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Drodzy Czytelnicy,
Kiedy piszę te słowa, minister zdrowia potwierdza kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudno dziś powiedzieć, w jakim kraju obudzimy się jutro… Strach, lęk, niepewność
to naturalne nastroje, które towarzyszą nam od kilku tygodni. Ale one nam nie pomogą w walce z tym groźnym
patogenem, który ogarnął już cały glob.
W wiosennym wydaniu naszego kwartalnika znajdziecie Państwo wiele praktycznych porad i zaleceń służb epidemiologicznych, których przestrzeganie uchroni nas przed zakażeniem. Potraktujmy je poważnie, bo chodzi nie
tylko o nasze zdrowie. Każdy z nas zadaje sobie pytanie, jak to się mogło zdarzyć? Prędzej spodziewalibyśmy się
ataku terrorystycznego niż wybuchu epidemii… A jednak się zdarzyło. W okresie przedświątecznym, w oczekiwaniu na Zmartwychwstałego Chrystusa i jego zbawcze światło, warto się pochylić nad samym sobą. Zapytać
siebie, czy mój styl życia, rodzaj relacji z drugim człowiekiem, stosunek do pracy, pieniędzy i władzy służą pomnażaniu dobra, czy też wręcz przeciwnie…
Mimo tak trudnej sytuacji w naszym kraju i na świecie życzę Państwu, by ta Wielkanoc była piękna i wyjątkowa.
By radość zatriumfowała nad smutkiem, nadzieja nad zwątpieniem.

lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Ochrona

przed koronawirusem
Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie zatacza
coraz szersze kręgi. Na dzień 17 marca w Polsce wirusa wykryto
u 221 osób, pięć pacjentów zmarło. Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie wynosi 188 433, liczba zgonów: 7 499. Wyzdrowiało
80 873 osób. 14 marca weszło w życie rozporządzenie ministra
zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu
zagrożenia epidemicznego.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.
Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg
choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób
chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon
są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,
w szczególności przewlekłe.
2
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Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania
oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną
odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które
świadczą o ryzyku:
w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych
wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
masz podwyższoną temperaturę,
kaszlesz i masz duszności.
Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym
występuje koronawirus?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel,
duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono
zakażenie:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
Lista stacji epidemiologicznych:
https://gis.gov.pl/mapa/
LUB
zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
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Lista szpitali zakaźnych:
www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji
Hubei, Korei Południowej oraz we Włoszech.
Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz
higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.
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Co nowego
w Centrum

JUBILEUSZ 15-LECIA

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oleśnicy
Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego
poczucia obowiązku; to, co cenne, rodzi się z miłości i poświęcenia dla innych ludzi.
(Albert Einstein)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy na początku tego roku
świętował Jubileusz 15-lecia powstania placówki. To piękny Jubileusz, który pokazuje jak bardzo potrzebna jest pacjentom fachowa opieka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Poczucie
bezpieczeństwa i atmosfera wzajemnego zaufania sprawiają, że
nasi pacjenci szybciej wracają do zdrowia i cieszą się dłuższym
życiem.
Podczas uroczystego wydarzenia zasłużeni pracownicy ZOL Oleśnica otrzymali pamiątkowe wyróżnienia. To dzięki pracy całego
zespołu możliwe jest niesienie pomocy zgodnej z najwyższymi
standardami. Trud dnia codziennego, oddanie i cierpliwość zasługują na najwyższe słowa uznania.

Msza Św. z udziałem pacjentów ZOL Oleśnica.

Ciepłe słowa w kierunku Zarządu Centrum MD, dyrekcji ZOL
Oleśnica i całego zespołu pracowników popłynęły także ze strony
przedstawicieli władz Gminy Wodynie – Pana Wojciecha Klepackiego, Wójta Gminy Wodynie oraz Pana Mirosława Michalczyka,
Przewodniczącego Rady Gminy Wodynie.
W ZOL-u świadczymy opiekę stacjonarną dla pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym. W naszej placówce opiekujemy
się także pacjentami wymagającymi całodobowej wentylacji mechanicznej. Działania podejmowane przez naszych pracowników
poprawiają stan zdrowia chorych, zapobiegają powikłaniom wynikającym z procesu chorobotwórczego i unieruchomienia oraz
pomagają pacjentom wrócić do prawidłowego funkcjonowania
w rodzinie i społeczeństwie.

Występ artystyczny pracowników ZOL Oleśnica.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu, jakie nasza placówka posiada w opiece długoterminowej, jesteśmy dobrze postrzegani
w środowisku medycznym oraz społeczności lokalnej.
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Wręczenie pamiątkowych wyróżnień.

Od prawej: p. Wojciech Klepacki, Wójt Gminy Wodynie,Nr 1(31) /2020
p. Mirosław Michalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Wodynie.
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PORTAL
PACJENTA

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

Oszczędź swój czas na:

/centrumMD
@Centrum_MD

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

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

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

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

pacjent.centrum.med.pl
Tytuł projektu: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego
Mazowsza”, nr umowy RPMA.02.01.01-14-0904/15. Projekt realizowany w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”,
Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi la Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Opiekunka dziecięca
profesjonalizm i misja

Posiadanie dziecka całkowicie zmienia życie
człowieka. Dziecko to radość i szczęście dla
rodziców, ale też ogromna odpowiedzialność.
Rodzice często nie wiedzą, jak prawidłowo wychowywać i pielęgnować swoją pociechę. Robią to intuicyjnie, bo nikt nie uczy pełnienia roli
matki czy ojca.

Przy małym dziecku zawsze musi być opiekun. Maluch nigdy nie
może zostać sam w domu, nawet jeśli leży spokojnie na kocyku
lub śpi w łóżeczku. Każde wyjście do sklepu, na spotkanie bądź
powrót do pracy staje się problemem. W konsekwencji bywa, że
opiekę nad dziećmi sprawują przypadkowe osoby, które nie są
właściwie do tego przygotowane. Opiekunka do dziecka to coraz
popularniejsza profesja. To zawód, do którego wykonywania należy mieć odpowiednie kwalifikacje. Wśród kompetencji opiekunki,
ogromne znaczenie ma umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci narażone są na rozmaite niebezpieczeństwa i osoba zajmująca się nimi powinna znać zasady sprawowania bezpiecznej
opieki i umieć zareagować w sytuacji zagrożenia. Poza tym opiekunka, która posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe,
dobrze wie, jak podejść do danego dziecka, bez względu na to,
jakie ono jest, jaką ma osobowość czy usposobienie. Bo przecież
dzieci są różne. To ważne, aby umiała od początku nawiązać
relację, a potem rozpoznawać potrzeby danego dziecka. Dzięki
temu będzie w stanie zagwarantować mu prawidłowy rozwój.

Kształcenie
W Polsce są szkoły kształcące w zawodzie opiekunka dziecięca.
Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy
w zakresie wykonywania usług opiekuńczych nad małymi dziećmi. Zwiększające się zainteresowanie zatrudnianiem opiekunek
dziecięcych powoduje wzrost zapotrzebowania na te usługi. Zajęcia prowadzone są zarówno w bogato wyposażonych pracowniach
szkolnych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Pielęgnowanie dziecka, teorie wychowania, psychologia, wychowanie muzyczne, plastyczne, pierwsza pomoc, język migowy to
niektóre przedmioty realizowane na tym kierunku. Praktyczne
umiejętności nabywane są w żłobku, przedszkolu, oddziale dziecięcym i w domu dziecka. Każda osoba dorosła z wykształceniem
średnim i nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych może
uczyć się w tym zawodzie. Kształcenie odbywa się w systemie
dziennym, wieczorowym i zaocznym.
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Zakres zadań
Istotą działalności zawodowej opiekunki dziecięcej jest świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
Absolwent kierunku opiekunka dziecięca jest zawodowo przygotowany do:
planowania i organizowania pracy opiekuńczej,
wychowawczej i edukacyjnej,
pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
Wykwalifikowana opiekunka zajmuje się dziećmi w sposób profesjonalny i kompleksowy. Sprawuje pieczę nad rozwojem swoich podopiecznych i właściwie stymuluje ich rozwój. Prowadzi
z nimi zabawy ogólnorozwojowe, dobierając ich rodzaj do wieku
i możliwości dziecka. Kształtuje jego samodzielność i organizuje spacery na świeżym powietrzu. Profesjonalna opiekunka zna
odpowiednie techniki i metody wychowawcze, dzięki którym
potrafi zaktywizować każde dziecko. Jej zadaniem jest przede
wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz zaspokojenie jego potrzeb biologicznych i psychospołecznych. Opiekunka
wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją malucha,
takie jak: kąpiel, mycie, przewijanie, przebieranie i czesanie.
Odpowiada za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków,
jeśli zachodzi taka konieczność czy wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych. Obserwuje stan zdrowia dzieci, a w razie potrzeby

Nr 1(31) /2020

Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Zdrowie NA CO DZIEŃ

udziela pierwszej pomocy. Dyplomowane opiekunki dziecięce
posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy
z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności, wymagających
rehabilitacji.

Perspektywy zawodowe
Dyplomowane opiekunki, po dwuletniej szkole policealnej, zarabiają więcej i bez problemu są zatrudniane w:
domach dziecka,
żłobkach,
przedszkolach,
klubach dziecięcych,
szpitalach,
sanatoriach,
domach pomocy społecznej dla dzieci
z niepełnosprawnością,
środowisku domowym.
Mają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Rynek pracy poszerza się o coraz liczniej powstające w miastach
tzw. sale zabaw dla dzieci. Maluchy znajdują tam opiekę na kilka
godzin lub mają okazję przeżycia niepowtarzalnej uroczystości
urodzinowej. Wykwalifikowana opiekunka dziecięca jest więc
wspaniałym animatorem zabaw dla dzieci.

Wymagania
Opiekunka dziecięca to idealny zawód dla osób, które lubią pracę
z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki dziecięcej
oczekuje się odpowiedzialności, cierpliwości, wrażliwości, opanowania, ale także zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad
dziećmi. Istotna jest też kreatywność, niezbędna przy organizacji
czasu wolnego, oraz podzielność uwagi.

Zatem na rynku są osoby świetnie przygotowane do sprawowania
profesjonalnej i bezpiecznej opieki nad dziećmi. Należy tylko zdać
sobie sprawę, jak ważne jest przywiązywanie wagi do kwalifikacji
tych osób oraz ich legalnego zatrudnienia.
Opracowała: mgr pielęgniarstwa Aneta Dmowska - Pycka
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Zdrowie
NA COwDZIEŃ
Gość Zdrowia
Centrum

Ból

istnienia
Rozmowa z lekarzem psychiatrą
Joanną Krzyżanowską-Zbucką,
ordynatorem Oddziału Zapobiegania
Nawrotom Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, założycielką
Fundacji eFkropka.

W Polsce w wyniku samobójstw ginie więcej ludzi niż w wypadkach drogowych (w 2017 roku doszło do 4482 samobójstw. W tym samym wypadki
drogowe pochłonęły 2831 ofiar). Co Pani czuje, kiedy słyszy o kolejnej
osobie, która odebrała sobie życie?
Przede wszystkim czuję bezradność i frustrację, że nie udało się tej osobie pomóc i uratować jej życia. Dane, które Pani przywołała, są bardzo
przygnębiające. Polska pod względem liczby samobójstw wśród dorosłych
zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej.
O czym to świadczy?
Świadczy to o tym, że w naszym kraju osoby zagrożone samobójstwem
nie otrzymują właściwej i dostatecznej pomocy. Psychiatria jest permanentnie niedoinwestowana, brakuje specjalistów i profesjonalnych centrów
pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Nie ma systemu prewencji
samobójstw a państwo od lat zdaje się nie zauważać tego problemu…
Czy to tylko kwestia pieniędzy?
Brakuje systemowych rozwiązań w aspekcie pomocy ludziom w kryzysie
zdrowia psychicznego. Pieniądze są źle dystrybuowane, nie tylko jest
ich za mało. Podstawowa opieka psychiatryczna powinna opierać się na
pomocy w środowisku pacjenta, aby osoba w kryzysie mogła otrzymać
pomoc szybko i jak najbliżej domu. Obecnie wdrażany jest pilotaż reformy
podstawowej opieki psychiatrycznej opierający się na Centrach Zdrowia
Psychicznego – opiece środowiskowej. W 27 ośrodkach w Polsce pacjent
w razie kryzysu psychicznego w ciągu 72 godzin otrzymuje pomoc.
Pani doktor, jakie są czynniki ryzyka samobójstwa?
Jednym z istotniejszych jest fakt występowania różnego rodzaju zaburzeń
psychicznych, takich jak depresja, schizofrenia, choroba dwubiegunowa
czy chorób fizycznych z przewlekłym bólem. Bardzo ważną rolę odgrywają też czynniki socjoekonomiczne: ubóstwo, brak pracy, doświadczanie
różnych traum. Pracując z pacjentem zawsze pytam, czy w jego rodzinie
były śmierci samobójcze. Nie znaczy to, że dziedziczymy skłonność do
samobójstw - powiedziałabym raczej o rodzinnych skłonnościach do zaburzeń psychicznych, które mogą doprowadzić do samobójstwa.
Codziennie 15 osób odbiera sobie życie w Polsce – statystycznie 12 mężczyzn i 3 kobiety. Z czego wynikają tak duże dysproporcje płci?
Głównie z uwarunkowań kulturowych. Kobiety, które mają problemy, czy
to w rodzinie czy w pracy, dzielą się nimi z otoczeniem. Rozmawiają na
ten temat z przyjaciółkami. Mówiąc kolokwialnie, muszą się wygadać,
dając tym samym upust destrukcyjnym myślom i emocjom. W stereotypie
męskości nie ma miejsca na skarżenie się czy użalanie nad sobą. Chłopaki
nie płaczą. Poproszenie o pomoc jest dla mężczyzn przyznaniem się do
słabości, by nie powiedzieć porażką. Panowie w sytuacjach kryzysowych
nie uruchamiają mechanizmów wentylacyjnych tak jak czynią to kobiety. Bardzo często przeżywają swój żal i rozczarowanie w samotności,
nierzadko uśmierzając go używkami. W Polsce wciąż osoby leczące się
psychiatrycznie są stygmatyzowane - to również powód, dla którego męż-
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czyźni nie chcą mówić o swoich problemach i nie szukają pomocy. Często
stoi za tym wstyd, że nie okazali się twardzi, jak na mężczyzn przystało.
Czy są okresy w roku, kiedy częściej dochodzi do samobójstw i od czego
to zależy?
Z badań wynika, że statystycznie częściej dochodzi do samobójstw w okresie jesienno-zimowym. Święta czy koniec roku to czas, kiedy częściej niż
zwykle dokonujemy bilansu swojego życia, weryfikujemy nasze relacje
z najbliższymi, dotkliwiej odczuwamy samotność… Myślę jednak, że
w tym okresie generalnie obserwujemy spadek nastroju i z tym wiązałabym
wzrastającą liczbę samobójstw, choć oczywiście jest to duże uogólnienie.
Jakie sygnały wysyła otoczeniu osoba, która planuje śmierć samobójczą?
Mitem jest przekonanie, że ktoś, kto komunikuje zamiar samobójstwa, na
pewno nic sobie nie zrobi. Wręcz przeciwnie. Około 70 proc. mówi o tym
swoim najbliższym i przyjaciołom. Takimi sygnałami mogą być rozważania
lub wypowiedzi w stylu: "rodzinie będzie lżej beze mnie", „byłoby lepiej,
gdyby mnie nie było”, „czuję, że nie mam wyjścia”, „następnym razem
wezmę więcej pigułek”. Rodzinę może niepokoić, gdy chory pisze list
pożegnalny, gromadzi niebezpieczne przedmioty (np. sznur, leki), odwiedza rodzinę, szczególnie, gdy wcześniej unikał takich kontaktów, reguluje
sprawy urzędowe.
Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?
Dobrze jest się nie przestraszyć, warto pokazać, że przejęliśmy się tą sytuacją. Nie pokazujemy lęku ani paniki tylko troskę. Nie możemy zostawić
takiej osoby w poczuciu bezradności. I najważniejsze – rozmawiajmy i słuchajmy nie oceniając. Ludzie w kryzysie psychicznym potrzebują mówić.
Niekoniecznie osobiście. Przez telefon, internet. Niejeden telefon uratował
niedoszłego samobójcę. Znakomitym przykładem jest telefon dla dzieci
i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - specjaliści przy nim dyżurujący codziennie przeprowadzają interwencję ratującą życie nastolatkowi.
„Przepraszam. Obiecywałam, że już nigdy tego nie zrobię. Miałam
być silna dla rodziny, przyjaciół, dla siebie. Miałam zapomnieć o tym,
a przynajmniej spróbować. Być twarda. Jednak wszyscy odeszli, a ja
zostałam sama jak palec. W głowie pojawił mi się głos, że jestem najgorsza, niepotrzebna, beznadziejna. Wtedy ta chęć wróciła. Szkoła,
ludzie, życie znów przytłoczyło mnie. Kolejne kreski dołączyły do kolekcji. Obiecywałam, że tego nie zrobię, ale jestem nikim. 10.10.2019
przegrałam walkę. Te dwa lata poszły na nic” – to posty zaledwie sprzed
kilku dni, zamieszczone na stronie przyjaciele.org. Jaka reakcja byłaby
na miejscu w tym przypadku?
Powinniśmy zareagować, zainteresować się tą osobą, wprost zapytać, czy nie
potrzebuje pomocy. A jeśli zaprzeczy, powiedzieć, co nas niepokoi, otwarcie
zapytać, czy myśli o śmierci. Nie trzeba się bać, że zasugerujemy coś tej
osobie. Jeżeli rzeczywiście ma myśli samobójcze, będzie mogła o tym
powiedzieć bez poczucia, że kogoś obciąża. Warto nakłaniać do rozmowy,
do poszukania wsparcia czy leczenia. Jeżeli nie czujemy się na siłach, jest to
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Zdrowie psychiczne
za trudne dla nas, koniecznie poszukajmy sojuszników wśród rodziny czy
przyjaciół. Czasem trzeba także zawiadomić służby pomocowe, wezwać
Pogotowie Ratunkowe lub Policję. Nawet jeśli okaże się to nadmiarowe
działanie, lepiej raz przesadzić, niż raz zaniechać działania.
Młody Werter, tytułowa postać poematu Goethego, w wyniku miłosnych
udręk postanawia się zabić. »Wraz z nim cierpiała cała ówczesna młodzież – pisze Bruno Hołyst w swojej książce "Samobójstwo. Przypadek
czy konieczność". – Ówczesny arcybiskup Mediolanu wykupił wszystkie
dostępne w mieście egzemplarze książki Goethego, aby powstrzymać
śmiertelny wpływ lektury na życie młodych ludzi«. Czy widzi Pani podobne zagrożenia dzisiaj?
Jest to zjawisko tzw. indukowania, czyli wzorowania się, naśladowania,
dlatego nie mówi się o spektakularnych samobójstwach dokonanych
w przestrzeni publicznej, by nikogo nie prowokować do podobnych
czynów. W wielu krajach są instrukcje dla dziennikarzy, jak pisać o samobójstwach. Zjawisko indukowania obserwuje się głównie wśród młodzieży – są przypadki, że śmierć samobójcza jednego dziecka w klasie
pociąga za sobą następne…
Wiele złego robią też media, głównie internet, gdzie bez żadnych ograniczeń można oglądać sceny samobójstw, a wręcz gotowe instrukcje,
jak skutecznie się zabić. Bohater słynnego filmu Komasy „Sala samobójców” został popchnięty do tego czynu przez „przyjaciółkę” z sieci…
Jak chronić dzieci i młodzież przed tego typu zagrożeniami?
Potrzebne są systemowe rozwiązania monitorujące skuteczniej treści
znajdujące się w sieci. I większa świadomość rodziców na temat zagrożeń
w Internecie oraz edukacja młodzieży.
Według danych zgromadzonych przez Komendę Główną Policji co roku
odnotowuje się około 1000 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.
Polska pod względem liczby samobójstw wśród małoletnich jest na
drugim miejscu w Europie. Dlaczego jest aż tak źle?
To pochodna tego, że dla tych dzieci nie ma w Polsce oferty pomocy.
One nie są bardziej nieszczęśliwe niż ich rówieśnicy w innych krajach.
Tam też są przemocowe i dysfunkcyjne rodziny, ale tam działa skuteczny program pomocy dla dzieci w kryzysie. U nas psychiatria dziecięca,
mówiąc kolokwialnie, leży.
Ernest Hemingway, Sylwia Plath, Witkacy, Robin Wiliams, Tomasz
Beksiński i dziesiątki innych znanych postaci ze świata sztuki pożegnało
się ze światem odbierając sobie życie. Co je łączy?
Na pewno życie na świeczniku jest bardzo trudne i wymagające ogromnej
odporności psychicznej. Rosnące wymagania, presja ze strony mediów,
oczekiwania fanów – nie każdy nadwrażliwy artysta jest w stanie to
udźwignąć. Większość popada w alkoholizm i narkomanię, a występowanie chorób krzyżowych, np. depresji w połączeniu z alkoholizmem
znacznie zwiększa ryzyko samobójstwa. Mitem jest, że samobójstwa
popełniają biedni i wykluczeni. Bogactwo, sława i uroda nie chronią
przed samobójstwem.
Samobójstwo, gdy raz mu się otworzy drzwi, staje się trudnym do wykwaterowania lokatorem. Czy zgadza się Pani ze słowami Bernarda
Miniera?
Tak, jeśli ktoś raz spróbował popełnić samobójstwo, prawdopodobieństwo, że ponownie targnie się na swoje życie, jest bardzo duże.
W ostatnich latach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, lawinowo rośnie liczba samobójstw z powodu przepracowania i mobbingu
w pracy. Statystyki mówią, że np. w 2015 roku problemy w pracy były
przyczyną 2159 samobójstw w Japonii, gdzie – jak podaje portal money.pl - już ponad trzydzieści lat temu do powszechnego użycia wszedł
termin "karoshi" - czyli śmierci z przepracowania. Z problemem karoshi kojarzone jest też inne zjawisko - karo-jisatsu, czyli samobójstwo
z przepracowania. Szerokim echem w mediach odbiły się na całym
świecie samobójstwa pracowników France Telecom – w 2008 i 2009
roku z powodu mobbingu i wyśrubowanych norm w pracy targnęło się
na swoje życie 35 młodych w większości osób. Czy w swoim gabinecie
również spotyka Pani ofiary mobbingu w pracy?
Jak najbardziej, osoby takie z objawami lękowymi i depresyjnymi często szukają pomocy psychologów i psychiatrów. Poza psychoterapią,
nastawioną na pomoc w poradzeniu sobie ze stresem, wymagają one
czasem leczenia farmakologicznego, jeśli objawy dezorganizują ich życie.
Potrzebna jest tu także edukacja i czasem pomoc prawna.
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Gość Zdrowia w Centrum
Kiedy policja stwierdza, że śmierć nie nastąpiła w wyniku działania
osób trzecich, odstępuje od dalszych czynności. Nie szuka motywacji tak
desperackiego kroku… Jakich zmian oczekiwałaby Pani w tej materii?
Może nie tylko policja, ale i inne służby powinny się w takich okolicznościach zająć rodziną, która zostaje sama wobec śmierci samobójczej
bliskiego. Miałam wielu pacjentów, którzy przyszli na terapię po samobójczej śmierci rodziców. Wyjście z takiej traumy to długa droga,
ale wspólnie można ją pokonać i żyć dalej pełnią życia. Niestety, u nas
takie osoby pozostawione są same sobie i żyją z piętnem samobójstwa
w rodzinie.
Kiedy czuje się Pani najbardziej bezradna jako lekarz psychiatra?
Kiedy robię wszystko, co można, korzystam z różnych form leczenia
a choroba nie mija. Czasami choroba wraca, bo pacjent nie chce współpracować. Ale bywa i tak, że mimo naszych wysiłków, choroba narasta.
I czasem kończy się samobójstwem, niestety.
A co dodaje Pani skrzydeł w codziennej pracy?
Jak każdy lekarz cieszę się, kiedy mój pacjent zdrowieje i zmienia swoje
życie – znajduje pracę, zakłada rodzinę… Czuję ogromną satysfakcję
patrząc na „moich” wolontariuszy w Fundacji eFkropka, którą prowadzę.
Oni sami są po różnych, czasem bardzo poważnych kryzysach psychicznych i dali radę, bo w porę ktoś wyciągnął do nich rękę. To oni
najlepiej rozumieją chorego. Ich misją jest pomaganie innym. To dodaje
mi skrzydeł.
Jak by Pani doktor opisała kondycję psychiczną współczesnych Polaków?
Nie jest dobrze. Trochę się zbliżamy do modelu państw rozwiniętych.
Kiedy jako młoda lekarka pracowałam w szpitalu, trafiali do niego tylko
pacjenci chorzy psychicznie. Dziś większość stanowią ludzie, u których
nie stwierdza się choroby psychicznej a różne inne zaburzenia. Ich źródłem jest mówiąc najogólniej cywilizacja – stres związany z pędem życia,
wyścig szczurów w pracy…. W krajach, w których dochodzi do kryzysów finansowych, natychmiast rośnie liczba samobójstw. Utrata domu,
niemożność spłacenia wieloletnich kredytów, rozpad rodziny – to pcha
ludzi ku przepaści, jaką jest odebranie sobie życia. Niemały udział w tym
mają media, podgrzewające atmosferę zagrożenia, strachu i beznadziei.
Jak żyć, żeby nie zwariować?
Moja recepta na życie w harmonii ze sobą i ze światem to cztery wskazówki: dbać o relacje z ludźmi (jak ma się przyjaciół, to się lepiej żyje)
i dbać o swoje ciało, wysypiać się, równoważyć pracę z wypoczynkiem.
I na wakacje wyjechać do Antiguy i Barbudy na Wyspach Karaibskich,
gdzie – jak podaje WHO – samobójstwa nie występują…
Nie musimy lecieć aż tak daleko (śmiech). Często nasza Arkadia jest
w zasięgu ręki, tylko trzeba ją zobaczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk

Lek. Joanna Krzyżanowska-Zbucka
Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych
i lękowych.
Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal
przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też
psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacja Dzieci
Niczyje, Ośrodek „Dom” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej).
Obecnie, poza pracą w szpitalu i w poradni, działa w zarządzie Fundacji
eFkropka zajmującej się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób
z doświadczeniem choroby psychicznej.

Gdzie po pomoc

Fundacja eFkropka | ul. Grzybowska 34,
00-001 Warszawa | tel. 605 220 927
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Wasze historie

Najcenniejsze
W ŻYCIU

jest… życie
Rozmowa z Szymonem Jaszczołtem, chorującym na mukowiscydozę, który 29 września
2019 roku przeszedł operację obustronnego
przeszczepienia płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Panie Szymonie, wielu Czytelników naszego magazynu kibicuje Panu
w walce z chorobą. We wrześniu przeszedł Pan przeszczep płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pamięta Pan moment, kiedy
zadzwonił telefon z kliniki z informacją o dawcy organu?

To był zwykły piątkowy wieczór. Mama i siostra były w swoich
pokojach, chociaż czasami gdzieś wychodzą, bo przecież zaczyna
się weekend. Ja grałem jak zwykle na komputerze i rozmawiałem z kolegami. Gdy zadzwonił telefon z Zabrza i koordynator
powiedział mi, że jest dla mnie dawca, byłem dosyć zaskoczony,
bo od czasu podpisania zgody i wpisania mnie na listę czynnie
oczekujących, minął dopiero miesiąc i nie spodziewałem się,
że to nastąpi tak szybko. Lekarze mówili, że pewnie poczekam
około roku, bo jestem wysoki, mam prawie 2 metry, a taki musi
być dawca.
Z tą informacją poszedłem zaraz do mamy, którą też to zaskoczyło.
Dostaliśmy godzinę na spakowanie, bo miała podjechać po mnie
karetka. Jechałem do Zabrza sam, rodzice mieli przyjechać już
po operacji. Kierowca karetki i ratownik byli bardzo przejęci, że
wiozą mnie na przeszczep, pędziliśmy ponad 200 km/h. Trasę
ponad 250 km przebyliśmy w dwie godziny.
Jakie emocje towarzyszyły Panu tuż przed operacją? Kto i co było dla
Pana najważniejszym źródłem siły i wsparcia w tym jednym z najtrudniejszych dni w roku?
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Przed operacją czułem spokój. Od kilku lat, mimo że nie byłem
jeszcze wpisany na listę czynną, wiedziałem, że przeszczep będzie
miał miejsce. Przez ten czas oswoiłem tę sytuację. Zresztą ja mam
raczej pogodne usposobienie i bardzo wierzyłem, że wszystko
się uda. Nie chciałem nawet niczego na uspokojenie przed samą
operacją. Moim głównym źródłem wsparcia byli rodzice, moja
rodzina: babcia, wujek i moi przyjaciele. Wiem, że ludzi wspierających mnie było bardzo dużo: bliższa i dalsza rodzina, znajomi
mamy i taty, koledzy. Czułem, że są ze mną cały czas. Dzwonili
do mnie, kiedy jeszcze mogli, bo później – wiadomo – zabrano
mi telefon i przewieziono na salę operacyjną. Operacja trwała
ponad 10 godzin.
Pierwsza myśl po wybudzeniu z narkozy… i pierwszy obraz…

Pierwszą myślą było, że wszystko się udało i żyję, a pierwszy
obraz, który pamiętam, chociaż podobno obudziłem się wcześniej
ale byłem pod wpływem leków przeciwbólowych) był lekarz, pan
Mirosław Nęcki, który robił mi zdjęcie, żeby je wysłać rodzicom.
Chyba naturalnym jest w przypadku przeszczepu narządów myślenie
o dawcy… Chciałby Pan dowiedzieć się o nim więcej czy wręcz przeciwnie?

Czasami jest tak, że pewne trudne rzeczy wypieramy. Nie myślę
o tym intensywnie, ale na pewno nie jest to do końca łatwe, bo
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jednak ktoś musiał umrzeć, żebym ja mógł żyć. Wiem tylko tyle,
że to był 22-letni wysoki jak ja chłopak.
Dziś prawie każdy narzeka na służbę zdrowia… A jakie są Pana doświadczenia w kontaktach z lekarzami i personelem medycznym, który
się opiekował Panem podczas pobytu w zabrzańskiej klinice?

W Zabrzu spotkałem najlepszych lekarzy i pielęgniarki w moim
życiu – a bywałem w wielu przychodniach i szpitalach – bardzo
kompetentnych, bardzo kontaktowych i bardzo miłych w relacji
z pacjentami. Mam do tego zespołu pełne zaufanie. Chciałbym im
z tego miejsca bardzo podziękować. Od początku (znalazłem się
w Zabrzu w sierpniu 2019 r.) poczułem taką pozytywną energię,
jak było to pokazane w filmie „Bogowie”. To są wyjątkowi ludzie:
wykształceni, pełni pasji, ale dostrzegający chorego człowieka.
Każdemu z nas potrzebujących chcą pomóc, byśmy mogli kilka
czy kilkanaście lat dłużej żyć.
Co według Pana jest podstawą dobrej relacji lekarz-pacjent?

Ważny jest szacunek, zrozumienie, uwaga, humanistyczne podejście, kompetencja, ale i zwykła rozmowa z pytaniem: „jak się
czuję, czy co słychać”. Tak jest w Zabrzu. Myślę, że to modelowy
oddział i to pod każdym względem. Jest nowoczesna aparatura, bardzo dobre warunki, a z drugiej strony codzienna ludzka
życzliwość i troska o chorego. Przemiłe pielęgniarki są pomocne
w każdej chwili. Zabrzański zespół mógłbym wychwalać bez
końca, dlatego całkiem chętnie jeżdżę tam na kontrole (śmiech).
Choroba w znacznym stopniu utrudniała Panu codzienność – jak dzisiaj
wygląda Pana życie? Co się diametralnie zmieniło?

Zdecydowanie lepiej się
oddycha bez koncentratora
tlenu. Mam prawie 100%
pojemności płuc, lepiej
i krócej śpię. Brakuje mi
trochę kontaktów z ludźmi,
ale zdarza się, że się spotykam z kolegami. Więcej
pomagam w domu, bardzo
lubię gotować, więc przygotowuję obiady, czasami
nawet robię dla wszystkich
omlety na śniadanie. Czekam, jak będzie jeszcze
lepiej.
„Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król” – napisał Arthur
Schopenhauer. Co, oprócz zdrowia, jest dla Pan najcenniejsze w życiu?

Bardzo cenię moją rodzinę. Lubiłem jeździć z mamą i siostrą na
wakacje. Jestem także zżyty z moją paczką przyjaciół. Najcenniejsze w życiu jest… życie, jego zwyczajność i różne fajne momenty.
Co Pan planuje i o czym marzy?

Najbardziej chciałbym obudzić się zdrowy, ale to marzenie. Planuję wrócić na studia albo znaleźć pracę. Liczę też, że kiedyś
uda mi się usamodzielnić. Chciałbym teraz po prostu pożyć normalnie. Moja choroba – mukowiscydoza – jest ciągle we mnie,
przeszczep jej nie niweluje, ale liczę na to, że pozwoli mi dzięki
przeszczepowi płuc lepiej funkcjonować.

Po pięciu miesiącach od operacji zmieniło się głównie to, że mam
o wiele większą wydolność płuc, nie muszę już korzystać z koncentratora tlenu, ale nadal muszę robić 4 razy dziennie inhalacje
i fizjoterapię. Mam też dużo więcej leków. Łykam ich dziennie
około dwudziestu. Muszę też w tej chwili unikać skupisk ludzkich, żeby nie złapać infekcji. Pierwszy rok po przeszczepie to
jest w zasadzie rekonwalescencja. Chodzę na spacery, jeżdżę na
rowerze stacjonarnym…

Rozmawiamy w dniu zakochanych, przyjemnie jest czuć się tego dnia
wyjątkowym☺ Jaki prezent ucieszy Pana dzisiaj najbardziej?

Jak smakuje życie po przeszczepie?

Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk

Dzisiaj spotykam się u mnie z moimi kolegami na walentynkowej
imprezie. Po przeszczepie, co nie jest powszechnie wiadome, nie
można pić alkoholu. Dla mnie pozostaje więc piwo bezalkoholowe. Tyle jest możliwe w tym roku. I bardzo się z tego cieszę.
Czasami mało znaczy dużo.

Numer SUBKONTA darowizn na który można wpłacać środki w dowolnym momencie.
Alior Bank SA 55 2490 0005 0000 4530 7261 9403
Tytułem - dla Szymona Jaszczołta
Szymon jest podopiecznym MATIO - FUNDACJI POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ
ul. Bobrowskiego 11, 31-552 Kraków www.mukowiscydoza.pl
Tam możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje dotyczące choroby, chorych oraz fundacji, która wspiera
11
w swoich działaniach chorych i ich rodziny.
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Koronawirus
a żywność

Czy wirus może przenosić się
za pomocą żywności?
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie
ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim
ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.
Na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można
sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność
wirusem SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby
wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów
aby miało to miejsce. EFSA podkreśla, że stale monitoruje sytuację dot. ogniska zakażenia SARS COV-2, które jest źródłem
zachorowań w bardzo wielu krajach.
W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności
istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie
dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa dalej.

Obróbka termiczna a koronawirus
Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest
człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ
koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią
kombinację czasu i temperatury np. 60stC przez 30 min. Tak
więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym
również SARS COV-2.
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Jak przenosi się SARS COV-2?
Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej
osoby (droga kropelkowa, ale również kał i mocz).
Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których
znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej poprzez kichanie
i kaszel.
Aktualnie dostępne dane wskazują na to, że wirus może przetrwać
kilka godzin na powierzchniach. Wirusa można pozbyć się ze
środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym.

Jakie działania może podjąć
przedsiębiorca i pracownik branży
spożywczej?
Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na
celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których źródłem mogą być
osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS
COV-2. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca,
aby stosować standardowe praktyki w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, które obejmują:
Właściwą higienę rąk
Higienę kasłania/kichania

Nr 1(31) /2020
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Koronawirus
Zasady bezpieczeństwa żywności
Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą
osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
Osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.

Pracownicy branży spożywczej
muszą myć ręce:
Przed rozpoczęciem pracy;
Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

niego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta- zwracać
uwagę na właściwą higienę (nie kasłanie/kichanie w stronę
innych osób i w stronę towaru, zwracanie uwagi przez obsługę,
wywieszenie tabliczek ostrzegających)
Ograniczyły podróże służbowe do minimum, jak również
przestrzegały zasad dostępu do zakładu produkcji przez osoby zewnętrzne;
W celu zapobiegnięcia niedoborom kadrowym- uświadomiły pracowników, że zarówno oni jak i ich rodziny powinny
przestrzegać zasad higieny, stosować ograniczenia zalecane
aktualnie przez władze. Kolejnym działaniem, jest egzekwowanie podziału na strefy, szczególna dbałość o higienę miejsc
wspólnych takich jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki.
Wzmożyły procedury mycia i czyszczenia toalet.
Opracowały wewnętrzny plan zarządzania kryzysowego.

Jakie działania powinien podjąć
świadomy klient-konsument?

Po skorzystaniu z toalety;

W sklepie:

Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

Po kontakcie z pieniędzmi;

Osoby, które przebywają w sklepach, supermarketach, centrach
handlowych powinny zawsze pamiętać o tym, że są współodpowiedzialni za zdrowie swoje i innych osób. W miarę możliwości
należy unikać przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać odstępy w kolejkach.

Przedsiębiorcy branży spożywczej:

Dlatego należy pamiętać o higienie rąk oraz higienie kichania
i kasłania, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem,
nieopakowanej tj. pieczywo, produkty cukiernicze, orzechy.

Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane jest aby zarówno producenci
żywności jak również sklepy, hurtownie:
Przypomniały pracownikom zasady higieny osobistej, mycia
rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko
osobom mającym bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością,
ale również pracownikom biurowym, kierowcom, dostawcom,
współpracującym rolnikom, serwisantom etc.
Wzmogły nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez
pracowników, i ściśle je egzekwowali
Przeanalizowały wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, również
w sklepach, tam gdzie klienci są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia (koszyki sklepowe, kasy, taśmy przy kasach,
poręcze, uchwyty) i jeśli to wymagane – zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów
Dokonały weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe
ścieżki zanieczyszczeń;

Ręce w sklepie mają kontakt z powierzchniami roboczymi, pieniędzmi. Do pakowania należy używać dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie produktów, które są przeznaczone do spożycia
bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby
cukiernicze).
Należy zwracać też uwagę na właściwą higienę układu oddechowego- nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób jak i towaru.
W domu:
Należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania
żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć pokarmowych. Należy myć
ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pamiętać
o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych
w kuchniach.
Źródło: GIS

Starały się ograniczać w miarę możliwości ekspozycję w sklepach żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredNr 1(31) /2020
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MAŁŻEŃSKIE
USTROJE
MAJĄTKOWE
środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego
funduszu emerytalnego każdego z małżonków czy kwoty składek
zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
Trzeba zaznaczyć, iż ustawowy ustrój majątkowy małżeński ma
charakter wspólności łącznej, co oznacza, że udział małżonków
we wspólnym majątku nie jest wyrażony ułamkiem. Udziały małżonków zostają wyrażone ułamkiem dopiero po ustaniu tego typu
wspólności łącznej (np. na skutek separacji).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy
w dziale III tytułu I reguluje małżeńskie ustroje majątkowe.
Małżeńskie ustroje majątkowe to dokładnie zasady normujące stosunki majątkowe między małżonkami.

Oprócz majątku wspólnego, każdy z małżonków w tym ustroju
posiada również swój osobisty majątek. Występują tutaj bowiem
trzy majątki, tj. majątek wspólny, majątek osobisty męża, majątek
osobisty żony. Do tego majątku osobistego każdego z małżonków
mogą przynależeć jedynie te przedmioty, które zostały wyraźnie
wymienione w art. 33 wspomnianego kodeksu. Wszystkie pozostałe składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego.
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą więc zgodnie
z obowiązującymi przepisami:

Ustawodawca przewiduje trzy takie ustroje, tj. ustawowy
ustrój majątkowy małżonków, umowne ustroje majątkowe
oraz przymusowy ustrój majątkowy. Zdecydowana większość
małżeństw pozostaje w ustroju ustawowym. Źródłem tego
ustroju jest ustawa, źródłem ustroju umownego jest umowa
majątkowa małżonków (tzw. intercyza), a ustroju przymusowego – orzeczenie sądu.

1.

MAJĄTEK WSPÓLNY I OSOBISTY

4.

Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy
ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez
oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą
do majątku osobistego każdego z małżonków. Jak natomiast stanowi § 2 art. 31, do majątku wspólnego należą w szczególności
pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności
zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
14

2.
3.

5.
6.

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności
ustawowej;
przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis
lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej
postanowił;
prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania
osobistych potrzeb jednego z małżonków;
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej
osobie;
przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie
ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty
należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej
lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo
z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia
widoków powodzenia na przyszłość;
Nr 1(31) /2020
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7.
8.
9.
10.

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu
innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste
osiągnięcia jednego z małżonków;
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku
osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Należy przy tym wskazać, że przedmioty zwykłego urządzenia
domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez
dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub
darczyńca inaczej postanowił. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, przynależność przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania
wspólności ustawowej do majątku osobistego zobowiązany jest
udowodnić zainteresowany małżonek (wyrok SN z 11.09.1998 r.,
I CKN 830/97, LexPolonica nr 2111020).

UMOWA INTERCYZY
Wspólność ustawowa, najczęściej występujący wśród małżonków
ustrój majątkowy, nie powstanie jednak, jeżeli małżonkowie przed
zawarciem małżeństwa podpiszą umowę rozdzielności majątkowej. Umowa majątkowa małżeńska może być podpisana również
w trakcie trwania małżeństwa. Umowa intercyzy zawsze wymaga
formy aktu notarialnego. Decydując się na
taki krok, małżonkowie
powinni zdecydować,
jakie będą losy majątku
nabytego od momentu
zawarcia małżeństwa
do chwili ustanowienia
rozdzielności. Jeżeli
jakieś przedmioty majątkowe wymagają podziału, można to zrobić
w drodze umowy o podziale majątku wspólnego. Gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego
lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, umowa musi być
zawarta w formie aktu notarialnego.
Wspólność majątkową można oczywiście przywrócić i to niezależnie od tego, czy umowę ustanawiającą rozdzielność zawarto
przed ślubem czy już w trakcie małżeństwa. W tym celu należy
po prostu rozwiązać umowę o intercyzie. Od tego momentu powstanie między małżonkami wspólność majątkowa. Tyle, że tak
przywrócona wspólność nie działa wstecz. Nie obejmuje więc
przedmiotów nabytych w czasie trwania rozdzielności.
Przymusowy ustrój majątkowy polega zaś na ustanowieniu przez
sąd rozdzielności majątkowej. Jak stanowi art. 52 § 1 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może
Nr 1(31) /2020

żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem
wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego
małżonków. Zatem rozdzielność majątkowa w tym przypadku
powstaje na mocy orzeczenia sądu (z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia oraz w wyniku ogłoszenia upadłości jednego
z małżonków lub na skutek orzeczenia separacji).

KONSEKWENCJE OSOBISTE I PRAWNE
Przymusowa rozdzielność powstaje w dniu oznaczonym w wyroku sądu, który ją ustanowił. Jednakże sąd może ustanowić rozdzielność z datą wcześniejszą, jeżeli zostało udowodnione, że
małżonkowie żyli oddzielnie. Podczas orzekania o przymusowej
rozdzielności majątkowej sąd bierze pod uwagę przede wszystkim
sprawy majątkowe, ponieważ osobiste relacje między małżonkami
nie mogą przesądzać o zniesieniu wspólności majątkowej - motyw
ten byłby nadto zbliżony do aspektów rozwodowych. W wyroku
z 13.01.2000 r., II CKN 1070/98, LEX nr 50872, Sąd Najwyższy
podkreślił, że: „W postępowaniu wszczętym powództwem wytoczonym na podstawie art. 52 k.r. i o. relacje osobiste istniejące
między małżonkami, czy szerzej: aspekty rodzinno-prawne istniejących między nimi stosunków, nie mogą w sposób znaczący
przesądzać o istnieniu ważnych powodów zniesienia wspólności
majątkowej, gdyż mogłoby to prowadzić do nieuzasadnionego
utożsamiania ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.
i o. z przyczynami rozwodu lub separacji, do orzeczenia której
wystarczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i którą ustawodawca wprowadził jako środek pomocy w razie rozkładu
pożycia małżonków”. Z żądaniem ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej
powinien wystąpić małżonek w sytuacji, kiedy drugi
odmawia zawarcia intercyzy
wprowadzającej rozdzielność
majątkową, a pomimo braku
przeszkód nie podejmuje pracy, nie przyczyniając się do
powiększenia majątku wspólnego.
Stwierdzić trzeba, że stosunki
majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę.
Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili
w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności
od tego, jaki panuje między nimi ustrój majątkowy. Z racji, że
zawarcie małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji nie tylko
osobistych, ale i prawnych, małżonkowie powinni liczyć się także
ze zmianami w zakresie stosunków majątkowych, dlatego tak
istotny jest wybór odpowiedniego ustroju majątkowego.

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

PROJEKTY UNIJNE

Depresja

poporodowa

Depresja poporodowa nie jest

wadą ani słabością. Depresja
poporodowa to coś więcej, niż ty-

powy „baby blues”. Jest to stan
kliniczny, CHOROBA, która wyma-

ga leczenia. Pojawia się zwykle
w okresie pierwszego miesiąca
po porodzie z odroczeniem nawet

do roku. Matki w depresji poporo-

dowej doświadczają skrajnego
smutku, niepokoju i wyczerpania,

który może utrudniać im wykony-

wanie codziennych czynności
opiekuńczych wobec dziecka i siebie. Na zaburzenie to cierpi ok 1 na
5 kobiet po porodzie.

Nie czekaj! Nie smuć się w samotności.
NIE JESTEŚ SAMA!
Skontaktuj się z nami i skorzystaj
z POMOCY.
Koordynator Projektu:
Anna Kropisz, tel. 502 032 355
Koordynator Merytoryczny:
Ewa Prokurat, tel. 506 007 408
e-mail: pomoc@usmiechmamy.pl
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Trzymaj FORMĘ

Gimnastyka zawsze na topie
ROZGRZEWKA:

Regularne skakanie na skakance to sprawne spalanie tłuszczu (tracimy 300400 kcal przez pół godziny ćwiczeń) oraz rozgrzewanie i ćwiczenie całego ciała.
Dzięki ćwiczeniom ze skakanką poprawia się ogólna koordynacja ruchów,
kondycja i gibkość ciała. Lepsza jest także szybkość ruchów, szczególnie jeśli
staramy się podczas ćwiczeń zwiększać tempo. Każdy trening zaczynaj od
rozgrzewki na skakance.

ĆWICZENIE:

• podskoki

Standardowe podskoki są najlepszym ćwiczeniem, rozwijającym obręcz barkową
i łydki. Zacznij ze skakanką za Twoimi nogami. Podskocz, przerzucając linkę nad
głową. Skacz przez 3 min w 3 seriach. Zwiększaj stopniowo ilość serii.
Ćwiczenia z piłką gimnastyczną są najlepszym sposobem na rozluźnienie
ciała, a jednocześnie wzmacniają mięśnie odpowiadające za prawidłową
postawę, poprawiają zmysł równowagi i koordynację ruchową.

• skłony

Stań w rozkroku (nogi rozstawione nieco szerzej niż biodra) i weź piłkę w obie
ręce. Unieś piłkę do góry (ręce wyprostowane) i zrób skłon dotykając piłką do podłogi. Powtórz kilka razy (ćwiczenie wykonuj spokojnie, bez pośpiechu).
› Zatrzymaj się z piłką w górze i zacznij robić skłony do boków. Mocno trzymaj
piłkę – napinając mięśnie brzucha. Dbaj o precyzję ruchu (nie przeginaj się do
przodu ani do tyłu). Powtórz kilka razy.
› Rolowanie piłki dłońmi - połóż piłkę na podłodze. Nogi zegnij lekko w kolanach
i rozstaw na szerokość bioder. Roluj piłkę dłońmi przed siebie, mocno wyciągając kręgosłup do przodu. Wypnij biodra do przodu i poczuj jak rozciągają się
poszczególne partie mięśni. Żeby zintensyfikować ćwiczenie, unoś
na zmianę ręce do góry. Piłka służy jako podpór, ale jest niestabilna, przez co ćwiczenie jest trudniejsze. Powtórz po 10
razy na każdą rękę.
Na koniec ćwiczenia zaokrąglij kręgosłup i zacznij rolować piłkę
w drugą stronę, do pełnego wyprostu sylwetki.

• rolowanie piłki do przodu

Usiądź w szerokim rozkroku. Podnieś piłkę do góry i rób skłony do
lewej nogi, do góry i do prawej strony. Powtórz dowolną ilość razy.
Połóż piłkę przed sobą i roluj ją do przodu. Wytrzymaj chwilę i wróć
do poprzedniej pozycji.

Tytuł projektu: „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych w powiecie łukowskim.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: 28/RPLU.11.02.00-06-0037/17-00
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Leczenie

pacjentów z afazją

Co oznacza termin afazja?
Z racji tego, że logopedia czerpie wiedzę z badań różnych nauk interdyscyplinarnych,
przede wszystkim z neurologii, neuropsychologii i neurolingwistyki, to afazja jest odmiennie interpretowana przez badaczy różnych specjalności. Ogólnie rzecz ujmując,
z medycznego punktu widzenia uznaje się afazję jako zespół objawów dotyczących
mówienia, jak i rozumienia mowy powstałych na skutek uszkodzenia mózgu obok takich
zjawisk jak: niedowład, ataksja, apraksja czy agnozja. W logopedii, afazja to osobna
jednostka patologii mowy, która opisywana jest w różnych klasyfikacjach zaburzeń
mowy. W klasyfikacji S.Grabiasa (logopedycznej) afazja to zaburzenie mowy związane
z rozpadem systemu komunikacyjnego. Dla logopedii istotna jest definicja afazji podana
przez M. Maruszewskiego, który opisał ją najpełniej i zdefiniował jako: „spowodowane
organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który
uprzednio opanował te czynności”.
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Od kiedy wiadomo o afazji?

1. Afazja ruchowa kinestetyczna

Historia właściwych i usystematyzowanych badań nad afazją
rozpoczęła się stosunkowo niedawno. W drugiej połowie XIX
w. Paul Broca opisał przypadek pacjenta, u którego wystąpiły
trudności w mówieniu powstałe na skutek urazu głowy lewej
półkuli mózgu. Wówczas badacz do opisu tych zaburzeń posłużył
się nazwą „afemia”. Za twórcę afazjologii uznaje się natomiast
A.Trousseau, który w 1865 r. wymyślił termin „afazja”, nazywając nim zaburzenia w słownym wyrażaniu myśli powstałe po
uszkodzeniach korowych struktur mózgu.

2. Afazja kinetyczna

Jak wygląda diagnoza afazji?

Jakie są przyczyny powstawania afazji?

3. Afazja motoryczno-dynamiczna
4. Afazja akustyczno-gnostyczna
5. Afazja akustyczno-mnestyczna
6. Afazja semantyczna

Diagnoza afazji dokonywana jest przez specjalistów: neurologa,
neuropsychologa i neurologopedę. Powinna obejmować: lokalizację uszkodzenia mózgu (badania neuroobrazowe), opis zaburzonych funkcji i określenie stopnia ich nasilenia (badanie neuropsychologiczne) oraz deficyty w zakresie języka i komunikacji
(badanie logopedyczne).

Najczęściej powodują ją choroby naczyniowe mózgu, a wśród nich
rozmaitego rodzaju udary mózgu (krwotoki mózgowe, zakrzepy
tętnicze, zatory mózgowe, uciski tętnicze, skurcze tętnic mózgowych), które stanowią przyczynę występowania ok.75% różnych
typów afazji. Afazja może również powstać na skutek urazów
czaszkowo-mózgowych (wstrząśnięcie mózgu, stłuczenie mózgu, zranienie mózgu, ucisk mózgu), rozwijających się wewnątrz
Postępowanie diagnostyczne powinno być precyzyjne i obejmo- czaszki zmian nowotworowych oraz chorób zwyrodnieniowych
wać dane zaczerpnięte z: dokumentacji medycznej, wywiadu, mózgu i zatruć spowodowanych np. alkoholem etylowym czy
obserwacji, wyników badań specjalistycznych i wreszcie – oceny tlenkiem węgla.
sprawności językowych i komunikacyjnych po wystąpieniu incydentu neurologicznego.

Jak wygląda terapia osób z afazją?

Wyróżnia się różne rodzaje afazji. Aleksander Łuria dał podstawy do ich opisu poprzez opracowanie dynamicznego „łańcucha Głównym celem terapii pacjenta z afazją jest przywrócenie – odbumowy, w skład którego wchodzą:
dowa sprawności użycia języka w jego poznawczej, interakcyjnej
i grupotwórczej funkcji oraz podtrzymywanie funkcji poznawczych i psychicznych na jak najwyższym poziomie.

1.

2.

gnozja somestetyczna (czucie ułożenia poszczególnych części aparatu artykulacyjne- Wybór metod terapii zależny jest od wyników diagnozy logopedycznej, stanu klinicznego pacjenta, warunków, w jakich terapia
go)

ma być prowadzona oraz planowanego czasu, w którym pacjent
będzie z niej korzystał. W terapii pacjenta z afazją wyróżnia się
metody pośrednie (pobudzające), a wśród nich: rozhamowującą,
stymulującą i uprzedzania oraz metody bezpośrednie, które ćwiczą
zaburzone czynności językowe.

synteza sekwencyjna (organizacja w czasie ruchów aparatu artykulacyjnego), mowa
wewnętrzna (programowanie rozwiniętych
Postępowanie terapeutyczne po przeprowadzeniu rzetelnej diawypowiedzi)

3.

słuch fonematyczny (zdolność różnicowania
dźwięków mowy)

4.

słuchowa pamięć słowna (zdolność utrzymywania w pamięci usłyszanych słów i zdań)

5.

synteza symultatywna (jednoczesna analiza
napływającej informacji językowej pod względem logiczno-gramatyczno-semantycznym).

Każda z tych funkcji realizowana jest przez różne okolice kory
mózgowej. I właśnie wskazanie deficytów językowych daje nam
możliwość określenia jednego z typów afazji. Są to odpowiednio:

gnozy (określeniu typu afazji) powinno być dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta poprzez opracowanie
szczegółowego programu terapii, także dla rodziny/opiekunów
pacjenta. W postępowaniu terapeutycznym należy skupić się również na: prowadzeniu dokumentacji, okresowej ocenie postępów,
weryfikacji hipotez diagnostycznych oraz ewentualnej modyfikacji
programu. Czas trwania terapii osób z afazją uzależniony jest od
samego pacjenta, a więc głównie od rodzaju zaburzeń i stopnia
ich nasilenia, podjęcia interwencji terapeutycznej oraz innych
czynników. Zazwyczaj rokowania terapii są optymistyczne; udaje
się zminimalizować trudności bądź przy silnej motywacji pacjenta
do ćwiczeń i zadowalającej współpracy z rodziną - całkowicie je
wyeliminować.

Magdalena
Klepacka-Chudy
neurologopeda
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Zespół jelita
drażliwego

W wiosennym numerze kwartalnika naszym tematem będzie
problem z jednej strony popularny, a z drugiej dość skomplikowany medycznie. Nazwa jest znana,
medialnie rozpropagowana, ale
diagnostyka i rozpoznanie zespołu
jelita drażliwego (IBS), bo o nim postaram się opowiedzieć, są dla dokładnego lekarza skomplikowane.

Cóż to więc takiego jest zespół jelita drażliwego?
Samo określenie zespół oznacza, że nie mówimy o jednej jednostce chorobowej, ale mnogości objawów, które u różnych ludzi mogą różnie się manifestować. Zespół jelita drażliwego to
przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego objawiająca się
bólami brzucha oraz zaburzeniami rytmu wypróżnień, które nie
są uwarunkowane zmianami organicznymi ani biochemicznymi.
Przez zmiany organiczne rozumie się uszkodzenia strukturalne
(anatomiczne) jelit, a przez zmiany biochemiczne defekty w procesach przemiany materii. W medycynie opracowano dokładne
kryteria rozpoznania tego zespołu, zwane Kryteriami Rzymskimi
IV, które zespół jelita drażliwego określają jako:
nawracający ból brzucha, który po raz pierwszy wystąpił ≥6
mies. wcześniej, występuje w ostatnich 3 miesiącach, średnio
przez ≥1 dzień w tygodniu i spełnia ≥2 z następujących kryteriów:
22

1.

ma związek z wypróżnieniem

2. ma związek ze zmianą częstości wypróżnień (biegunka lub
zaparcie)

3. ma związek ze zmianą uformowania (wyglądu) stolca
IBS można podzielić na 3 główne podtypy, zależnie od zgłaszanego przez chorego dominującego zaburzenia wypróżnień:

1.

IBS z dominującym zaparciem

2. IBS z dominującą biegunką
3. IBS z mieszanymi zaburzeniami
Nr 1(31) /2020
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Przyczyny

3. badaniach laboratoryjnych (niewielu)

Przyczyna zespołu jelita drażliwego nie została do końca wyjaśniona. Do najważniejszych czynników odgrywających rolę
w rozwoju tej choroby należą:

4. jeśli potrzeba – kolonoskopii lub innych odpowiednich ba-

zaburzenia funkcji motorycznej jelit,
nadwrażliwość trzewna,
zaburzenia na osi mózgowo-jelitowej,
przebycie biegunki infekcyjnej.
Czynność motoryczna jelit, zwana też perystaltyką, polega na
naprzemiennym kurczeniu się i rozkurczaniu mięśniówki jelit,
dzięki czemu treść pokarmowa przesuwa się w kierunku od żołądka do końca jelita grubego. Proces ten odbywa się nieświadomie
i podlega ścisłej kontroli nerwowej oraz hormonalnej. W zespole
jelita drażliwego perystaltyka ulega zaburzeniu, co przejawia się
biegunką (przy zbyt szybkiej perystaltyce) lub zaparciem stolca
(przy zwolnionej perystaltyce). Chorzy z zespołem jelita drażliwego wykazują zwiększoną wrażliwość przewodu pokarmowego
na różne bodźce, zwłaszcza mechaniczne. Na przykład chorzy
odczuwają wzdęcie brzucha przy małej ilości gazów w jelitach lub
uczucie parcia przy niewielkim wypełnieniu odbytnicy stolcem.
Zespół jelita drażliwego należy do najczęstszych chorób układu
pokarmowego. Objawy zgodne z rozpoznaniem tego zespołu
występują u 10–20% przedstawicieli dorosłej populacji. Kobiety
chorują 2 razy częściej niż mężczyźni. Objawy te pojawiają się
zwykle w wieku 20–40 lat. Zespół jelita drażliwego występuje
rodzinnie i są już pierwsze dowody potwierdzające udział zmian
genetycznych w powstawaniu tej choroby.

Rozpoznanie
Nieprawidłowy rytm wypróżnień i częste bóle brzucha mogą
wskazywać na poważne choroby organiczne, w tym nowotwór.
Jeżeli wyżej wymienione objawy się utrzymują lub systematycznie nawracają należy zgłosić się bezwzględnie do lekarza. Oceni
on czy jest to zespół jelita drażliwego czy może inna choroba
trawienna po odpowiedniej diagnostyce. Szczególnie niepokojące
są problemy z połykaniem, ciągłe wymioty, utrata wagi, anemia
i krwawienie z przewodu pokarmowego (szczególnie u chorych
po 40. roku życia). Tych objawów nie wolno absolutnie zlekceważyć.
Rozpoznanie IBS wymaga rozważnej oceny klinicznej, ograniczonej liczby badań pomocniczych i starannej obserwacji. W celu
wykluczenia chorób o podobnych objawach jak IBS np. zapalnych
chorób jelit, celiakii, nietolerancji laktozy lub fruktozy, mikroskopowego zapalenia okrężnicy, może być konieczne wykonanie
pewnych badań diagnostycznych. U większości chorych spełniających kryteria rozpoznania IBS, bez objawów alarmowych
wymienionych wyżej, należy jednak ograniczyć badania diagnostyczne do minimum.
Rozpoznanie IBS należy oprzeć na:

1.

wywiadzie

2.

badaniu przedmiotowym (badanie pacjenta)
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daniach.

Leczenie IBS rozpoczyna się od wyjaśnienia pacjentowi natury
choroby, uspokojenia go co do jej łagodnego przebiegu naturalnego oraz przedstawienia mu użyteczności i bezpieczeństwa badań
diagnostycznych i metod leczenia, które należy dostosować do
rodzaju i nasilenia objawów. W zmniejszeniu objawów IBS mogą
pomóc niektóre modyfikacje stylu życia, na przykład aktywność
fizyczna, redukcja stresu i dbanie o zdrowy sen.
W leczeniu zespołu jelita drażliwego nie obowiązuje żadna szczególna dieta. Chorzy powinni się wystrzegać pokarmów i napojów
wywołujących objawy lub je nasilających, takich jak pokarmy
tłuste i wzdymające oraz kawa. Niektórzy pacjenci źle tolerują
laktozę zawartą w słodkim mleku i inne substancje pochodzenia węglowodanowego zawarte w jabłkach, gruszkach, cebuli,
porach, kapuście i pieczywie. Otręby, pomocne u części osób
z zaparciem, mogą zwiększać ilość gazów i wywoływać wzdęcie
brzucha. Leczenie zespołu jelita drażliwego powinno odbywać
się po konsultacji z lekarzem i pod jego nadzorem, zazwyczaj jest
długotrwałe. Podstawą leczenia jest przywrócenie współdziałania
ośrodkowego układu nerwowego z autonomicznym. Leczenie
farmakologiczne dobrze jest wspierać unikaniem stresów, regularnym trybem życia, odpowiednią dietą eliminująca pokarm
nasilające objawy.

Leczenie
Leki stosowane w zespole jelita drażliwego mają zwalczyć objawy tego zespołu. Najczęściej stosuje się leki rozkurczowe,
przeciwbiegunkowe i przeciwzaparciowe. U części chorych poprawa (zwłaszcza złagodzenie bólów) następuje po przyjęciu
leków przeciwdepresyjnych z różnych grup farmakologicznych.
W przypadkach z biegunką i wzdęciem stosuje się antybiotyki,
zwłaszcza praktycznie niewchłanialną ryfaksyminę. Korzystna
zmiana bakteryjnej flory jelitowej ze złagodzeniem objawów
(przede wszystkim biegunki) może nastąpić również po zastosowaniu probiotyków. Spośród metod leczenia psychologicznego
pozytywną opinię mają hipnoza, terapia poznawczo-behawioralna
oraz techniki relaksacyjne.
Niestety, niemożliwe jest całkowite wyleczenie zespołu jelita
drażliwego. Przede wszystkim należy nauczyć się żyć z objawami
choroby i starać się, aby codzienne życie wyglądało normalnie.
Warto podkreślić, że rokowanie w zespole jelita drażliwego przedstawia się dobrze, niektórzy pacjenci żyją z nim wiele lat, a mimo
to nie postępuje i nie niszczy organizmu, co jest optymistycznym
zakończeniem naszych rozważań.

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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Anatomia
kłamstwa
Zanim zaczęłam przygotowywać się do tej rozmowy, włączyłam telewizję,
by posłuchać jakiegokolwiek programu informacyjnego. Słowo „kłamstwo” pojawiło się w nim kilka razy… Zwalczające się obozy polityczne
zarzucają sobie fałszowanie prawdy na każdym poziomie, ale przecież
kłamstwo w przestrzeni publicznej to nic nowego. Dlaczego kłamstwo
ma się dzisiaj tak dobrze?

Władysław Bartoszewki powiedzieć miał, że „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym,
ale nie warto.”. Myślę, że „mieć” jest dziś dużo bardziej poszukiwane i cenione niż „być”. To idealne warunki do mijania się
z prawdą. Żyjemy w czasach, gdzie prestiż, władza, pieniądze,
autoprezentacja, samorozwój odmieniane są przez wszystkie przypadki. Osiąganie, w sposób uczciwy, tak wysoko postawionych
społecznie celów bywa nierealne.
Jestem z pokolenia, które wychowywało się w kłamstwie: historycznym,
społecznym i politycznym. Mimo że wiedziałam, co to jest Katyń, nie
mogłam tej prawdy zdradzić… Dziś trudno jest rozeznać się w tym, co
jest prawdą a co nie. Jaka jest natura kłamstwa?

Choć mówi się, że kłamiemy wszyscy, kłamstwo kłamstwu nie
równe. Faktycznie, niektóre badania donoszą, że każdy z nas mija
się z prawdą co najmniej kilka razy dziennie. Najczęściej są to
kłamstwa „o niskiej szkodliwości społecznej” a psychologowie
(za Tomaszem Witkowskim) nazywają je mimowolnymi. Można
nawet powiedzieć, że są społecznie akceptowane. Nasze kłamstwa najczęściej przynoszą korzyści psychologiczne takie jak:
wywarcie korzystnego wrażenia na innych, obrona siebie przed
zakłopotaniem czy uniknięcie konfliktu. Każdy z nas zna przytakiwanie dla tzw. świętego spokoju. Innym rodzajem kłamstwa
jest kłamstwo altruistyczne – stosujemy je, gdy prawda o jakimś
zdarzeniu jest zbyt bolesna, by przekazać ją wprost. Kierujemy
się szeroko rozumianym altruizmem lub naszą interpretacją tego
co dobre, po to, by komuś ulżyć. Kolejnym rodzajem kłamstwa
jest kłamstwo egotystyczne – związane z potrzebą nieustannego
podwyższania samooceny. Ten rodzaj kłamstwa jest już bardziej
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niebezpieczny. I to najbardziej dla osoby posługującej się nim
jako mechanizmem obronnym przed poczuciem bycia niewystarczająco dobrym i niezasługującym na uznanie czy sympatię.
Trwanie w takim kłamstwie prowadzi do budowania słabej jakości
relacji, a także uniemożliwia swobodne bycie sobą. Najbardziej
szkodliwe społecznie są natomiast kłamstwa manipulacyjne oraz
destrukcyjne. Manipulacje ludzie stosują je po to, by uzyskać dla
siebie konkretny pożytek, np. prestiż czy korzyści materialne.
Tymi kłamstwami wkradają się w czyjeś łaski. Mogą zdobyć nad
kimś kontrolę poprzez wywołanie u kogoś poczucia winy lub
współczucia. Bardzo często stoi za tym silny motyw, jakim jest
potrzeba kontroli. Kłamstwa destrukcyjne – to takie przy pomocy
których oszust nie zyskując nic materialnego, wyrządza szkodę
innym. Może za tym stać celowe wprowadzenie kogoś w błąd,
pragnienie zemsty, wyrządzenie komuś krzywdy.
Według neurobiologa Sama Harrisa kłamstwo to: celowe wprowadzanie
w błąd innych, gdy oczekują uczciwej komunikacji. Odpowiada Pani
ta definicja?

O ile w kłamstwach mimowolnych istnieje niepisana umowa, że
osoba nie oczekuje prawdy (np. dalszy znajomy pytający nas „co
słychać” raczej oczekuje odpowiedzi w stylu: „jakoś leci” czy
„wszystko po staremu” niż godzinnej opowieści o naszych problemach małżeńskich czy zdrowotnych) o tyle w kłamstwach manipulacyjnych i destrukcyjnych a nawet egotycznych jak najbardziej
możemy założyć, że ludzie oczekują otwartej komunikacji.
Ten sam uczony kategoryzuje złe uczynki na: złe rzeczy, które robimy
i dobre rzeczy, których nie robimy. Czy oba rodzaje kłamstw mają taki
sam ciężar etyczny?

Nie jestem etykiem, więc nie wypowiem się od tej strony, ale
w mojej pracy zawodowej oczywiście spotykam się z kłamstwem
i jego skutkami emocjonalnymi. Skutkami tak dla funkcjonowania
osoby, która się z prawdą mija, jak i osoby kłamstwem skrzywdzonej. W psychologicznym sensie cierpienie faktycznie można
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zadać robiąc tzw. złe rzeczy (dajmy na to bijąc czy poniżając
dziecko) ale i nie robiąc rzeczy dobrych (np. matka, która nie
nosi dziecka na rękach, nie przytula go).
„Kłamstwo jest warunkiem życia” – pisał Nietzsche. Kiedy człowiek
zaczął kłamać?

Jak się okazuje, termin „kłamstwo” nie był tak samo rozumiany
na przestrzeni wieków. Starożytni Grecy utożsamiali je z umiejętnością tworzenia fikcji – pięknych, zmyślonych historii. Nikt
nie zgłaszał poważniejszych wątpliwości moralnych w stosunku
do mijania się z prawdą do czasów św. Augustyna, który ogłosił,
że jest ono kategorycznym i niewybaczalnym złem. Prawdopodobnie kłamstwo jest z nami od zawsze, a jedynie nasz stosunek
do niego jest zależny od kultury czy czasów, w których żyjemy.
Już dwulatkowie potrafią kłamać. Jakie profity mamy z kłamstwa?

Jeśli chodzi o dzieci to za kłamstwem każdorazowo stoi jakaś niespełniona potrzeba - może
to być np. potrzeba ochrony, by uniknąć
kary czy gniewu rodziców, albo potrzeba przynależności, by poczuć się
członkiem danej grupy - dzieci kłamią wówczas na temat tego, gdzie
były, co posiadają itd. Innymi
potrzebami pchającymi dziecko
w kierunku kłamstwa są chęć bycia
docenionym, zauważonym czy po
prostu potrzeba kreatywności i zabawy - stąd wymyśleni przyjaciele
i opowieści rodem z baśni. Dorośli
najczęściej kłamią by ochronić swoją reputację, podnieść swoją ocenę
w oczach innych czy uniknąć niechcianych sytuacji. Innymi słowy - profitem ma
być ochrona - swojego ego lub uczuć innej
osoby. Obawiam się jednak, że budowanie swojej
samooceny czy relacji na kłamstwie ma mimo wszystko
więcej minusów, szczególnie emocjonalnych.
Kiedy kłamstwo jest wybaczalne? (mam tu na myśli tzw .białe kłamstwa)

Myślę, że to czy uznamy kłamstwo za wybaczalne czy szkodliwe
zależy od sytuacji, od kontekstu. Chronienie uczuć innych osób
jest powszechną sytuacją, gdzie akceptujemy białe kłamstwa.
Myślę jednak, że nawet cudzych uczuć nie można chronić za
wszelką ceną. Przypomniała mi się sytuacja bardzo nieudanego eksperymentu fryzjerskiego. Wracałam do domu załamana
nowym, zupełnie nietrafionym kolorem, a właściwie wieloma
kolorami i spotkałam dawno niewidzianą znajomą. Oczywiście
skomplementowała ona moją nową fryzurę. Zaraz potem wróciłam do domu, gdzie mój mąż załamał ręce i natychmiast wyszedł
do sklepu po farbę, by domowymi sposobami ratować mój wizerunek. Przytaczam w tym momencie tę historię, bo myślę, że to
dobra ilustracja. Czego innego oczekujemy od osób nam biskich,
czego innego do dalszych. I dalej - sądzę, że w bliskich relacjach
jest mniej miejsca na kłamstwa, nawet te białe.
Czy ktoś, kto raz skłamał, będzie to robił zawsze?

W pewnym więc sensie kłamiemy i będziemy kłamać. Pani pyta
jednak o kłamstwa zgodne z definicją Harrisa. I tutaj zdecydowanie istnieje prawidłowość, że jeśli mimo oczekiwania uczciwej
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komunikacji dopuścimy się kłamstwa, może to być powtarzane
w przyszłości. Działanie na granicy prawa, uczciwości jest dla
niektórych pociągające, a przez to nawet uzależniające. Jeśli ktoś
używa kłamstwa jako bazy do budowania swojej pewności siebie,
to trudno mu będzie z niej zrezygnować.
Od kiedy pojawiły się media społecznościowe, ilość kłamstw wzrosła
lawinowo. Jeśli ktoś pokaże swoje zdjęcie z młodości zamiast aktualnego
to pół biedy, ale kiedy ktoś wymyśli historię na temat wyimaginowanego
raka i zacznie zbierać pieniądze na leczenie, to zaczyna się robić niebezpiecznie. Jak powstrzymać falę kłamstw, która zalewa sieć i uchronić
się przed kłamcami?

To bardzo ważny wątek. Wiele mówi się o zagrożeniach dla naszego portfela, które wynikają z naiwności w sieci. Policja dba
tu o edukację i prewencję. Psycholodzy biją natomiast na alarm,
że świat kreowany w mediach społecznościowych poprzez to, jak
daleko odbiega od rzeczywistego, ma fatalne skutki także
dla stanu emocjonalnego użytkowników Internetu.
Jest coraz więcej badań psychologicznych pokazujących, że częste korzystanie z mediów
społecznościowych może doprowadzić
nie tylko do uzależnienia czy zubożenia relacji międzyludzkich, ale nawet
depresji. Karmienie się obrazkami
udanych żyć znajomych (oczywiście jest to złudne) budzi w ludziach
napięcie prowadzące do obniżenia
nastroju, samooceny, a nawet chęci
do życia. W tym kontekście manipulowanie przy swoim wizerunku i pokazywanie w sieci tylko i wyłącznie
sukcesów jest bardzo niebezpiecznym
mijaniem się z prawdą. Nie wiem, czy
fala kłamstw jest do powstrzymania, ale na
pewno nasze ograniczone zaufanie, dystans
do informacji z sieci i świadomość, że nikt nie
nadzoruje treści, którymi się karmimy, powinny pomóc nam zmniejszyć ich wpływ na nasze życie.
Każdy z nas z pewnością zna osobę, która została oszukana „na wnuczka” i tym podobne. Skąd w starszych ludziach tyle naiwności i wiary
w uczciwość innych?

Niestety, bycie oszukanym zdarza się nie tyko starszym. W ostatnim czasie wielu mieszkańców naszego miasta (Siedlce) padło
ofiarą podczas zbiórki charytatywnej. Wzajemne zaufanie i szeroko pojęta wiara w ludzi to coś wspaniałego i myślę, że fakt, iż
osoby je posiadają nie jest tu problemem. Jest nim raczej zjawisko
kłamstwa manipulacyjnego czy destrukcyjnego, jak w przypadku okradania starszych ludzi. Można tu zaznaczyć, że takiego
kłamstwa dopuszczają się osoby z większymi problemami natury
emocjonalnej tj. zaburzenia psychopatyczne. Niemniej jednak, dla
wspólnego bezpieczeństwa, w życiu, tak jak na drodze, powinna
obowiązywać zasada ograniczonego zaufania.
Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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ZDROWO, AKTYWNIE, RODZINNIE!
Od 14 kwietnia startują bezpłatne treningi biegowe
w ramach akcji Biegam bo lubię. W każdy wtorek o
godzinie 18 na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy
Prusa 6 będzie można spróbować swoich sił. Oprócz
treningów biegowych, wykonywane będą różnorodne
ćwiczenia sprawnościowe i koordynacyjne pod okiem
wykwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki. Poziom
treningów dostosowany jest do uczestników, dlatego też
mile widziane są osoby chcące dopiero rozpocząć swoją
przygodę z bieganiem.
Jak co roku w maju zaczynamy sezon na rolki i rower. W
piątek 8 maja zapraszamy na kolejną edycję Nightskatingu – czyli nocnego przejazdu na rolkach ulicami Siedlec.
Imprezę poprzedzą bezpłatne warsztaty na Rolkowisku.
Tydzień później, 17 maja będziemy przemierzać miasto
w peletonie rowerzystów. Kilkunastokilometrowa trasa
Rajdu Rowerowego to doskonały pomysł na aktywne,
rodzinne spędzenie niedzielnego popołudnia.

Sikorskiego będzie można spróbować różnorodnych dań
kuchni z całego świata.
Dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu, 20
czerwca na Placu Sikorskiego odbędzie się Maraton
Zumba Fitness połączony tym razem z Holi Festiwalem,
czyli świętem kolorów.
Ostatni weekend sierpnia to siedleckie święto biegaczy.
W tym roku XI edycja Biegu Siedleckiego Jacka została
zaplanowana na sobotę oraz niedzielę. Dodatkowo
oprócz półmaratonu i biegu na 5 km został wprowadzony dystans na odcinku 10 km. Na biegaczy czekają nowe
trasy wszystkich biegów, a cala impreza przeniesiona
będzie na teren Ośrodka Sportu przy ulicy Prusa 6.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń można
znaleźć na www.arm.siedlce.pl

W weekend 12-14 czerwca Siedlce po raz kolejny
odwiedzą Żarciowozy, czyli Zlot Food Trucków. Na Placu
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

MARKERY

nowotworowe
co trzeba wiedzieć?

Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie w Polsce o ponad 25
proc., nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce – prognozują onkolodzy. Wielu
pacjentów, leczonych onkologicznie, co jakiś czas musi badać stężenie merkerów nowotworowych. Co
kryje się pod tym pojęciem, wyjaśnia lek. onkolog Jerzy Bernatowicz.

Panie doktorze, jeszcze do niedawna termin „markery nowotworowe”
był pacjentowi obcy. Co kryje się pod tym pojęciem?

Antygeny towarzyszące nowotworom, czyli tak zwane markery
nowotworowe, to substancje, najczęściej białkowe, których synteza
zachodzi w komórce na jej określonym etapie rozwoju. Tworzenie
ich ustaje lub zmniejsza się w komórkach dojrzałych. W komórkach nowotworowych z ich niekontrolowanym podziałem synteza
tych białek jest wzmożona. Markery nowotworowe są oznaczane
z próbki krwi. Poza surowicą można je oznaczać w innych płynach
biologicznych: wysiękowe z opłucnej, otrzewnej, w żółci, ślinie
płynie mózgowo-rdzeniowym i innych.
W jakich sytuacjach oznacza się markery nowotworowe?

Markery nowotworowe w diagnostyce choroby nowotworowej
pełnią funkcję wspomagająco-leczniczą, nie przesądzają więc
o obecności nowotworu. Mają one znaczenie w odpowiedzi na
leczenie, obserwacji po leczeniu w celu wykluczenia wznowy choroby (w rozpoznanej chorobie nowotworowej). W chwili obecnej
markery nowotworowe nie cechują się wysoką czułością ani swoistością. Ich podwyższony poziom nie musi oznaczać obecności
choroby nowotworowej a niski jej braku. Czasem podwyższony
poziom markerów może być związany z toczącym się procesem
zapalnym, w tym wątroby, trzustki czy nerek, prostaty i innymi
procesami zachodzącymi w organizmie, mogącymi zmieniać parametry badania.
A jednak lekarze dosyć często zlecają badanie ich poziomu. Czy każdy
lekarz może zlecić takie badanie?

Badanie markerów nowotworowych powinno być zlecane przez
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lekarzy prowadzących diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Interpretacja wyników tych badań powinna być wykonana przez specjalistę w danej dziedzinie onkologii w połączeniu
z całym obrazem klinicznym danego pacjenta. Prawidłowe stężenie markera nie wyklucza obecności choroby. Umiarkowane
podwyższenie markerów (pochodzenia tkankowego) występuje
w schorzeniach nienowotworowych.
Jakie są zatem rodzaje markerów?

Największe zainteresowanie wzbudzają antygeny towarzyszące
nowotworom. Należą do nich substancje, których synteza zachodzi
na określonych etapach onkogenzy. Do najbardziej użytecznych
klinicznie markerów można zaliczyć:CEA, CA 19, 9 – rak jelita
grubego, trzustki i żołądka, CA 15, 3, CEA – rak piersi, PSA – rak
gruczołu krokowego, AFP- pierwotny rak wątrobowokomórkowy,
Cyfra 21-1, CEA – rak płuca, HCG, AFP – rak zarodkowy jądra,
Ca 125 – rak jajnika i wiele innych.
Jakie znaczenie diagnostyczne mają markery?

Jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy, marekry
pełnią rolę pomocniczą i wspomagającą w diagnostyce choroby
nowotworowej. Ich oznaczenie bardzo rzadko stosuje się w celach
profilaktycznych. Większość markerów w ilości wykrywalnej –
podwyższoenj – pojawia się w chwili, gdy proces nowotworowy
jest bardzo zaawansowany, a tym samym można go wykryć innymi metodami diagnostycznymi, np. przy pomocy USG, RM,
mammografii, rtg czy cytologii. Rozpoznanie choroby stawia
się na podstawie całości obrazu klinicznego, czyli badanie podmiotowe – wywiad, wyniki badań dodatkowych plus badanie
przedmiotowe.
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Rodzaje markerów nowotworowych

Jak przygotować się do badania?

Antygen karcyno-embrionalny CEA (glikoproteina): wysoki poziom tego markera występuje u chorych na raka jelita
grubego, gruczołu krokowego i płuc. Markery nowotworowe
użyteczne są w ocenie przebiegu raka jelita grubego, ocenie
radykalności zabiegu operacyjnego i wykrywaniu wznowy.

Należy przede wszystkim pamiętać, że nawet podwyższone markery nie zawsze oznaczają, że mamy do czynienia z rakiem. Ich
oznaczenie można łatwo zaburzyć, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie:

Alfa-fetoproteina AFP (glikoproteina): występuje w surowicy krwi osób chorych na raka wątroby. Użyteczna w diagnostyce w przypadkach raka wątrobowokomórkowego.
Ludzka gonadotropina kosmówkowa hCG: wytwarzana
jest w większości przypadków przez guzy jąder. Markery
hCG są użyteczne w diagnostyce guzów embrionalnych jąder.
Hormony ektopowe: markery nowotworowe wydzielane
przez niektóre nowotwory nie pochodzące z gruczołów endokrynnych, przede wszystkim raka drobnokomórkowego
płuc i rakowiaka oraz w minimalnym stopniu przez raka sutka,
nerek i wątroby. Wykorzystywane w diagnostyce raka płuc.

Pacjent, oddając próbkę, powinien być w pełni zdrowy.
Nawet drobne przeziębienie czy gorączka mogą zakłócić
wyniki,
Trzy dni przed pobraniem należy powstrzymać się od alkoholu, kawy i herbaty,
Przed badaniem unikajmy stresu i nadmiernego wysiłku
fizycznego,
Jeśli zależy nam na oznaczeniu markerów związanych z nowotworami okolic intymnych, na dwa dni przed oddaniem
próbki powinniśmy powstrzymać się od współżycia oraz
unikać długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej.

Kwaśna fosfataza stercza PAP: wydzielana jest przez raka
gruczołu krokowego. Wysokie stężenie tego markera może
wskazywać na naciekający wzrost raka poza gruczołem krokowym.
Fosfataza alkaliczna: zwiększony poziom tego markera
w surowicy krwi może wskazywać na nowotwory kości
i wątroby.
Dehydrogenaza mleczanowa LDH: marker użyteczny
w diagnostyce chłoniaków oraz przerzutów do wątroby.
Immunoglobuliny: markery nowotworowe mające znaczenie
w diagnostyce i monitorowaniu guzów limfatycznych.
Antygen nowotworowy Ca 125: wysokie stężenie może
występować u chorych na raka jajnika i sporadycznie w raku
płuc. Marker stosowany w monitorowaniu przebiegu pooperacyjnego oraz chemioterapii.
Swoisty antygen sterczowy PSA: izolowany z gruczołu krokowego, a zwiększenie wydzielania charakterystyczne jest
dla nowotworów tego gruczołu (rak prostaty).
Markery nowotworowe Ca 15-3 oraz MCA: wykorzystywane są w monitorowaniu raka piersi (w odległych przerzutach).
Antygen nowotworu przewodu pokarmowego CA 19-9
(GIGA): podwyższone stężenie występuje u wielu chorych
na nowotwory przewodu pokarmowego, trzustki i pęcherzyka
żółciowego.
Izoferrytyny: zwiększenie ilości tego markera ma miejsce
w wielu przypadkach raka, jednak podwyższone stężenie
w surowicy nie jest specyficzne.
Białka ostrej fazy: to markery uważane za potencjalne
wskaźniki procesu nowotworzenia.
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Zdrowe żywienie

Rozkład
posiłków

w diecie

Nieodłącznym komponentem zasad
prawidłowego żywienia jest prawidłowy rozkład posiłków w diecie, ale
w dzisiejszych czasach często jest to
element bagatelizowany. W regularnym spożywaniu posiłków przeszkadza
nam duża ilość obowiązków, rozkład
czasu pracy, konieczność przebywania długiego czasu poza domem oraz
organizacja zajęć. Obecny styl życia
sprawia, iż spożytwanie regularnych
posiłków w ciągu dnia to luksus, na który niewielu z nas może sobie pozwolić.
Ile razy w ciągu miesiąca zdarza nam
się wyjść z domu bez śniadania czy też
załatwiać sprawy „na mieście” nie jedząc nic od rana do wieczora? Niestety, tego typu nawyki stanowią błędy
żywieniowe, które mogą mieć swoje
konsekwencje.
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MODELOWY PRZYKŁAD DZIENNEGO JADŁOSPISU
Z punktu wskazań dietetyki, najbardziej korzystne jest rozłożenie jadłospisu
dziennego na pięć posiłków, tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Pierwsze śniadanie powinniśmy spożyć w przeciągu pierwszej
godziny od wstania (o tej porze spożycie śniadania jest najlepsze ze względu
na odpowiednie stężenie hormonów trzustkowych, tj. insuliny i glukagonu),
natomiast kolację – około 2 do 3 godzin przed snem. Odstępy między poszczególnymi posiłkami w ciągu dnia powinny wynosić około 3-4 godzin. Oprócz
systematyczności w spożywaniu posiłków, ważny jest także dobowy rozkład
wartości dostarczanej energii w poszczególnych posiłkach. Śniadanie powinno
zawierać 25% dziennej racji energetycznej, drugie śniadanie – 10%, obiad – 30%,
podwieczorek – 15% i kolacja – 20%. W przypadku diety o wartości energetycznej 2000 kalorii, na śniadanie powinniśmy spożyć 500 kalorii, na drugie
śniadanie – 200 kalorii, na obiad – 600 kalorii, na podwieczorek – 300 kalorii
i na kolację – 400 kalorii. Ponadto, zalecane jest, aby każdy posiłek dostarczał
naszemu organizmowi składników odżywczych z każdej grupy. Oznacza to, że
każda spożywana przez nas potrawa winna składać się z białek, węglowodanów
i tłuszczów. Ważne są także odpowiednie proporcje między poszczególnymi
grupami. Ilość białek w posiłku winna wynosić około 30%, ilość węglowoda-
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nów – około 60%, natomiast tłuszczów – około 10%. Idealny
posiłek składa się więc produktów zbożowych lub skrobiowych
zawierających węglowodany – najlepiej złożone – czyli pieczywa,
ziemniaków, kaszy, makaronu, ryżu, zbóż, otrębów; produktów
białkowych – mięsa, ryb, jaj lub roślin strączkowych i produktów
tłuszczowych – najlepiej pochodzenia roślinnego - tj. masła, oliwy
lub oleju, orzechów czy awokado. Ważne jest także, aby do każdego posiłku spożyć porcję warzyw, ewentualnie owoców, które
stanowią źródło błonnika. Aby być pewnym, że nasz posiłek spełnia wskazane wyżej kryteria, warto zastosować zasadę podziału
talerza. Oznacza to, iż talerz dzielimy na kawałki – nieco ponad
jego połowę powinny zajmować produkty węglowodanowe, niewielką ilość (bowiem tylko 1/10) – produkty tłuszczowe, a pozostałą ilość – produkty białkowe. Do tego należy spożyć porcję
jarzyn, najlepiej surowych. Wyjątkiem są osoby pozostające na
dietach specjalnych, tj. m. in. nisko- albo wysokobiałkowej czy
niskotłuszczowej. W takich przypadkach proporcje poszczególnych składników odżywczych w posiłkach mogą odbiegać od
zaprezentowanego modelu.

Zdrowe żywienie
ność fizyczną, zapobiega napadom „wilczego głodu”, niweluje
podatność na stres i rozdrażnienie oraz obniża wahania nastrojów.
Nie bez powodu w naszym języku funkcjonuje powiedzenie „jak
głodny, to zły” – sposób żywienia i regularność posiłków przekłada się na codzienne funkcjonowanie na wszystkich polach
życia. Według doniesień izraelskich badaczy, sędziowie, którzy
wydawali wyroki będąc głodnymi, mieli większą skłonność do
wymierzania bardziej surowych kar. Po drugie, systematyczne
spożywanie posiłków pozwala na utrzymanie prawidłowej masy
ciała. Regularne dostarczanie organizmowi składników odżywczych eliminuje bowiem ochotę na wysokokaloryczne przekąski
i zapobiega podjadaniu na koniec dnia albo w nocy. Organizm nie
odkłada także w nadmiarze zapasów tłuszczowych, bowiem ma
poczucie stałego dostępu do jedzenia. Pozwala to na zachowanie
prawidłowego metabolizmu. Systematyczne jedzenie umożliwia
także uregulowanie pracy układu hormonalnego – szczególnie
hormonów trzustki oraz układu pokarmowego. Nieregularne jedzenie może bowiem prowadzić do schorzeń żołądka (m.in. wrzodów), zaburzeń w pracy
wątroby czy problemów z regularnością
wypróżnień.

ROLA ŚNIADANIA W DIECIE
Z powyższego dziennego zestawienia
kalorycznego posiłków wynika, iż
śniadanie stanowi niezwykle istotny
posiłek. Przypomnieć należy, iż powinniśmy spożyć na nie produkty
dostarczające około 25% dobowego
bilansu energetycznego, co stanowi
niewiele mniej niż na obiad. Innymi
słowy, jedną czwartą całości naszego pokarmu przewidzianego na dany
dzień, powinniśmy zjeść właśnie na śniadanie. Warto zadbać o to, aby pierwszy
dzienny posiłek dostarczył nam wszystkich
składników odżywczych. Idealnymi propozycjami na śniadanie są kanapki na bazie ciemnego
pieczywa posmarowanego oliwą z oliwek z chudą
wędliną albo twarogiem i dodatkiem warzyw, jajka w różnej
postaci (z wyjątkiem tych na twardo – mogą być ciężkostrawne),
czy owsianka z dodatkiem owoców. W okresie zimowym warto
spożywać śniadania na ciepło, które dodatkowo rozgrzeją nasz
organizm i unikać spożywania z rana produktów o działaniu wychładzającym, tj. m.in. jogurtów i bananów. O poranku nie są
polecane także produkty ciężkostrawne, np. pikle, surowa cebula
czy papryka. Powinniśmy zrezygnować także ze śniadania typu
drożdżówka albo kawa w towarzystwie ciastka. Zbyt duża ilość
cukrów prostych powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we
krwi, a następnie wyrzut insuliny, który szybko spala dostarczony
do krwioobiegu cukier. Oznacza to, iż najpierw pobudzimy się, ale
tylko na krótką chwilę. Po spadku poziomu cukru we krwi znowu
będziemy mieli ochotę sięgnąć po coś słodkiego (i kalorycznego).

KORZYŚCI PŁYNĄCE
Z REGULARNEGO JEDZENIA
Regularne spożywanie odpowiednio zbilansowanych posiłków ma
wiele zalet. Przede wszystkim, pozwala na utrzymanie w przeciągu doby stałego poziomu cukru we krwi. To z kolei sprzyja
zachowaniu koncentracji, zwiększa wydolność umysłu i spraw-
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Podsumowując, właściwy
rozkład posiłków w ciągu
dnia stanowi bardzo ważny
element zbilansowanej diety. Regularne dostarczanie
składników odżywczych
jest bardzo istotne z punktu
widzenia pracy układu hormonalnego i pokarmowego
oraz pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę. Rozbicie naszej
dziennej racji żywieniowej na
pięć mniejszych posiłków pozwala nam również na lepszą kontrolę
rodzaju oraz ilości i jakości spożywanego pokarmu. Warto więc zadbać o to, aby
każdego dnia spożyć kilka mniejszych posiłków,
a poranek zacząć od wysokoodżywczego śniadania. Podkreślenia
wymaga także, iż w dobowy bilans naszych posiłków wchodzi
wszystko to, co ma jakąkolwiek wartość odżywczą. Dlatego też
powinniśmy uwzględniać w dobowym jadłospisie także takie rzeczy jak kawę z mlekiem i cukrem, herbatę z miodem czy szklankę
soku. Oprócz ilości i rodzaju posiłków, ważne jest także spożywanie odpowiedniej ilości płynów. Osoba dorosła powinna wypić
dziennie co najmniej 2 litry wody, co – zakładając iż śpimy 8
godzin dziennie – oznacza picie jednej szklanki wody w przeciągu
2 godzin. Jeżeli mamy problem z kontrolowaniem ilości spożywanych płynów, najlepiej zakupić dwulitrową butelkę wody na
każdy dzień i zaznaczyć na niej markerem godziny, w przeciągu
których dana ilość wody powinna zostać wypita. Powoli to uzupełnić nasz pięciodaniowy jadłospis o niezbędną dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu ilość płynów.

dr inż.

Teresa Borkowska
dietetyk
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Przepisy

Powiew
wiosny…

Zupa z sałaty
Składniki:

2 duże łyżki masła, 1-2 ząbki czosnku, 500 g sałaty (może być różna),
pokrojonej w paski, 1,5 łyżki mąki, 1,5 l wywaru, 3 łyżki śmietany,
1 żółtko, natka pietruszki.
Wykonanie:
Na małym ogniu przesmażyć cebulę z czosnkiem, wrzucić sałatę pokrojoną w paski, wymieszać, posypać mąką i dalej mieszać, powoli
dodając wywar, zagotować przez 5-10 min. Odstawić i trochę wystudzić. Całą zupę zmiksować. W oddzielnym garnku zmieszać żółtko ze
śmietaną i powoli wlać do zupy. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.
Podawać z tostami lub z bułką.

Sałatka z cieciorki, kolendry,
pomidorów i czerwonej cebuli
Składniki:
1 puszka cieciorki, 2 pomidory pokrojone w większą kostkę, 1 papryczka chili bez
pestek, garść posiekanej kolendry, ½ soku
z cytryny, 2 łyżki sosu rybnego lub 4 fileciki
anchois drobno pokrojone, 1 ząbek czosnku,
45 ml oliwy z oliwek, ½ łyżeczki soli, pieprz
czarny świeży do smaku. Wszystkie składniki
wymieszać i potrząsnąć.
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Chałka drożdżowa
z maślaną kruszonką
Składniki:
Ciasto
50 g drożdży świeżych lub 2 opakowania
suszonych, 150 g cukru, 450-500 g mąki
pszennej tortowej (plus trochę do podsypania), 200 ml ciepłego mleka 3,2 proc.,
4 żółtka jaj, rozmar L, umytych (plus
białka do posmarowania chałki), 1 opakowanie cukru waniliowego, 100 g masła,
2 szczypty soli.
Maślana kruszonka
90 g mąki pszennej tortowej, 1 opakowanie cukru waniliowego, 40 g cukru pudru,
50 g masła, 1 żółtko jaja.
Ciasto
Drożdże ucieramy z łyżką cukru, aż staną
się płynne. Mąkę przesiewamy do miski,
robimy zagłębienie, w które wlewamy
drożdże oraz ciepłe mleko. Rozrabiamy
rozczyn (z niewielką ilością mąki) i odstawiamy do wyrośnięcia. Gdy rozczyn wyrośnie, dodajemy żółtka utarte z pozostałą
ilością cukru i cukrem waniliowym oraz
roztopione masło i sól. Ciasto wyrabiamy do momentu aż zacznie odklejać się
od rąk. Przykrywamy ściereczką do wyrośnięcia (ciasto musi podwoić swoją objętość). Ponownie je zagniatamy i dzielimy
na trzy równe części. Z każdej formujemy
wałek o cieńszych końcach. Z wałków zaplatamy warkocz. Układamy na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na
około 30 minut.
Maślana kruszonka
Przesiewamy mąkę, dodajemy cukier waniliowy, cukier puder, pokrojone w kostkę
masło oraz żółtko. Wszystkie składniki
zagniatamy do uzyskania kruszonki. Gdy
ciasto drożdżowe wyrośnie, smarujemy je
białkiem i posypujemy kruszonką. Pieczemy 20-25 minut w tem. 180oC. Odstawiamy
do wystygnięcia.
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Zapiekanka rybna
Składniki:
1 kg ryby miruny lub dorsza, 30 dag sera
żółtego, 0,5 kg ugotowanego makaronu
(świderki lub penne), 30 ml śmietanki 30%,
5 całych jajek, 2 sztuki czerwonej papryki,
2 cebule, 2 cukinie.
Wykonanie:
Makaron ugotować do miękkości, wysypać
na głęboką blachę lub w żaroodporne naczynie, na makaronie ułożyć płaty ryby posypane jarzynką i pieprzem (może być sól,
pieprz i skropić sokiem z cytryny). Na rybę
wyłożyć pokrojoną i zeszkolną cebulę oraz
paprykę i cukinię pokrojoną w większą
kostkę. Całość posypać startym na dużych
oczkach żółtym serem i zalać śmietaną połączoną z jajkiem z odrobiną soli i pieprzu.
Piec około 35 min. w 180oC. Podawać lekko
ostudzoną.

Mazurek orzechowy
Skład i wykonanie:
4 jajka ugotowane na twardo, żółtka przetrzeć przez sito, dodać 3/4 margaryny lub
masła, 1 szklankę mąki, 1 łyżkę stołową gęstej śmietany - wszystko zagnieść.
Polewa: 20 dkg orzechów włoskich, grubo posiekanych, 10 dkg cukru, 12 dkg masła i 2 łyżki miodu - przesmażyć na słabym
ogniu na złoty kolor i gorące wyłożyć na
placek. Najpierw sam placek upiec w 170oC
przez 10 minut, a potem wraz z polewą
przez kolejne 20 minut. Po upieczeniu posypać podprażonymi płatkami migdałowymi.

Przepisy przygotowała

Monika Wysocka-Gregorczuk,

szefowa kuchni w Sali Weselnej
Pod Arkadami w Korczewie
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Kartki wielkanocne
z dawnych lat

Jeszcze do niedawna w każdym polskim domu wysyłanie kartek świątecznych do rodziny, przyjaciół i krewnych należało do
tradycyjnego rytuału. Wybranie odpowiedniej pocztówki, skomponowanie życzeń i jej wysłanie wymagało poświęcenia czasu
i świadczyło o szacunku dla odbiorcy. W dobie internetu i mediów
społecznościowych zwyczaj ten powoli wygasa, zastąpiony przez
życzenia wysyłane smsem czy mailem, a szkoda. Według „Życia
Warszawy” w 1879 roku w Polsce wysłano ponad 350 milionów
kartek pocztowych – w większości z okazji święt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy. Ich motywy były bardzo różnorodne.
Kartki zdobiły też dzieła znanych artystów – malowali je m.in.
Przerwa-Tetmajer czy Malczewski. Nazwa „pocztówka” za to
wzięła się z konkursu, który zorganizowano w Warszawie w 1900
roku. Spomiędzy propozycji – m.in. „listówki”, „odwrotki” czy
„niedyskretki” jury, w skład którego wchodzili autorzy Słownika
Języka Polskiego, wybrało nazwę używaną do dziś – okazało się
wtedy, że zwycięzcą był ukrywający się pod kobiecym pseudonimem Henryk Sienkiewicz. W Wiosennym wydaniu naszego
magazynu przedstawiamy Państwu prawdziwe perełki sprzed stulecia i nieco nowsze – niech ich klimat i czar umilą Wam, drodzy
Czytelnicy, ten świąteczny czas w oczekiwaniu na najważnijeszy
dzień w roku - cud Zamrtwychwstania.
(M.M.)
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Smartfonowe dzieciaki
Julianna Miner
Jak wychowywać dziecko we
współczesnym świecie, kiedy
już kilkulatkowie mają dostęp
do smartfonów? Jak chronić
swoje dziecko przed tym, co
znajduje się w sieci i jednocześnie skorzystać z możliwości, jakie oferuje wirtualny
świat?

Rozmawiają przyjaciółki:
- Wyglądasz na zmęczoną.
- Mój mąż jest chory i muszę go pilnować dzień i noc ...
- To pielęgniarka nie przychodzi?
- Właśnie przychodzi ...

Do świata smartfonów wkraczają coraz młodsze dzieci i to
w okresie największych zmian
rozwojowych. Popełnianie błędów to naturalny i potrzebny
element dorastania. Jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom i wesprzeć je, kiedy social media mają zdolność potęgowania tych błędów i ich konsekwencji? Zamiast martwić się
i wyobrażać sobie najgorsze scenariusze, dzięki tej książce
rodzice otrzymują szerszy kontekst tego, czym dla dzieci
jest wirtualny świat.
Autorka, bazując na wnikliwych wywiadach z nauczycielami, psychologami oraz samymi dziećmi, oferuje praktyczne
porady nie tylko na temat sposobów, jak rodzice mogą pomóc, by dzieci uniknęły pułapek współczesnej wirtualnej rzeczywistości, ale również rzetelnie przedstawia, jak dostrzec
zalety tego, że dzieci wychowują się z telefonami w rękach.

W sali operacyjnej pielęgniarka zwraca się do lekarza:
- Panie doktorze, to już trzeci stół operacyjny, który pan
zniszczył w tym miesiącu. Proszę nie ciąć tak głęboko.

Chory wynajął pielęgniarkę na noc. Zapytano go rano:
- Czy pan dobrze spał?
- Oka nie zmrużyłem - odpowiedział - Zamówiona pielęgniarka tak chrapała, że nie mogłem usnąć.

Autorką książki jest ekspertka ds. zdrowia publicznego, która
prowadzi również popularnego bloga Rants from Mommyland.

Praktykant pyta ordynatora szpitala: - Co mam wpisać
w rubryce "przyczyna zgonu" ?

Wydawnictwo: Bez Fikcji, luty 2020

- Swoje nazwisko ...

The Hu

Poleca lek. Marcin Mazur

Na wiosnę zaproponuję płytę z ubiegłego roku, która nieoczekiwanie zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Tym razem muzyka
dynamiczna, pełna pasji i energii. W czym tkwi jej oryginalność? Płytę nagrał zespół "The Hu" z ....Mongolii. Pokazuje
jak można osiągnąć energię typową dla muzyki rockowej za
pomocą nietypowych wydawałoby się dla tej muzyki środków.
Instrumentarium zespołu poza perkusją i basem (klasyczna
sekcja rytmiczna) stanowią instrumenty etniczne, których
nazw nie spróbuję nawet przytaczać. Sposób śpiewania także
jest charakterystyczny dla tamtego regionu świata (całą płytę
nagrano w języku narodowym). Pomimo tego, ma się wrażenie, że może konkurować z wieloma zespołami "zachodnimi"
z powodu znakomitych melodii, potężnej sekcji rytmicznej, powiewu świeżości. Nie
jestem generalnie miłośnikiem
brzmień folkowych, ale to co
zaprezentował zespół "The
Hu" jest na tyle oryginalne
i wciągające, że z czystym sumieniem polecam wędrówkę
po mongolskich stepach.
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- Mam świetnego pacjenta, cierpi na rozdwojenie jaźni...
- I cóż w tym świetnego? Banalny przypadek!
- "Obydwaj" mi płacą!

Pański stan zdrowia wymaga natychmiastowej operacji
komunikuje choremu lekarz w szpitalu.
- Nigdy się na to nie zgodzę! Wolę umrzeć! odpowiada
pacjent.
- Jedno drugiego nie wyklucza.
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Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła
Wyższa uroczyście otworzyła Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
To pierwsze takie zaawansowane technicznie sale dydaktyczne w regionie!
W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w symulowanych warunkach klinicznych przy
użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów
przyszły personel pielęgniarski będzie zdobywać
praktyczne umiejętności i uczyć się pracy zespołowej.
Centrum powstało dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tytuł projektu „Rozwój jakości kształcenia
praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej
Szkoły Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą
symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.
Na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zaadaptowano i dostosowano

istniejące pomieszczenia dydaktyczne na III
piętrze (poziom A4) w budynku Collegium Mazovia. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji to 423 m2, a jej całkowity koszt wyniósł
ponad 2,5 mln złotych.
Powstały doskonale wyposażone pomieszczenia
symulacyjne i wspomagające, tj. sala pielęgniarstwa wysokiej wierności, dwie sale do debriefingu, sala umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala symulacji BLS i ALS,
sala egzaminacyjna OSCE oraz pomieszczenia
kontrolne w poszczególnych salach. Każda z sal
została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, na
który składają się symulatory, fantomy, trenażery,
modele, sprzęt medyczny oraz meble medyczne.
Prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej
przy użyciu fantomów i trenażerów umożliwia
wielokrotne powtarzanie czynności a popełniane
błędy nie zagrażają bezpieczeństwu pacjentów.
Symulatory potrafią naśladować różne objawy
i zachowania pacjentów.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne w CSM prowadzone są metodą symulacji medycznej o różnym
stopniu wierności. Polegają one na stwarzaniu
możliwości nauki przez doświadczenie w kon-

trolowanym środowisku. Symulacja medyczna to
obecnie najnowocześniejszy i najskuteczniejszy
sposób kształcenia. Wpisuje się w wymagania
współczesnej dydaktyki, pozwalając na łączenie kształtowania umiejętności praktycznych
z tzw. kompetencjami miękkimi, takimi jak: praca
zespołowa, podejmowanie decyzji, komunikacja
z pacjentem.
W Sali niskiej wierności studenci pod okiem instruktora uczą się podstawowych umiejętności
technicznych. Różnorodne trenażery i fantomy
pozwalają na wykonanie takich zabiegów jak:
pobranie krwi do badań, założenie wkłucia obwodowego czy cewnikowanie pęcherza moczowego. Znajomość tych procedur jest niezbędna
do postępowania w bardziej złożonych czynnościach medycznych. W Sali pośredniej wierności studenci uczą się schematów i algorytmów
postępowania w poszczególnych przypadkach
klinicznych począwszy od procesu diagnozowania po działania terapeutyczne. W symulacji
wysokiej wierności wykorzystywane są pełnopostaciowe, zaawansowane symulatory pacjentów
w różnych kategoriach wiekowych. Połączenie
ich licznych funkcji z możliwością dynamicznej
zmiany parametrów życiowych pozwala na realistyczne przedstawienie studentom objawów

chorobowych oraz daje możliwość samodzielnego
podejmowania przez nich decyzji co do dalszego
postępowania. Zajęcia odbywają się w oparciu
o scenariusze symulacyjne, zawierające skomplikowane sytuacje kliniczne z którymi studenci muszą się zmierzyć.
Bezpośrednia obserwacja ćwiczeń oraz sesji symulacyjnych studentów i komunikacja
z nimi możliwa jest dzięki lustrom weneckim i systemom audio-video znajdującym się
w pomieszczeniach kontrolnych – sterowniach.
Możliwy jest zapis sesji i archiwizacja plików
do debriefingu. Na potrzeby realizacji zajęć
została przygotowana baza 64 scenariuszy symulacyjnych i został opracowany podręcznik
oraz aplikacja komputerowa wspomagająca
nauczanie. Pozwala studentom przygotować
się do symulacji oraz zobaczyć zapis video
z wykonywanej czynności.
Niezwykle istotną częścią symulacji jest omówienie zrealizowanego scenariusza w komfortowych i bezpiecznych warunkach czyli w Sali do
debriefingu. Na tym etapie studenci dowiadują
się o elementach, które wykonali prawidłowo jak
i o tych wymagających poprawy w przyszłości.
Do tego celu wykorzystywane są zarejestrowane
w trakcie scenariusza materiały audio-video,
obiektywnie przedstawiające wykonane przed
chwilą czynności.
W CSM organizowane są egzaminy praktyczne
OSCE, umożliwiające obiektywne i sprawiedliwe
sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas
zajęć. Wdrożono program pacjenta standaryzowanego, który bierze udział w różnych sytuacjach

klinicznych i ostatecznie w egzaminie. Dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych symulatorów
odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów
studenci mogą sukcesywnie poszerzać wiedzę
i zdobywać praktyczne umiejętności postępowania w różnych, często bardzo trudnych
i rzadkich przypadkach klinicznych.
Proces dydaktyczny w CSM obsługuje
12 instruktorów symulacji i 2 techników symulacji medycznej, którzy zostali kompleksowo przeszkoleni w ramach projektu.
Studenci pielęgniarstwa, wszystkich roczników Collegium Mazovia, po uruchomieniu
Centrum rozpoczną zajęcia symulacyjne
w ramach programu studiów, które poprowadzą nauczyciele – instruktorzy symulacji.

Centrum Symulacji Medycznej oferuje praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów,
co przekłada się na wzrost potencjału Uczelni.
Wdrożenie nowych technik dydaktycznych do
programów nauczania przyczyni się do wzrostu
jakości kształcenia studentów a także wzrostu
bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy
usług. Spodziewanym efektem będzie zwiększone zainteresowanie kandydatów studiami na
kierunku pielęgniarstwo, a w przyszłości ograniczenie deficytu wysoko wykwalifikowanych kadr
medycznych w kraju.
Opracowała:

Sylwia Tarkowska
Specjalista ds. promocji
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

