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Drodzy Czytelnicy, 

w letnim wydaniu "Zdrowia w Centrum" nie sposób pominąć tematu, którym od kilku miesięcy żyje cały świat 
i który z pewnością będzie zaprzątał nasze myśli i modyfikował nasze życie przez najbliższe tygodnie, jeśli nie 
miesiące... Wielu Czytelników zwraca uwagę na chaos informacyjny, związany z koronawirusem i sprzeczne ko-
munikaty na temat rozwoju pandemii. Wszystko zależy od ilości i dostępności testów, które są wykonywane 
w poszczególnych krajach. Zapytaliśmy kierownika naszego laboratorium o rodzaje i działanie testów na koro-
nawirusa, który z pewnością rozwieje Państwa wątpliwości. Psycholog zaś podpowie, jak radzić sobie z lękiem w 
dobie pandemii i od czego zacząć powrót to tzw. normalności. W tym wydaniu kwartalnika polecam uwadze ar-
tykuł dotykający problemu depresji poporodowej, z którą zmaga się - według ostrożnych szacunków - od 10 do 20 
proc. kobiet po porodzie. Jedynie połowa z nich zgłasza się po specjalistyczną pomoc. Warto również zapoznać się 
z publikacją poświęconą chorobom odkleszczowym - specjaliści alarmują o wysypie kleszczy w polskich lasach
i parkach. Mamy też dla Państwa tradycyjnie garść rozrywki i łyk sztuki - wszak nie samym koronawirusem żyje 
człowiek. 

W nadziei na lepsze dni, życzę Państwu dużo zdrowia, optymizmu i wytrwałości oraz udanego urlopu, gdziekol-
wiek go spędzicie.   
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Ż y w i e n i e
medyczne

Co to jest niedożywienie? Według definicji 
medycznej, niedożywienie to „stan wynikają-
cy z braku wchłaniania lub braku spożywa-
nia substancji żywieniowych, prowadzący do 
zmiany składu ciała, upośledzenia fizycznej i 
mentalnej funkcji organizmu oraz wpływają-
cy niekorzystnie na wynik leczenia choroby 
podstawowej”.

Rozróżniamy kilka etapów niedożywienia:

    Do organizmu dostarczana jest niewystarczająca ilość skład-
ników odżywczych spowodowana ich małą podażą, nadmierną 
utratą lub zaburzeniami przemiany bądź zwiększonym zapotrze-
bowaniem na nie.

     Następuje wyczerpanie zapasów ustrojowych.

    Dochodzi do zaburzenia procesów fizjologicznych i bioche-
micznych, pojawiają się nieznaczne objawy niedożywienia.

      Pojawiają się widoczne objawy niedożywienia, z towarzyszą-
cymi zmianami narządowymi.

Mówiąc w skrócie, jeśli spożywany pokarm nie dostarcza wystar-
czającej ilości energii, białka i innych składników odżywczych, 
organizm próbuje zabezpieczyć te potrzeby we własnym zakresie 
i zaczyna pozyskiwać energię z rozpadu własnych tkanek. W ten 
sposób dochodzi do niedożywienia a w konsekwencji - do wychu-
dzenia. Niedożywienie obserwuje się nie tylko z powodu niedo-
statecznej podaży składników odżywczych. Może do niego dojść 
także na skutek wielu chorób, m.in.: chorób nowotworowych, 
przewlekłych chorób zakaźnych, chorób przebiegających z wyso-
ką gorączką, w marskości wątroby czy zespole złego wchłaniania. 
W okresie rekonwalescencji zapotrzebowanie energetyczne orga-
nizmu jest większe, aby zintensyfikować działanie mechanizmów 
odpornościowych oraz proces odbudowy uszkodzonych tkanek. 
Podstawowym źródłem energii dla człowieka jest białko. Dlatego 
specjalistyczne produkty, stosowane w profilaktyce i leczeniu 
niedożywienia, są zazwyczaj preparatami wysokobiałkowymi. 
Mogą one stanowić trzon diety pacjenta lub jego uzupełnienie. 
Ważne, by wprowadzić je do diety jak najwcześniej – zanim nie-
dożywienie spowoduje spustoszenie w ciele pacjenta. Najlepiej 
wdrożyć specjalistyczną dietę już w celach profilaktycznych, 
jeśli obawiamy się, że niedożywienie może nastąpić, np. wsku-
tek długotrwałej terapii lub przy planowanej operacji – nawet                     
w przypadku jednorazowej operacji może dojść do niedożywienia 
i w znaczący sposób wydłużyć okres rekonwalescencji, a nawet 
narazić pacjenta na powikłania pooperacyjne.

W poważnym stadium niedożywienia 
obserwujemy:

spadek masy ciała spowodowany ubytkiem masy mięśniowej,
osłabienie siły mięśni,
niekorzystne zmiany w układzie immunologicznym, spadek 
odporności,
niedokrwistość,
zaburzenie funkcji oddychania, krążenia, trawienia i wchła-
niania pokarmu,
suchość skóry,
starcze rysy twarzy,
obniżoną temperatura ciała,

Aby podkreślić, jak dużą wagę przywiązuje się do prawidłowego 
odżywienia pacjenta w okresie leczenia i rekonwalescencji, warto 
wspomnieć, że od 1 stycznia 2012 roku istnieje obowiązek prze-
siewowej oceny stanu odżywienia każdego pacjenta przyjętego do 
szpitala. Dotyczy to wszystkich oddziałów szpitalnych, wyjątkiem 
są tylko szpitalne oddziały ratownictwa (SOR). Dokument ocenia-
jący stan odżywienia musi się znaleźć w każdej historii choroby.

Kto potrzebuje wsparcia? Urazy, infekcje, oparzenia, prze-
byte operacje i ich powikłania zwiększają zapotrzebowanie orga-
nizmu na wiele składników, w tym głównie na białko. Krytycz-
nie chory pacjent może w krótkim czasie stracić duży odsetek 
beztłuszczowej masy ciała, czyli masy, w której skład wchodzą 
głównie mięśnie. W czasie ostrego stresu metabolicznego – np. 
podczas urazu - spada zapotrzebowanie na energię a wzrasta na 
białko. Wydatek energetyczny jest zależny od rozległości urazu    
i dokonywanych interwencji operacyjnych, nasilenia ogólnej od-
powiedzi zapalnej organizmu i ewentualnej infekcji oraz chorób 
współistniejących. Dlatego u pacjentów tego typu, powinna zostać 
włączona interwencja żywieniowa. W przeszłości powszechnie 
przyjętą praktyką było zaprzestanie podawania pokarmów stałych 
i płynów na dobę przed planowaną operacją. Takie wytyczne zwią-
zane były z przekonaniem, że zmniejsza to ryzyko aspiracji pod-

1.

2.

3.

4.

utratę włosów
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czas wprowadzenia do znieczulenia. Obecne zalecenia środowiska 
naukowego podają, aby ostatni posiłek podać pacjentowi nawet 
na 6 godzin, a płynów klarownych – na 2 godziny przed operacją. 
Wykazano także korzyści płynące z wprowadzenia specjalnych 
wysokowęglowodanowych napojów podawanych chorym na kil-
ka godzin przed samą operacją (400 ml specjalnego preparatu 
zawierającego węglowodany - PreOp – zawsze po konsultacji                  
i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym). Postępowanie takie 
minimalizuje uczucie pragnienia i obniża poziom lęku chorego, 
zmniejszając liczbę powikłań okołooperacyjnych oraz przyspiesza 
powrót prawidłowej czynności przewodu pokarmowego po prze-
prowadzonym zabiegu chirurgicznym. Wartościową interwencją 
żywieniową w okresie przedoperacyjnym jest suplementacja do-
ustna preparatami o specjalnym przeznaczeniu medycznym, np. 
Nutridrink, w ilości 2 butelki dziennie przez 14 dni.
Zalecane produkty: NUTRIDRINK – preparat odżywczy, 
który w niewielkiej objętości zawiera 12 g białka i 300 kcal ener-
gii. Polecany pacjentom przygotowującym się do zabiegów chi-
rurgicznych. Jest preparatem kompletnym, który można stosować 
jako uzupełnienie diety lub w zastępstwie codziennych posiłków.
PreOp – gotowy do wypicia, klarowny roztwór węglowodano-
wy. Podawany 18-2 godziny przed operacją obniża pooperacyjną 
insulinooporność, zmniejsza uczucie pragnienia, głodu i niepokoju 
przed operacją, poprawia samopoczucie pacjenta po operacji. 
Pacjenci neurologiczni - Wśród pacjentów neurologicznych na 
rozwój niedożywienia narażone  są szczególnie osoby po udarach 
mózgu, chorzy na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, 
stwardnienie zanikowe boczne, zespoły otępienne oraz chorobę 
Alzheimera. Choroba o podłożu neurologicznym powoduje, iż za-
burzeniu może ulec wiele, niezbędnych w codziennym życiu, funk-
cji naszego organizmu. Jedną z takich funkcji może być zdolność 
do samodzielnego spożywania oraz przygotowywanie posiłków: 
chorzy neurologiczni często nie są w stanie sami gotować, a ich 
bliscy - opracować prawidłowej zbilansowanej diety, odpowied-
niej w ich chorobie. Przykładowo, ryzyko rozwoju niedożywienia 
po udarze mózgu dotyczy nawet 62 % chorych – ryzyko jest więk-
sze w tej grupie pacjentów, ponieważ wielu z nich ma objawy tzw. 
dysfagii, czyli zaburzeń połykania. Wśród chorych na Parkinsona 
w zaawansowanym etapie choroby obserwuje się niedożywienie 
aż u ok. 80% chorych. To właśnie pacjenci neurologiczni tra-
fiają najczęściej na oddziały szpitalne w stanie niedożywienia.                                                                                                 
Zalecane produkty: CUBITAN - 

Wysoka zawartość białka, która pozytywnie wpływa na proces 
rekonwalescencji pacjentów po udarze mózgu oraz gojenia ran, 
w tym odleżyn. 
Zawiera argininę – ważny immunoskładnik, który reguluje funk-
cje odpornościowe organizmu oraz przyspiesza proces gojenia 
ran, w tym odleżyn
Większa zawartość składników ważnych w procesie leczenia 
ran (karotenoidów, wit. C i E,cynku) 
Niższa zawartość tłuszczów nasyconych
Zawiera głównie tłuszcze LCT
Źródłem węglowodanów są maltodekstryny, sacharoza i laktoza
Bezresztkowa
Produkt bezglutenowy

Cubitan jest dedykowany dla pacjentów:
leżących, z odleżynami
z zaburzeniami gojenia ran
po udarze w fazie przewlekłej oraz podczas rekonwalescencji
po operacji oraz w okresie rekonwalescencji.

Pacjenci onkologiczni - Pacjenci z chorobą nowotworową są 
szczególnie narażeni na niedożywienie. Szacuje się, że objawy 

niedożywienia lub wyniszczenia występują u 30–85% chorych 
w zależności od typu i umiejscowienia nowotworu. Najczęściej 
występują w uogólnionym stadium choroby. Przyczyny zaburzeń 
odżywienia pacjenta onkologicznego są różne. Spadek apetytu         
i zmniejszenie masy ciała mogą wynikać ze zmian metabolicznych 
i stanu zapalnego związanych z obecnością samej choroby lub też 
z działań niepożądanych terapii przeciwnowotworowej, między 
innymi takich jak wymioty, nudności, biegunki i bóle brzucha. 
Czasami spożywanie tradycyjnych pokarmów jest niemożliwe 
w wyniku występowania trudności w połykaniu – zwłaszcza 
u chorych z nowotworami w obrębie głowy i szyi. U pacjentów 
cierpiących na nowotwór wzrasta też tempo przemiany materii. 
Wszystko to może prowadzić do zmniejszenia ilości przyjmowa-
nych pokarmów i powstawania niedoborów żywieniowych. Do-
starczenie odpowiedniej ilości składników odżywczych poprzez 
stosowanie wyłącznie zwykłej diety bywa dużym problemem, 
a czasami staje się wręcz niemożliwe. Żywienie medyczne jest 
integralną częścią terapii, stosowaną w chorobach nowotworo-
wych. Jego celem jest dostarczenie organizmowi właściwej ilości 
składników odżywczych, szczególnie jeśli chory nie jest w stanie 
dostarczyć ich swojemu organizmowi, spożywając tradycyjne po-
siłki. Żywienie medyczne, które wprowadzone jest odpowiednio 
wcześnie, nawet tuż po rozpoznaniu choroby nowotworowej, nie 
tylko może znacznie poprawić samopoczucie pacjenta, ale także 
mieć wpływ na proces leczenia.
Zalecane produkty: NUTRIDRINK - opis jak wyżej.       
FortiCare 

Przeznaczona dla pacjentów chorych onkologicznie przed roz-
ległymi operacjami z powodu nowotworów w obrębie jamy 
brzusznej i szyi
Wzbogacony w kwasy omega-3
Wysoka zawartość białka – 11 g w 125 ml produktu
Wysokoenergetyczny (1,63 kcal/ml)
Wysoka wartość przeciwutleniaczy (witaminy C i E, karote-
noidów, selenu)
Nie zawiera laktozy
Zawiera błonnik
Produkt bezglutenowy

Colagen
Mieszanka tłuszczów roślinnych bogata w wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe
Nie zawiera składników mineralnych i witamin (zawiera śla-
dowe ilości Na i Cl)
Nie zawiera laktozy, produkt bezglutenowy                                                                             
Łatwa w dawkowaniu

Nutrilis Clear
Preparat stosowany do zagęszczania płynnych pokarmów w ży-
wieniu pacjentów z utrudnionym przełykaniem, po radio i chemio 
terapii w obrębie głowy i szyi, jak również u pacjentów neurolo-
gicznych po udarach oraz w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Niedożywienie samo w sobie stanowi zagrożenie dla zdrowia, 
niezwykle utrudnia także proces zdrowienia w przypadku wszel-
kich chorób i wypadków. Niedobory niezbędnych składników 
odżywczych w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie jest zwiększone 
w stosunku do codziennego, to dla organizmu sytuacja krytyczna. 
Dlatego zapobieganie niedożywieniu i stosowanie odpowiednich, 
wysokoenergetycznych pokarmów w sytuacji zapotrzebowania, 
to fundament procesu zdrowienia.

Należy stosować pod kontrolą lekarza.
Jolanta Pankowska-Kowalczyk

mgr farmacji
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W Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach przy ul. 
Kleeberga 2 zakończył się remont gabinetów 
w poradni pediatrycznej. Przyjęcia małych 
pacjentów odbywają się w nowych 
wnętrzach na parterze placówki. Ja-
sne i przestronne pomieszczenia, 
ozdobione kolorowymi aplikacja-
mi z pewnością wpłyną pozytyw-
nie na komfort i wygodę leczenia 
dzieci. Mali pacjenci przed wizy-
tą lekarską mają do dyspozycji 
ciekawie urządzoną poczekalnię 
oraz mini plac zabaw przed wej-
ściem do przychodni, oczywiście pod opieką rodziców. 
Pacjenci przyjmowani są w ramach NFZ. Placówka jest 
czynna od poniedziałku do piątku.

Mieszkańców Gminy Szulborze Wielkie (powiat ostrowski) 
zapraszamy do nowej Przychodni Zdrowia Centrum – filia 
w Szulborzu Wielkim. Przychodnia otwarta jest od wtorku 
do piątku. W placówce odbywają się przyjęcia pacjentów 
bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Opie-
kę medyczną sprawują lekarz rodzinny, lekarz pediatra, pielę-
gniarka środowiskowo-rodzinna oraz położna. Informujemy 
o zapisach do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
W tym celu należy wypełnić deklarację. Pracownicy rejestra-
cji udzielają szczegółowych informacji - tel. 86 307 00 20. Na 
terenie przychodni odbywają się szczepienia, pobieranie krwi 
materiałów do badań laboratoryjnych, a gabinet zabiegowy 
dostępny jest dla pacjentów w godzinach pracy przychodni. 
Przychodnia została odnowiona, co tylko zwiększa komfort 
leczenia pacjentów. 

 Co nowego
 w Centrum?
Poradnia 

pediatryczna

66
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Jakie konsekwencje nadmiaru elektroniki może 
ponieść dziecko? 

Spowolnienie rozwoju mowy 

Obserwuje się, że coraz więcej trzylatków potrafi wy-
powiedzieć zaledwie kilka słów, nie porozumiewa się 
z otoczeniem. U ponad połowy pięciolatków diagno-
zuje się opóźniony rozwój mowy. 

Problemy ze snem 

Z informacji uzyskanych od rodziców wynika, że ich 
pociechy często wstają w nocy, by bawić się na 
smartfonach albo budzą się wcześnie rano, by oglą-
dać telewizję. Ponadto promieniowanie emitowane 
przez monitory tabletów i smartfonów źle wpływa na 
zasypianie i jakość snu. 

Słabszy rozwój ruchowy motoryki małej oraz myśle-
nia przestrzennego

Ograniczenie ruchu prowadzi do nadwagi, słabych 
mięśni ciała i w konsekwencji do różnych chorób. 
Dzieci siedząc skulone, w jednej pozycji przez wiele 
godzin, narażają kręgosłup na zniekształcenia po-
stawy, niewykształcenie/zaburzenie, rozwoju/pracy 
mięśni i kośćca. Dziecko nie rozwija wyobraźni ani 
kreatywności.  

Agresja

Przestymulowane elektroniką dziecko jest rozdraż-
nione, marudne, płaczliwe, drażliwe, samo nie wie. 
o co mu chodzi. Bywa złośliwe, nie chce współpra-
cować. Kiedy rodzice próbują wyłączyć urządzenie, 
dziecko krzyczy, rzuca się z pięściami na podłogę. 
Przekazy medialne bywają nasycone przemocą, one 

Wpływ urządzeń 
ekranowych 
na rozwój dziecka

Rodzic XXI wieku uważa, że telefon komórkowy, 
tablet, laptop  czy konsola do gier to najwspa-
nialszy prezent, jaki może podarować swojemu 
dziecku. Według zaleceń Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dzieci do 2 roku życia w ogóle nie 
powinny patrzeć na ekrany urządzeń elektronicz-
nych, zaś przed 5 rokiem życia - spędzać przed 
nimi nie więcej niż godzinę dziennie. Niestety 
coraz częściej spotykamy obrazek, jak 2-latek 
w wózku „bawi się telefonem”, gdy rodzice robią 
zakupy, podróżują środkami komunikacji miej-
skiej czy czekają w kolejce do pediatry. Dzieci te 
nie interesują się tradycyjną zabawą, która  
w sposób prawidłowy stymuluje ich rozwój. 
W Polsce z urządzeń mobilnych korzysta ponad 
40% dzieci do 2 r.ż. i aż 84% – w wieku 5–6 lat, jed-
na czwarta z nich robi to codziennie. Naukowcy 
zwracają uwagę, że zbyt wczesne i nadmiarowe 
używanie tych gadżetów przez dzieci może szko-
dliwie wpływać na ich rozwój, m.in. dojrzewanie 
struktur mózgu i wzrok, a także prowadzić do 
uzależnienia.

Czym jest nadmierne narażenie na ekrany?

Termin „nadmierne narażenie na ekrany” w od-
niesieniu do małych odbiorców jest przez wiele  
organizacji (m.in. Amerykańską Akademię Pe-
diatryczną – American Akadem of Pediatrics, 
francuskie stowarzyszenia lekarzy i pedagogów 
COSE, brytyjskie Ministerstwo Zdrowia Public He-
alth England) definiowany jako spędzanie przez 
dzieci, w wieku od kilku miesięcy do kilku lat, 
ponad cztery godziny dziennie przed różnego 
typu ekranami. Zabawa takim urządzeniem 
polega na wciskaniu przycisków lub dotykaniu 
ekranu/monitora w celu wykonania określonego 
zadania, za które maluch jest wynagradzany 
obrazami lub dźwiękami. Niestety, nadużywanie 
przez dziecko interaktywnych urządzeń może 
mieć zgubne skutki. 
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również mogą powodować dziecięcą agresję.

Spadek koncentracji, osłabienie pamięci 

Zwiększony dostęp do technologii elektronicznych 
może mieć wpływ na zaburzenia uwagi, opóźnienie 
funkcji poznawczych i  zaburzenia uczenia się. Mózg 
wpatrzony w ekran jest jak w letargu, nie uczy się 
logicznego myślenia. Ścieżki neuronowe kontrolu-
jące reakcje społeczne i wyobraźnię rozwijają się we 
wczesnym dzieciństwie. Jeśli wtedy „potraktujemy” je 
zbyt dużą dawką ekranów, dziecko może dorosnąć 
bez wykształcenia zdolności do kreatywnej i samo-
dzielnej zabawy oraz nawiązywania trwałych relacji 
w świecie rzeczywistym. Wszystko przez to, że struktury 
mózgu przeorganizują się na odbieranie i przetwarza-
nie informacji obrazowych, a nie językowych.

Uzależnienie i złe nawyki 

Używanie elektronicznych urządzeń jest wciągają-
ce, prowadzi do przyjemnego spędzania czasu, ła-
twej rozrywki i może doprowadzić do zatracenia się 
dziecka w wirtualnym świecie. Kluczową kwestią jest 
poświęcanie dzieciom czasu i budowanie z nimi re-
alnej relacji oraz tworzenie atrakcyjnej alternatywy 
dla aktywności online.

Rady dla rodziców

Dzieciom do drugiego roku życia nie zaleca się 
kontaktu z urządzeniami ekranowymi, w tym table-
tami i smartfonami.

Należy zapewnić dzieciom dostęp jedynie do bez-
piecznych i pożytecznych treści, dostosowanych do 
ich wieku.

Dzieci nie powinny korzystać z urządzeń mobilnych 
codziennie. Dobrym pomysłem jest ustalenie dnia lub 
dni, np. weekendu, bez urządzeń ekranowych.

Powinno się też wyeliminować elektronikę podczas 
czasu wspólnej zabawy z dzieckiem czy w jego pokoju. 

Warto, żeby jednorazowo dzieci nie korzystały 
z urządzeń mobilnych dłużej niż 15-20 minut.

Dzienny kontakt dzieci z wszelkimi urządzeniami 
ekranowymi nie powinien przekraczać od 30 min do 
2 godzin.

Rodzice powinni towarzyszyć dzieciom w korzysta-
niu z urządzeń mobilnych, tłumaczyć im to, co widzą 
na ekranie, wykorzystywać wspólny czas do interakcji.

Nie należy udostępniać urządzeń mobilnych dzie-
ciom przed snem. 

Nie należy traktować korzystania z urządzeń mobil-
nych jako nagrody, a zakazu ich używania jako kary. 
Podnosi to w oczach dzieci atrakcyjność tych urzą-
dzeń i wzmacnia przywiązanie do nich.

Nie należy również używać urządzeń mobilnych 
w celu motywowania dziecka do jedzenia, treningu 
czystości itp.

Wskazane jest zastąpienie mediów elektronicz-
nych czytaniem książek, planszówkami, które stają 
się coraz bardziej popularne i angażują całą rodzinę. 

Anna Chromińska
Nauczyciel CKZiU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ograniczajmy przy małych 
dzieciach korzystanie z telefonów 

i komputerów, tak jak ograniczamy
przy nich palenie papierosów.

Co robić w przypadku problemów?

Bardzo ważne jest ustalenie, a następnie kon-
sekwentnie przestrzeganie zasad korzystania 
z mediów elektronicznych przez dziecko. 

Kiedy rodzicowi ciężko jest opanować sytuację 
i nie radzi sobie z prawidłową edukacją medial-
ną dzieci, warto szukać pomocy u psychologa 
dziecięcego. 

Rodzic może również skorzystać z rozmowy 
z konsultantem, dzwoniąc na bezpłatny Telefon 
dla Rodziców w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci: 
800 100 100. 

Dodatkowo jest też możliwość pobrania z do-
stępnych na rynku aplikacji kontroli rodzicielskiej.
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Testy na  

-  ich rodzaje i  skuteczność
Rozmowa z  Mar tą  S ie jb ik , 
k ie rownik iem labora to r ium 
Cent rum Medyczno-D iagnos tycznego Sp .  z  o .o .  
w  S ied lcach

O tym się mówi

Koronawirus z pewnością jeszcze długo będzie tematem numer 
jeden na świecie. Co na obecnym etapie walki z pandemią 
w Polsce jest najważniejsze? 

Nowy wirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome co-
ronavirus 2), należący do koronawirusów typu beta i wywołują-
cych zespół chorobowy Covid-19, jest bardzo zakaźny i z łatwością 
rozprzestrzenił się w wielu regionach świata. Pandemia 
ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia 11 
marca 2020 roku zatacza coraz szersze kręgi, chociaż 
w niektórych państwach obserwuje się wygaszanie 
zakażeń i zmniejszanie się liczby zgonów z powodu 
COVID-19. Najbardziej istotne w obecnej sytuacji 
epidemicznej, zarówno w Polsce, jak i na świecie, 
jest wykrycie wirusa w początkowej fazie, gdy jego 
zakaźność jest największa.

Jakiego rodzaju testy na obecność SARS-CoV-2 
mamy do dyspozycji i kto może z nich skorzystać?

Podstawowym testem jest test wykrywający materiał genetyczny 
wirusa (RNA), oparty na technikach biologii molekularnej (RT PCR) 
i rekomendowany przez WHO w celu wykrycia infekcji w ostrej 
fazie. Zidentyfikowanie wirusa pozwala na odizolowanie zakażonych 
i tym samym zahamowanie jego rozprzestrzeniania się. Metoda RT 
PCR służy również do oceny eliminacji wirusa z dróg oddechowych. 
Materiał do badań stanowią próbki pobrane od pacjenta z górnych 
lub dolnych dróg oddechowych. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na 
wynik, to zależy to od przepustowości laboratoriów należących do 

Testy na  

tzw. listy laboratoriów COVID-19.  

Pojawiła się też możliwość komercyjnego wykonania testu RT 
PCR w kierunku aktywnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
u osób, które nie są zakwalifikowane przez inspektora stacji sani-
tarno-epidemiologicznej czy lekarza do wykonania tego badania,                  
a mają taką potrzebę. Również pracodawcy mogą w ten sposób zlecić 

badania dla swoich pracowników. Taka możliwość jest  np. 
w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi czy Sosnowcu.

Jakie czynniki wpływają na wiarygodność 
tego testu?

Na wynik RT-PCR ma wpływ wiele czynników, 
m.in.:

faza infekcji, w której pobrano od pacjenta próbkę 
do badania

jakość uzyskanego materiału (sposób pobrania wymazu 
z nosogardzieli lub gardła)

transport materiału do laboratorium wykonującego test. 

Nieprawidłowe pobranie i transport, jak również pobranie ma-
teriału w czasie, gdy ilość wirusa będzie poniżej progu detekcji 
(wykrywalności), może spowodować uzyskanie wyniku fałszywie 
ujemnego. 
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O tym się mówiKoronawirus

Czy możemy wykonać test genetyczny na życzenie?

Nie, to nie jest możliwe. Kryteria kwalifikujące do badania zostały 
przedstawione przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie 
Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. O pod-
daniu pacjenta tym testom decyduje więc lekarz lub inspektor nadzoru 
sanitarno-epidemiologicznego.

A jaka jest dostępność testów typu „drive thru”?

Testy "drive-thru" przeznaczone są dla osób będących na kwaran-
tannie oraz dla pracowników służby zdrowia. Próbkę do badania 
pobiera się od pacjenta przebywającego w samochodzie. Pełna lista 
takich punktów jest już dostępna w serwisie Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

W którym momencie trzeba sięgnąć po inne rodzaje testów?

Po upływie około tygodnia od wystąpienia objawów klinicznych 
czułość diagnostyki molekularnej (RT-PCR) w zakażeniach SAR-
S-CoV-2 stopniowo maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa     
w nabłonku dróg oddechowych. W tym czasie w odpowiedzi immu-
nologicznej w organizmie uruchamiany jest mechanizm wytwarzania 
specyficznych przeciwciał, które można wykryć w metodach serolo-
gicznych. Testy wykrywające specyficzne przeciwciała mogą mieć 
kluczowe znaczenie w późniejszej fazie infekcji. Przeciwciała anty-
-SARS-CoV-2 pojawiają się dość późno i nie mogą być stosowane 
jako podstawowe narzędzie w diagnostyce zakażeń. Podsumowując, 
test serologiczny wykrywa obecność specyficznych przeciwciał we 
krwi, co wskazuje na kontakt z wirusem. 

Wiem, że w laboratorium CMD w Siedlcach można takie testy 
wykonać?

Tak. W naszym laboratorium wykonujemy test wykrywający prze-
ciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG. Test jest dwustopniowym 
zautomatyzowanym testem immunochemicznym, wykonywanym 
przy użyciu analizatora Alinity firmy ABBOTT. Do badania pobiera 
się krew żylną. Test ten jest przeznaczony do stosowania pomocniczo 
w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 IgG w połącze-
niu z obrazem klinicznym oraz wynikami innych badań laborato-
ryjnych. Dlatego też wyniki uzyskane w teście SARS-CoV-2 IgG 
nie powinny być stosowane jako jedyne kryterium do postawienia 
diagnozy. 

Rozumiem, że ujemny wynik badania przeciwciał nie wyklucza 
infekcji SARS-CoV-2?

Dokładnie tak. Należy również wziąć pod uwagę tzw. okno serolo-
giczne, gdzie poziom przeciwciał jest jeszcze zbyt niski, aby móc je 
wykryć. Dodatni wynik testów serologicznych należy skonsultować 
z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania, w tym ewentu-
alnego wykonania testu molekularnego.

Jakie są inne zalety tego testu?

Oznaczenie przeciwciał umożliwia potwierdzenie zakażenia SARS 
CoV-2 u pacjentów z typowymi objawami oraz przy podejrzeniu 
przypadków bezobjawowych. Badania serologiczne są również po-
mocne w monitorowaniu i kontroli epidemii. Jedynym badaniem 
potwierdzającym zakażenie SARS-CoV-2 jest wykrycie materiału 
genetycznego wirusa w drogach oddechowych za pomocą metody 
RT PCR, o czym wspomniałam na początku naszej rozmowy.

Czy negatywny wynik testu na obecność przeciwciał oznacza,
 że już nie zachorujemy i nie zarazimy nikogo? 

Badania nad SARS-CoV-2 są w toku a wiedza na temat odpowiedzi 
immunologicznej na zakażenie wirusem jest wciąż ograniczona. 
Natomiast można oczekiwać odpowiedzi analogicznej jak w przy-
padku zakażenia innymi koronawirusami. Trwałość przeciwciał IgG 
pozwala na identyfikację osób, które zostały zakażone w przeszłości, 
które wyzdrowiały i prawdopodobnie nabyły odporność. Wykrywanie 
przeciwciał IgG oraz inne testy serologiczne z pewnością będą odgry-
wały ważną rolę w pracach badawczych oraz monitorowaniu sytuacji 
epidemiologicznej. Nie wiadomo jeszcze, jak długo utrzymują się wy-
tworzone we krwi ludzi przeciwciała w odpowiedzi immunologicznej 
i czy mają właściwości neutralizujące wirusa. Prawdopodobnie tak 
jest, na co wskazują badania przeprowadzone na zakażonych maka-
kach. Zaczęto też wykorzystywać osocze ozdrowieńców, 
zawierające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 jako leczenie 
eksperymentalne w badaniach klinicznych oraz u pacjentów 
będących w krytycznym stanie, również w Polsce.

Jakie są ograniczenia testów serologicznych? 

Jest kilka takich czynników:

zbyt wcześnie wykonane badanie, gdy jeszcze poziom przeciwciał 
jest poniżej progu detekcji, okno serologiczne

niedobory odporności, gdzie produkcja przeciwciał może nastąpić 
z opóźnieniem

reakcje krzyżowe z innymi koronawirusami, choroby autoimmu-
nologiczne, przeciwciała heterofilne

 W Internecie pojawia się coraz więcej reklam tanich i szybkich 
testów na koronawirusa, które można samemu przeprowadzić 
w domu. Co Pani na to? 

Przestrzegam przed kupowaniem testów na własną rękę, np. przez 
internet, ponieważ nie mają one zbadanej czułości i swoistości 
a mogą wprowadzić wiele zamieszania. Jedynie medyczne laboratoria 
diagnostyczne, w których pracuje wykwalifikowana kadra diagno-
stów laboratoryjnych i techników analityki medycznej, dysponująca 
specjalistycznym sprzętem i certyfikowanymi odczynnikami, daje 
gwarancję wysokiej  jakości przeprowadzanych analiz. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Monika Mikołajczuk

mgr Marta Siejbik 
specjalista laboratoryjnej 

diagnostyki medycznej 

Kierownik Laboratorium Centrum MD
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Chłopiec złamał kręgosłup szyjny 
w odcinku c4-c5 na początku lata, 
15 czerwca 2019 r. W jego wyniku ma 
porażenie czterokończynowe, czyli 
niedowład kończyn dolnych i gór-
nych. Dzięki szybkiej akcji ratunkowej 
– przeżył.

Wierzyli, że przeżyje
 

Bezpośrednio po wypadku miał pilną operację odbarcze-
nia rdzenia kręgowego, w ramach operacji dyżurowej na 
oddziale neurochirurgii Szpitala Klinicznego PSK 4 w 
Lublinie. Następnego dnia odbył się zabieg korekty płyty 
przedniej. Towarzyszyły temu różne dolegliwości, ponad 
40-stopniowa gorączka i zakażenia bakteryjne. – Dowie-
dzieliśmy się, że Łukasz może nie przeżyć operacji, a jeżeli 
przeżyje, to będzie porozumiewał się z nami tylko oczami 
– wspomina z bólem jego mama, pani Anna Michalska. 

Mimo, że po rozmowie z lekarzem, razem z mężem, zdecydowała 
się podpisać zgodę na przekazanie w razie śmierci narządów syna 
innym pacjentom do przeszczepu, to tak naprawdę była przeko-
nana, że do tego nie dojdzie. Kobieta czuła, że Łukasz przetrwa 
operację i będzie chodził. - Lekarz popatrzył na nas ze zdziwie-
niem i spytał, czy wiemy, co to jest za operacja. Mimo krzyku 
i rozpaczy powiedzieliśmy, że wiemy, i będzie żył, i chodził. Jest to 
tylko kwestią czasu i rehabilitacji – mówi A. Michalska. W całym 
nieszczęściu chłopak trafił na neurochirurga, który podejmując się 
tak trudnej pracy, uratował mu życie.
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18-letni Łukasz Michalski z Łukowa uległ w ubiegłym roku poważne-
mu wypadkowi – po nieostrożnym skoku do basenu, złamał kręgosłup 
szyjny. Do szpitala transportowało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Później były dwie operacje, walka o życie nastolatka i niesłabnąca wiara 
jego najbliższych, że z tego wyjdzie. Caritas Diecezji Siedleckiej apeluje 
o pomoc finansową, dzięki której rehabilitowany ma szanse wrócić do 
sprawności.

Wasze historie

Jeszcze będę 
biegał…
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Łukasz się nie poddaje
 

Do dnia wypadku Łukasz był radosnym, wysportowanym i ener-
gicznym chłopcem, który ukochał góry i przyrodę. Jego pasją 
była jazda na snowboardzie, nartach oraz praca przy uprawie 
czarnej porzeczki i borówki amerykańskiej. – Nigdy nie był 
obojętny na los innych. To bardzo życzliwy i uczynny młody 
człowiek - wymienia jego mama. W pokonywaniu przeszkód na 
pewno pomaga mu 
wewnętrzna siła 
i upór, można też 
to nazwać nadzie-
ją, że warto się 
starać i przyszłość 
wcale nie jest prze-
kreślona.

 

Potrzeba 
tylko 
pieniędzy
 

Łukasz ma ogrom-
ną szansę na po-
wrót do sprawności. Wszyscy trzymają za niego kciuki. Wie-
dzą, co było, a co jest obecnie. Chłopak przebywa na oddziale 
rehabilitacji neurologicznej. Powróciło mu czucie głębokie
i powierzchowne, rusza palcami u lewej nogi i kciukiem u lewej 
ręki. Podnosi ręce do góry. Stara się przewracać z boku na bok. 

Caritas Diecezji Siedleckiej otworzyła specjalne subkonto, na którym 
zbierane są środki na leczenie i rehabilitację Łukasza Michalskiego. 
Każdy, kto zechce wesprzeć chłopca, może przekazać 1% podatku 
(nr KRS 0000223111 z poniższym dopiskiem) lub wpłacić pieniądze na 

konto:
 

Caritas Diecezji Siedleckiej Bank Spółdzielczy O/Siedlce 
21 9194 0007 0027 9318 2000 0260.

 z dopiskiem: „49016 – Michalski Łukasz”.

Zrobił już bardzo duże postępy, jednakże, mimo wielu wysiłków 
i ciężkiej pracy, zarówno jego, jak i pracujących z nim fizjote-
rapeutów, 18-latek wciąż leży lub jeździ na szpitalnym wózku 
inwalidzkim. Trzeba przyznać, że pierwsze godziny rehabili-
tacji dały promyk radości na twarzach rodziców i dwójki jego 
rodzeństwa, choć powrót do zdrowia jest oczywiście wielkim 
wyzwaniem – chodzi o długą i kosztowną rehabilitację, korzy-
stanie z egzoszkieletu, pionizatora aktywnego, w przyszłości 
zakup niezmechanizowanego chodzika typu THERA – Trainer 

E-GO. Jak to się 
często zdarza, prze-
szkodą są pienią-
dze, a właściwie 
ich brak. Potrze-
ba jest znacznych 
środków. Syn Pań-
stwa Michalskich, 
mimo bólu, uparcie 
walczy, by chodzić. 
A oni mu wtóru-
ją – zgłosili się do 
Caritas Diecezji 
Siedleckiej, gdzie 
założono specjal-
ne subkonto, aby 

zebrać potrzebne środki na leczenie i rehabilitację. Dzięki 
Darczyńcom Łukasz będzie mógł samodzielnie ruszać rękami, 
usiąść, wstać, a nawet chodzić! Najbliżsi już teraz dziękują za 
każdy gest dobroci i każdą złotówkę na pomoc chłopcu.

13

O tym się mówi

biegał…
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Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jako ludzkość, jest bezpre-
cedensowa. Koronawirus dosłownie postawił świat na głowie. 
Z pewnością podczas kilku minionych tygodni prowadziła Pani 
teleporady – z jakimi problemami zgłaszają się do Pani siedlcza-
nie w dobie pandemii? Czego się najbardziej obawiają?

Sam fakt, że nastąpiła przerwa w spotkaniach terapeutycznych 
lub zamieniły się one w rozmowy telefoniczne lub videorozmo-
wy, już był ogromnym wyzwaniem. Z różnych powodów nie ze 
wszystkimi osobami jestem w stałym kontakcie, a to zamiesza-
nie będzie pewnie jeszcze długo omawiane. Temat pandemii nie 
pozostał bez echa w rozmowach z pacjentami, chociaż nie dla 
każdego jest to równie istotna kwestia. Na początku wspólnym 
mianownikiem rozmów była konieczność przystosowania się do 
nowych warunków bez większej jasności, jakie one właściwie 
są. W wielu osobach pojawiał się lęk o bezpieczeństwo swoje 
i bliskich, o wpływ pandemii na życie zawodowe. Olbrzymim 
wyzwaniem okazało się zdalne nauczanie. Najbardziej obciążeni 
wydawali mi się rodzice szkolnych dzieci. To oni najczęściej po-
trzebowali wentylacji swoich emocji. Ważną kwestią były obawy 
o utrzymanie zatrudnienia. Niestety, nasiliły się konflikty rodzinne 
i częściej pojawiały się interwencje związane z przemocą domo-
wą. Najbardziej przejmujące (może też dlatego, że dotychczas 
nie spotykane) były sytuacje, gdy z powodu reżimu sanitarnego 
osoby nie mogły np. pożegnać się z umierającymi (z innych niż 
COVID-19 powodów) w szpitalu bliskimi.

W języku potocznym pojawił się ostatnio termin „koronade-
presja”. Jak by Pani zinterpretowała to pojęcie i czy jest ono 
adekwatne do obecnej sytuacji?

Myślę, że w pewnym sensie od wybuchu pandemii wpływ wiru-
sa na nas jest dużo większy niż jego fizyczne działanie. Pojęcie 
„koronadepresji” rozumiem jako określenie dyskomfortu wynika-
jącego z zaistniałej sytuacji. Niestety, ta gwałtowna zmiana życia 
na całej Ziemi faktycznie może wpłynąć na wzrost zachorowań na 
bardzo poważną i zagrażającą życiu chorobę, jaką jest depresja. 
Mówimy o depresji poporodowej, depresji sezonowej - może 
wyodrębni się też depresja powodowana pandemią?

Bardzo możliwe… A jakie objawy stresu, związanego z pandemią, 
obserwuje Pani na co dzień? 

Nagły wybuch pandemii zmusił nas wszystkich do odnalezienia 
się w nowych realiach. Od indywidualnych zasobów i zdolności 
przystosowawczych zależy, jak ludzie sobie z nią radzą. A wy-
gląda to bardzo różnie. Stres to nie tylko lęk, problemy ze snem, 
drażliwość czy zachowania agresywne. Bardzo duży stres może 
się też kryć pod dewaluacją czy unieważnianiem całej sytuacji. 
Niektóre osoby w sytuacjach stresowych reagują buntowniczo 
i np. kompletnie lekceważą zalecenia noszenia maseczek. Bezrad-
ność przeradza się wówczas w manifestację siły i niezależności. 

To prawda. Obserwuję takie zachowania wśród wielu moich 
znajomych… Przymusowa kwarantanna trwa już prawie trzy 

miesiące. Jakie mogą być skutki długotrwałej izolacji społecznej?

Dużo mówi się teraz o przymusowej izolacji, chociaż nie zawsze 
podkreśla się, że właściwie od ponad dekady psychologowie 
alarmowali, że jakość relacji międzyludzkich systematycznie się 
pogarsza. Już na długo przed wybuchem epidemii, szczególnie 
w dużych miastach, ludzie żyli obok siebie zupełnie nie nawiązu-
jąc kontaktów. Kontakty te natomiast powoli, lecz systematycznie, 
przenosiliśmy do świata wirtualnego. Ten proces społeczny był 
na tyle powolny, że adaptowaliśmy się do niego właściwie niepo-
strzeżenie. Pojawienie się radykalnych, sankcjonowanych prawnie 
ograniczeń kontaktów unaoczniło nam, gdzie zmierzamy i jakie 
są tego koszty. Okazało się, że realny, fizyczny kontakt z innymi 
ludźmi jest nam niezbędny do dobrostanu psychicznego. Przedłu-
żający się stan separacji może przełożyć się na liczne zaburzenia 
natury emocjonalnej. Niektórzy już dziś mówią o zbliżającej się 
pandemii stanów lękowych czy depresyjnych, a także uzależniań 
np. od alkoholu. 

Potwierdzają to liczne badania i naukowcy nie mają złudzeń…

Pamiętam, jak rozmawiałyśmy kiedyś o wakacjach i o tym, dla-
czego wymarzony urlop z rodziną potrafi okazać się katastrofą. 
W sytuacji pandemii zadziałały te same mechanizmy. Powiedzia-
łabym, że relacje rodzinne były już przed zarazą. Ona tylko uwy-
datniła to, jakie były. Jeśli były dobre, są dobre i teraz. Jeśli było 
kiepsko, to wymuszony czas razem musi to pokazać. I tak jak Pani 
mówi - nie zawsze jest optymistycznie, w wielu domach zawrzało. 
Za serce chwytają relacje dzieci, które mówią, że odkąd nie ma 
szkoły, nie mają gdzie uciec od nieznośnej domowej atmosfery. 
Dla zachowania obiektywizmu muszę dodać, że spotykam się też 
z licznymi opiniami, że zwolnienie tempa życia i przymusowy 
pobyt razem przyczynił się do polepszenia więzi rodzinnych. 

No właśnie, z jednej strony zamknięci w domach i poddani róż-
nym ograniczeniom, popadamy w melancholię, która odbiera 
chęć do życia i działania, albo wręcz przeciwnie – by zabić lęk 
i strach skupiamy się na różnych aktywnościach naraz. Jak 
wypośrodkować te działania, by miały sens?

Jako ludzie funkcjonujemy na 3 płaszczyznach - myślimy, odczu-
wamy emocje i działamy. Ten wyjątkowy, zmienny czas, przyniósł 
całą paletę emocji, myśli, pytań, wątpliwości, a także okazji do 
działania lub wręcz odwrotnie - niemożności działania, a to znów 
wzbudza emocje, myśli, wątpliwości itd. Pyta Pani, jak wypo-
środkować działania. Paradoksalnie, aby działać w wyważony 
sposób, uporządkować należy emocje i myśli. Nie bez powodu 
psycholodzy zachęcają w swoich gabinetach do opowiadania, 
uzewnętrzniania emocji, skupienia się na tym, jak manifestują się 
one w ciele (może szwankuje sen, a może pojawiają się napię-
ciowe bóle głowy?). Kiedy nie zauważamy, nie nazywamy i nie 
dzielimy się z innymi swoimi przeżyciami czy myślami, mogą nas 
one przytłoczyć i zabrać siłę do działania. Może być też odwrot-
nie. Niektóre osoby, aby nie czuć i nie myśleć, potrafią działać 
bez końca. Wirują jak nakręcone bączki, nie dając sobie chwili 
wytchnienia. Te skrajne sytuacje wymagają często interwencji 

Doceniać                  życieproste 
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psychologicznej. To, że w czasie kwarantanny pojawia się i zapał, 
i niechęć, i moc, i bezsilność to naturalna kolej rzeczy. Do znu-
dzenia zachęcam, by z każdą emocją, jaka by ona nie była, chwilę 
pobyć, nie pozbywać się jej natychmiast. Melancholijne dni są tak 
samo potrzebne jak te pełne energii. 

Czego jeszcze się Pani obawia, jeśli chodzi o skutki psychologiczne 
i społeczne pandemii? 

Jestem szalenie ciekawa, jak zaistniała sytuacja wpłynie na nas 
wszystkich. Obserwuję różne etapy pandemii i coraz to nowe za-
chowania i faktycznie niektórych rzeczy się obawiam, ale są 
i takie, które budzą moje nadzieje. Zastanawiam się, czy pojawi 
się wzrost liczby osób uzależnionych – tak od substancji psy-
choaktywnych, jak i komputera, Internetu? Martwi mnie sytuacja 
dzieci w tak raptowny sposób pozbawionych realnych kontaktów 
ze szkolnymi przyjaciółmi, rówieśnikami. Moje obawy budzi także 
przeniesienie tak wielu sytuacji społecznych do świata wirtualnego. 
Chociaż bardzo wygodne i praktyczne zubożają jednak kontakty 
międzyludzkie. Pewnie kilka obaw jeszcze mi przemknęło przez 
głowę, jednak staram się mimo wszystko skupiać na pozytywnych 
skutkach. Może to zabrzmi górnolotnie, ale ta sytuacja z wirusem 
pokazuje, jak bardzo wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni - może to 
będzie impuls do większej solidarności, chociażby 
w dbaniu o naszą Planetę?

Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniar-
ki są na pierwszej linii frontu w walce 
z epidemią. Na początku społeczeń-
stwo oklaskiwało ich wytężony trud, 
dziś spotyka ich hejt i agresja. Jak 
to wytłumaczyć?

Jak mówi przysłowie: „Łaska pana 
na pstrym koniu jeździ”. Te zmiany 
postaw są bardzo przykre, natomiast 
w sensie psychologicznym, zrozu-
miałe. Kryzysy społeczne sprzyjają 
myśleniu emocjonalnemu, a nie lo-
gicznemu. Zaczynamy funkcjonować 
w sposób prymitywny. Nowa, nieznana cho-
roba wywołuje w nas lęk. Antidotum na lęk 
jest poczucie bezpieczeństwa, a mogą je wzbudzić 
tylko wybawcy. Jako społeczeństwo kilka tygodni temu 
okrzyknęliśmy medyków bohaterami, którzy ryzykują swoje ży-
cie, by nas ocalić. Murale i oklaski miały nie tylko wesprzeć pra-
cowników ochrony zdrowia, ale również zaspokoić naszą potrzebę 
bezpieczeństwa. Rozwój sytuacji pokazał, że medycy to też ludzie. 
Nie mają supermocy, aby wynaleźć skuteczny lek w dwa tygodnie. 
I znów musieliśmy się skonfrontować z lękiem. Dawniej, podobnie 
jak zwierzęta, reagowaliśmy na zagrożenia dwojako – walką lub 
ucieczką. Lęk i wściekłość to bardzo bliskie emocje, których wiele 
osób nie potrafi dobrze rozróżniać, dlatego tak często wybiera 
strategię walki. I stąd hejt i agresja. 

Co dobrego z kolei dla naszego zdrowia psychicznego i generalnie 
życia może wynikać z sytuacji, w jakiej jesteśmy od kilku tygodni? 

Bardzo czekałam na to pytanie! W psychologii każdy kryzys trak-
towany jest jako szansa na rozwój. Owszem, w kryzysie można 
utknąć, zatracić się, ale można też się wiele nauczyć i wyjść z niego 
wzmocnionym. Takie utracenie kontroli nad życiem (jak pokazują 
ostatnie miesiące często złudnej) ma ogromną terapeutyczną moc. 
Wymuszone zatrzymanie się, zwolnienie tempa, uznanie naszej 

bezsilności czy zależności może pomóc nam przewartościować 
pewne rejony naszego życia. Jest to doskonały moment na we-
ryfikację naszych dotychczasowych przekonań czy sposobów 
życia.

Wspomniała Pani o dzieciach i młodzieży i ich dramacie 
w czasie pandemii. Dla nich to zupełnie nowa, wręcz surreali-
styczna rzeczywistość?

Małe dzieci są bardzo elastyczne. One nie mają jeszcze tak moc-
no wypracowanego tego, co jest normą, a co nie. Ciągle poznają 
świat i to od nas zależy, czy przedstawimy im go jako chaotyczny 
i nieprzewidywalny, a przez to niebezpieczny czy może zmienny 
i różnorodny, ale przez to ciekawy i wart poznania. Oczywiście 
dzieciom należy się prawda, ale podana w „lekkostrawny” dla 
nich sposób. Warto skupiać się na tym, co możemy zrobić, na 
co mamy wpływ niż na elementach zagrażających. Starszym 
dzieciom i młodzieży należy poświęcić czas na rozmowę o ich 
obawach, zmartwieniach związanych z pandemią. Niezmien-
na jest zasada, że rodzice nie są od tego, aby za wszelką cenę 
uchronić dzieci przed realiami świata. My, dorośli jesteśmy po 
to, aby towarzyszyć i pomagać dzieciom się z nimi konfronto-
wać. Koronowirus to fakt, burzący plany czy powodujący silne 

emocje w dzieciach, jednak nie jest to koniec świata. 
Warto znaleźć czas na wspólne wygłupy, gry, za-

bawy, sport, które rozładowują napięcie. 

Czy wierzy Pani, że ludzie zmienią się 
na lepsze „dzięki” koronawirusowi? 
Będą mniej konsumować, bardziej 
dbać o środowisko, doceniać bli-
skich…

Jak mówiłam, jestem przekonana, 
że każdy kryzys to szansa na zmia-
nę na lepsze. I w takie zmiany, na 
poziomie jednostek czy rodzin, głę-

boko wierzę. Jeśli chodzi o ludzkość, 
jestem mniej optymistyczna. Przecho-

dziliśmy już przez różne „otrzeźwiają-
ce” i dużo bardziej tragiczne etapy, jak 

chociażby wojny światowe. Nie wiem, czy 
spodziewać się jakiejś postkoronawirusowej 

rewolucji w kwestiach egzystencjalnych, ale myślę, 
że zaistniała sytuacja coś po sobie na pewno pozostawi. Może 
wzmocni dbałość o higienę i własne zdrowie? To już coś. 

Co nowego odkryła Pani w sobie w erze koronawirusa?  

Zaistniała sytuacja jest wspaniałą okazją do ćwiczenia uważno-
ści. Mam w sobie dużo wdzięczności za odzyskany czas. Czas 
na widzenie, słyszenie i czucie tego, co często w prędkim życiu 
sprzed pandemii gubiłam. Nic wielkiego. Na nowo doceniłam 
proste (w moim przypadku wiejskie) życie, które daje mnóstwo 
spokoju. Nawet w tak niepewnym czasie. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Monika Mikołajczuk

Życie a obecna sytuacja

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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LEGALNOŚĆ POBYTU 
CUDZOZIEMCÓW 
W POLSCE 
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ 
WIRUSA SARS-COV-2

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumen-
tach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, zaś w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzają 
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej „ustawa spe-
cjalna” - szereg szczególnych rozwiązań prawnych mających 
na celu rozwiązanie problemów, jakie powoduje epidemia 
wirusa SARS-CoV-2 dla legalności pobytu cudzoziemców 
w Polsce. 

W związku z epidemią wirusa SARS-
-CoV-2 i wprowadzeniem stanu za-
grożenia epidemicznego, większość 
urzędów (w tym urzędy pracy, urzę-
dy wojewódzkie) ograniczają swoją 
działalność, w tym przyjmowanie in-
teresantów. Nie oznacza to jednak, że 
cudzoziemcy mogą przebywać lub pra-
cować w tym czasie bez odpowiednich 
formalności.

Te rozwiązania cechują się przede wszystkim tym, że większość 
korzystnych dla cudzoziemców skutków w obszarze ich praw 
pobytowych następować będzie z mocy samego prawa. Cudzo-
ziemcy, którzy dotychczas przebywali w Polsce legalnie, aby móc, 
w zgodzie z przepisami prawa pozostać na jej terytorium w okresie 
stanu epidemii, nie muszą występować w tym okresie do orga-
nów administracji publicznej z żadnymi wnioskami o udzielenie 
lub przedłużenie zezwoleń na pobyt  czy wiz albo przedłużenie 
okresów, w jakich powinni ostatecznie to terytorium opuścić. Te 
szczególne rozwiązania prawne obejmują: 
1. przedłużenie z mocy prawa upływających w okresie stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności 
zezwoleń na pobyt czasowy – do 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 
15zd ust. 3 ustawy specjalnej); 
2. przedłużenie z mocy prawa okresów pobytu i okresów ważności 
wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu 
na podstawie takich wiz wypadałby w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii – do 30. dnia następującego po 
dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni 
(art. 15zd ust. 1 ustawy specjalnej); 
3. uznanie za legalny z mocy prawa pobytu cudzoziemców na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, gdy w dniu, 
od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicz-
nego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przebywali 
oni na tym terytorium na podstawie krótkoterminowych tytułów 
pobytowych, tj.: 

a) w ramach ruchu bezwizowego, 
b) na podstawie wiz Schengen wydanych przez organy polskie, 
c) wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez 

inne państwa obszaru Schengen, 
d) dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa 

obszaru Schengen, 
e) wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wy-

danych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie 
są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wyni-
kającego z tych tytułów do upływu 30. dnia następującego po dniu 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni (art. 15z1 
ust. 1 ustawy specjalnej); 
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4. przedłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na 
pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz okresów dopuszczal-
nej pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, wpisanych do ewidencji oświadczeń – do 
30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni (art. 15zzq ustawy specjalnej); 
5. umożliwienie zmiany warunków wykonywania przez cudzo-
ziemców pracy określonych w zezwoleniach na pracę, zezwole-
niach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykony-
wania pracy cudzoziemcowi, wpisanych do ewidencji oświadczeń, 
zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniach na pobyt 
czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu 
wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsię-
biorstwa lub zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności 
długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 
pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak również w dokumentach załączonych do 
zawiadomienia o zamiarze korzystania z mobilności krótkotermi-
nowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 
odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsię-
biorstwa – jeżeli ta zmiana stanowi wynik skorzystania przez pod-
miot powierzający wykonywanie pracy (względnie przez jednost-
kę przyjmującą mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej) z poszczególnych uprawnień mających na celu ochronę 
miejsc pracy w warunkach kryzysowych oraz przeciwdziałanie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uregulowanych 
w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 oraz art. 15zf ust. 1 ustawy 
specjalnej (art. 15z5 ustawy specjalnej); 
6. umożliwienie dostępu do pracy sezonowej w rozumieniu art. 88 
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. 
zm.) dla cudzoziemców, którzy w okresie następującym po dniu 
13 marca 2020 r. posiadali dostęp do polskiego rynku pracy na 
podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, 
przedłużenia zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na 
pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, wpisanego do 3 ewidencji oświadczeń – 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
oraz w okresie / w ciągu 30 dni następujących bezpośrednio po 
odwołaniu ostatniego ze stanów; 
7. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności 
kart pobytu – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego 
ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15z2 ust. 1 ustawy 
specjalnej); 
8. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności 
polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów 
potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie 
"zgoda na pobyt tolerowany" – do 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 
15z6 ust. 3 i 5 ustawy specjalnej); 
9. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności 
dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich do-
łączają, tj. dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, 
kart pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kart stałego pobytu 
członka rodziny obywatela UE – do 30. dnia następującego po 

dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni 
(art. 15z6 ust. 1 ustawy specjalnej);
10. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów na złożenie 
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia 
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ru-
chu bezwizowego – do 30. dnia następującego po dniu odwołania 
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15z ustawy 
specjalnej); 
11. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z art. 
299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 35) – do 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 
15zzza ustawy specjalnej); 
12. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów dobro-
wolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cu-
dzoziemca do powrotu – do dnia 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 
15zzzb ustawy specjalnej); 
13. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC) – do 
30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni (art. 15z3 ust. 1 ustawy specjalnej). 
4 Przepisy ustawy specjalnej, które ustanawiają te szczególne 
rozwiązania prawne odwołują się do okresów stanu zagrożenia 
epidemicznego oraz stanu epidemii, ogłoszonych w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

W związku z tym należy wyjaśnić, że stan zagrożenia epide-
micznego został ogłoszony od dnia 14 marca 2020 r. na mocy 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego. Stan ten został odwołany 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego. Z tym samym dniem został 
jednak ogłoszony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii. Należy zatem zauważyć, 
że jeżeli w przepisach mowa jest o okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, należy przez to rozumieć 
okres, który rozpoczął się z dniem 14 marca 2020 r. 
Przepisy ustawy specjalnej dokonują zatem przesunięcia okre-
ślonych terminów i okresów ważności zezwoleń, wiz i doku-
mentów w sposób jednolity, tj. do dnia 30 dnia następującego 
po dniu odwołania tego ze stanów (stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni. 
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Dzienny Dom Wsparcia
wypowiedzi uczestników

OPIEKA NAD SENIOREM
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. prowadzi 
Dzienne Domy Wsparcia i Opieki Medycznej dla seniorów. 
Placówki dedykowane są osobom powyżej 65 r. ż. Obo-
wiązuje wcześniejsza kwalifikacja. Pobyt jest bezpłatny. 
Podopieczni w ramach projektu podczas pobytu mają 
zapewnioną: opiekę medyczną, opiekę terapeutyczną, re-
habilitację, wyżywienie, transport. Wszystkie osoby zainte-
resowane zachęcamy do kontaktu e-mail z koordynatora-
mi jednostek celem uzyskania szczegółowych informacji, 
więcej na www.centrum.med.pl

Wypowiedzi uczestników

DDW

Jestem uczestniczką DDW w Oleśnicy. Mam 76 lat. Bardzo mi się spodobało, gdyż bardzo dużo nabyłam umiejętności wykony-
wania różnych prac, które mi sprawiają zadowolenie w moim życiu, np. terapie zajęciowe, robienie przeróżnych przedmiotów, 
bez podpowiedzi specjalistów nie było wykonalne. Jestem wdzięczna, że korzystam z tego projektu. W starszym wieku jest 
bardzo ważne przebywanie z ludźmi, gdyż nie jestem sama. Bardzo dziękuję, że korzystam z takiej przyjemności, nie wyobra-
żam sobie odejścia.

Uczestniczka Bogumiła

 

Jestem uczestnikiem DDW w Oleśnicy. Podobały mi się różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez terapeutów. Moim najbar-
dziej ulubionym zajęciem jest terapia zajęciowa, na której robimy różne kolorowe rzeczy. Panuje tu atmosfera miła i rodzinna. 
Jestem bardzo zadowolona z tego, że mogę być uczestnikiem projektu.

Uczestniczka Barbara

Dzienne Domy Wsparcia (DDW)
DDW STRACHÓWKA ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka 
DDW NUR ul. Łomżyńska 14, 07-322 Nur (budynek szkoły)
DDW CERANÓW Ceranów 25, 08-322 Ceranów (budynek przychodni)
DDW ŻELECHÓW ul. Piłsudskiego 34, 08-430 Żelechów (budynek przychodni)
DDW OLEŚNICA Oleśnica 132, 08-117 Wodynie (budynek przychodni)
DDW SIEDLCE ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce, wejście B (budynek przychodni)
DDW MIŃSK MAZOWIECKI ul. Olszyńska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Koordynator projektu - 
Anna Kropisz 
tel. 791 333 195
Sylwia Kurkus-Korycińska 
tel. 509 927 446
e-mail: ddw@centrum.med.pl
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Projekt pn. „Co zakłóca Twoje płuca" Program pro�laktyki nowotworów płuc.  Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla 
obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy pro�laktyczne. Kwota do�nansowania opiewa na 4 079 281,15 zł. Okres realizacji projektu – 01.01.2020-31.12.2022. Wnioskodawca – Instytut Gruźlicy i Chorób 

Płuc. Partner projektu – Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o. Obszar realizacji – województwo mazowieckie i województwo łódzkie.

Program profilaktyki 
nowotworów płuc
Program profilaktyki 
nowotworów płuc

W A R S Z A W A
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

ZAPISY 22 43 12 405
www.igichp.edu.pl

Ł Ó D Ź
Centra Medyczne Medycuesz
Ul. Bazarowa 9 | Ul. Limanowskiego 47
91-052, Łódź

ZAPISY 516 732 053
wwrp@medyceusz.com | www.medycusz.com

M I Ń S K  M A Z O W I E C K I
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. 
Przychodnia Zdrowia „Dąbrówka” 
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52

ZAPISY 25 633 35 55
www.centrum.med.pl

Celem głównym projektu jest zwiększenie u pacjentów świadomości w temacie wczesnego 
wykrywania raka płuc poprzez wdrożenie programu profilaktyki nowotworów płuc. Projekt de-
dykowany jest osobom w wieku 50-74 lat mieszkańcom woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego. 

O k r e s  r e a l i z a c j i  p r o j e k t u  –  0 1 .0 1 . 2 0 2 0 - 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2 r.
 M i e j s c a  r e a l i z a c j i  p r o j e k t u

N I S K O D A W K O WA  T O M O G R A F I A  K O M P U T E R O WA  P Ł U C
U OSÓB Z GRUP RYZYK A ZACHOROWANIA NA R AK A PŁ UCA

-  Pacjentom w wieku  55 -74 lat  z konsumpcją tytoniu   
większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji 
tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat
-  Pacjentom w wieku 50 -74 lat  z konsumpcją tytoniu 
większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji 
tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza 
się jeden z czynników ryzyka:

Program profilaktyki nowotworów płuc 
pn. „Co zakłóca Twoje płuca”  dedykowany jest:

-  e k s p o z yc j a  z a wo d owa  n a  k r z e m i o n kę ,  b e r y l ,  n i k i e l ,  c h r o m ,
   ka d m ,  a z b e s t ,  z w i ą z k i  a r s e n u ,  s p a l i ny  s i l n i ków  d i e s l a ,  d y m
   z e  s p a l a n i a  wę g l a  ka m i e n n e g o ,  s a d z a
-  e k s p o z yc j a  n a  r a d o n
-  i n d y w i d u a l n a  h i s t o r i a  z a c h o r ow a n i a  n a  r a k a :  p r z e b y t y  r a k
  p ł u c a ,  w  w y w i a d z i e  c h ł o n i a k ,  r a k  g ł o w y  i  s z y i  l u b  
  z a l e ż n e  o d  p a l e n i a  t y t o n i u ,  n p .  r a k  p ę c h e r z a  m o c z o w e g o
-  r a k  p ł u c a  w  w y w i a d z i e  u  k r e w n y c h  p i e r w s z e g o  s t o p n i a
-  h i s t o r i a  c h o r ó b  p ł u c :  p r z e w l e k ł a  o b t u r a c y j n a  c h o r o b a
  p ł u c  ( P O C h P )  l u b  w ł ó k n i e n i e  p ł u c  ( I P F )

www.centrum.med.pl

Koordynator projektu - 
Anna Kropisz 
tel. 791 333 195
Sylwia Kurkus-Korycińska 
tel. 509 927 446
e-mail: ddw@centrum.med.pl



Teraz możesz:

JAK UTWORZYĆ KONTO?
 
1.  Sposób: 
Udaj się do rejestracji i poproś
o utworzenie konta

2.  Sposób: 
Aktywuj konto w gabinecie koordynacji

Z Portalu Pacjenta możesz skorzystać na przygoto-
wanym stanowisku w Twojej przychodni - w razie 
potrzeby obsługa rejestracji udzieli Ci pomocy.

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

pacjent.centrum.med.pl

Oszczędź swój czas na:

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

PORTAL
PACJENTA

/centrumMD @Centrum_MD

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

Aby skorzystać w pełni z konta i uzyskać dostęp do 
e-recept załóż profil zaufany w swoim urzędzie lub 
poprzez bankowość elektroniczną.

bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online 
w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

CZYM JEST  PROFIL ZAUFANY?

PUE ZUS CEIDG

pz.gov.pl

wniosek 

500+ e-DOWÓD Karta Dużej
Rodziny

wnioski
AMDINISTRACYJNE

INTERNETOWE 
KONTO PACJENTA 

(IKP)

epuap.gov.pl
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Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze 
lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich  
zażywania – zadzwoń na: 

Pamiętaj, że dostępny jest także: 

Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz 

Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie 

internetowej: www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanita-

rno-epidemiologicznych.

W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, nie licz na swoją pamięć. Zapisz 
w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych:

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych
Nie wahaj się zadzwonić po pomoc, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, 
jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym.

G   łówny Inspektorat Sanitarny
– www.gis.gov.pl 

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. 
W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:

Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na nasz 
serwis kąpieliskowy: www.sk.gis.gov.pl  aktualizo-
wany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz 
tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, 
bieżącej oceny  i klasyfikacji wody, ale również 
infrastruktury obiektu – dowiesz się czy na terenie 
są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miej-
sce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest 
ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzysty-
wanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego w zakładce: Kąpieliska 
a miejsca wykorzystywane do kąpieli.

Planując podróż za granicę sprawdź jakie szcze-
pienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne in-
formacje na temat szczepień w podróżach zagra-
nicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową 
www.szczepienia.gis.gov.pl . Na tej stronie znaj-
dziesz też wykaz punktów szczepień.
Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany 
wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką 

nI .ynawortsejeraz łatsoz kenyzcopyw yzc i -
formacje na ten temat uzyskasz na stronie 
internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub 
w kuratorium oświaty.

-

Obserwuj prognozy pogody. Pamiętaj żeby dostosować swój 
ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody. 
Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry 
ochronne i okulary przeciwsłoneczne. 
Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że 
jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do 
kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące się, które są pod 
Twoją opieką. Powiadom ratownika o każdej sytuacji, która 
cię zaniepokoi.
Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy 
nie masz kleszcza. Kleszcze mogą przenosić groźną cho-
robę – boreliozę. Podczas spacerów po łąkach, w parku, 
w lesie chroń się, zakładając np. spodnie z długimi nogaw-
kami i koszulki z długim rękawem oraz używaj repelentów.
Idąc do klubu zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieli-
szek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład 
i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, 
budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!

B

C

PLANUJ: OBSERWUJ:

TWOJA REAKCJA 
MOŻE URATOWAĆ 

CZYJEŚ ŻYCIE!
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Większość z nas ma pozytywne wspomnienia z je-
dzeniem, pamiętamy zapachy i smaki z dzieciń-
stwa. Myśląc o danej potrawie potrafimy sobie 
przypomnieć, jak wygląda, jaki ma zapach, jaką 
konsystencję, fakturę, temperaturę, czy jest chru-
piąca i jaki ma smak.
Jednak nie dla wszystkich jest to przyjemne. Dla niektórych dzieci 
jedzenie mogłoby nie istnieć. Te dzieci jedzą tylko produkty, które 
według nich "dobrze" wyglądają, są przewidywalne i smakują 
zawsze tak samo.  Dziecko z  wybiórczością pokarmową może 
odmawiać pokarmów o określonej konsystencji, barwie, określo-
nej marki albo tylko w jednym kolorze lub smaku.

Najczęstsze zachowania polegające na odmowie jedzenia to opór 
przed próbowaniem, wypluwanie, dławienie się, reagowanie od-
ruchem wymiotnym, trudności z żuciem, chomikowanie 
jedzenia w policzkach, zabawa jedzeniem, niepo-
kój, stres, lęk.  

Jedną z przyczyn trudności z jedzeniem 
są ZABURZENIA INTEGRACJI 
SENSORYCZNEJ.

INTEGRACJA SENSORYCZNA 
to tworzenie obrazu rzeczywisto-
ści z pojedynczych informacji 
zmysłowych - dotykowych, wzro-
kowych, słuchowych, czucia głę-
bokiego, równowagi. 

Twórczyni teorii integracji senso-
rycznej - Ann Jean Ayres proponuje 
wyobrażenie sobie zwykłej sytuacji 
obierania pomarańczy. Wylicza ona 
zmysły biorące udział w tej czynności:

wzrok - widzimy kolor i kształt

dotyk - czujemy fakturę skórki i temperaturę owocu

propriocepcja  (czucie głębokie) - oceniamy ciężar pomarańczy, 
czujemy jego kulisty kształt

napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa i kinestezja - dzięki 
nimi możemy sprawnie obrać owoc

słuch (pośrednio) - słyszymy dźwięk odrywania skórki

węch - odbieramy intensywny zapach

i na samym końcu smak

Dopiero wtedy, gdy te wszystkie wrażenia zmysłowe połączymy, 
stworzy się w umyśle "pojęcie pomarańczy". 

ZMYSŁY:

DOTYK - jest jednym z najważniejszych zmysłów w rozwoju. 
Wrażenia dotykowe składają się na umiejętności takie jak mowa, 
jedzenie, planowanie motoryczne, uczenie się. Receptory dotyku 
różnie są umieszczone na naszym ciele. Najwięcej jest ich 
w okolicach ust, dłoni i stóp. Dzieci nadreaktywne są wrażliwe 
na dotyk jedzenia, nie lubią mieszania się konsystencji czy faktur, 
mogą mieć wyraźne preferencje co do temperatury posiłku, np. 
jeść tylko ciepłe lub tylko zimne. U dzieci z nadwrażliwością 
obserwujemy trudności z przejściem z papki na grudki. Te dzieci 
preferują pokarm płynny lub półpłynny. Na kawałki pożywienia 
może reagować wypluwaniem czy dławieniem się. Rodzice wte-
dy zupełnie nieświadomie podają do jedzenia tylko pożywienie 
w formie papkowatej, co ogranicza trening umiejętności 

motorycznych jamy ustnej. Zdarza się, że niepreferowa-
ny pokarm może być odebrany jako zagrożenie, 

wtedy może pojawić się odruch wymiotny na 
sam jego widok. 

WĘCH - zmysł węchu uzupełnia smak 
i go wzbogaca. Przy nadwrażliwości 

węchowej dziecko przesadnie może 
reagować na zapachy, zwłaszcza za-
pach niepreferowanego jedzenia. 
Najczęstszą reakcją jest odruch 
wymiotny, a nawet wymioty.  
SŁUCH - nadwrażliwość słu-
chowa - polega na nadmiernym 
reagowaniu na dźwięk. Dziecko 
z nadwrażliwością słuchową może 

mieć problem z jedzeniem pokar-
mów chrupiących, np. marchwi, 

orzechów lub wafli. Dźwięk odgry-
zania, chrupania w jamie ustnej może 

dziecku przeszkadzać i nie może skupić 
się na czynności jedzenia.

SMAK - jest głównym zmysłem decydującym, 
czy coś zostanie zjedzone, czy nie. Nadwrażliwość 

smakowa u dzieci objawia się tym, że wybierają one posiłki 
mdłe, chętniej wtedy jedzą jedzenie ze słoiczków i inne gotowe 
produkty niż przygotowywane przez rodzica. Takie produkty nie 
zaskakują smakiem, są zawsze takie same. 
PRAKSJA - planowanie motoryczne, czyli praksja, to umiejęt-
ność umożliwiająca rozłożenie zadania na etapy niezbędne do 
jego wykonania. Umożliwia ono wykonanie płynnych ruchów 
dużej i małej motoryki.  Dziecko z dyspraksją (ograniczeniem 
umiejętności zaplanowania, w jaki sposób wykonać zadanie) 
może mieć zatem problem z posługiwaniem się sztućcami, 
z trafieniem widelcem do ust oraz zebraniem pokarmu. Mogą 
wystąpić też problemy z gryzieniem i żuciem pokarmu.  Dzieci 
mają problem z przemieszczeniem pokarmu, często go wypluwają 
lub pomagają sobie palcem, aby go przełknąć.

 

Zaburzenia integracji sensorycznej 
a wybiórczość pokarmowa
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Wybrane objawy

Objawy obronności dotykowej:
nie lubi być dotykane po twarzy
odczuwa dyskomfort podczas mycia twarzy i włosów
unika zabaw, w których dłonie mają kontakt z różnymi konsystencjami (np. zabawa w piasku, malowanie 
farbami bez pędzla)
nie lubi mycia zębów i jedzenia pokarmów o określonej konsystencji i temperaturze
nie lubi obcinania włosów i paznokci
unika ubierania rzeczy z niektórych materiałów
unika chodzenia boso, szczególnie po trawie czy piasku, chodzi na palcach
pociera dotknięte miejsce   

Objawy nadwrażliwości słuchowej:
Dziecko boi się: 

donośnych  dźwięków i głosów
dźwięków nagłych, np. grzmot,
dźwięków wysokich, np. klakson, gwizdki
dźwięków, które nie sprawiają innym kłopotu, np. muzyka w tle
   

Objawy nadwrażliwości węchowej:
mdłości i torsje na silne zapachy
wyczuwanie zapachów na odległość
unikanie potraw o intensywnym zapachu, zwłaszcza gorących
opór przed jedzeniem i tolerowanie wyłącznie określonych potraw (zwykle kilku)
negatywne reakcje na zapach określonych kosmetyków i środków czystości

Objawy nadwrażliwości smakowej:
preferowanie wyłącznie potraw o określonej konsystencji i smaku
niska tolerancja smaków
wybredność w jedzeniu
nudności na mocne wyraziste smaki  

Skłonności dziecka z dyspraksją to:
niezgrabność ruchowa, potykanie się
potrącanie przedmiotów
ma problemy z modyfikacją zachowań ruchowych   

Zdiagnozowanie zaburzeń i terapia SI daje pozytywne rezultaty. Pomocna jest także terapia karmienia, 
która ma na celu oswajanie dzieci z produktami niepreferowanymi oraz budowanie pozytywnych 
skojarzeń wokół jedzenia.

Warto pamiętać, że wybiórczość pokarmowa to nie tylko zaburzenia integracji sensorycznej. Mogą to 
być np.: problemy zdrowotne, awersje pokarmowe, problemy logopedyczne, opóźnienia rozwojowe, 
neofobia pokarmowa, ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), presja, przymus, niemiła 
atmosfera podczas posiłków.  

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności ze spożywaniem posiłków 
może potrzebować pomocy, zarówno Twojej jak i specjalisty.

Masz pytania?
Pisz, chętnie odpowiem: terapiakarmienia@gmail.com

Ewa Wałaszek 
dietetyk

psychodietetyk
terapeuta SI

terapeuta karmienia
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W dobie pandemii koronawirusa, warto pochylić 
się nad zagadnieniami dotyczącymi ogólnie pojętej 
odporności. Co to jest odporność, co za nią odpo-
wiada, dlaczego z pewnymi chorobami radzimy 
sobie lepiej, a z innymi wręcz przeciwnie? Co można 
zrobić, by ową odporność wzmocnić? Pozwolę sobie 
przytoczyć kilka informacji z tym związanych.

Odporność z definicji jest sumą wszystkich występujących na-
turalnie mechanizmów obronnych, które chronią ludzi, zwie-
rzęta i rośliny przed chorobami.  U podstaw działania układu 
odpornościowego leży jego zdolność do rozróżniania, które czą-
steczki chemiczne w organizmie są własne, a które obce. Układ 
odpornościowy składa się z wielu narządów, w których „powstają                   
i szkolą” się komórki odpornościowe. Te organy to tzw. narządy 
limfatyczne: szpik kostny, grasica, śledziona, węzły chłonne 
i migdałki. Często dla lepszego wyobrażenia funkcjonowania na-
szego układu odpornościowego porównuje się go do armii, gdzie 
dowódcą jest grasica, a żołnierzami walczącymi na pierwszej linii 
frontu limfocyty T i B, czyli dwa rodzaje białych ciałek krwi. Ich 
miejscem powstawania jest szpik kostny, a później stacjonują 
głównie w węzłach chłonnych. Równolegle pomagają im ma-
krofagi. Makrofagi to komórki, które pożerają ciała obce, czyli 
komórki chorobotwórcze trafiające do naszego krwiobiegu. Ta 
sprawnie działająca armia jest w stanie bronić  przed atakującymi 
chorobami, pod warunkiem, że o nią dbamy.

Funkcje układu odpornościowego mogą być zarówno 
korzystne, jak i w pewnych warunkach negatywne:

KORZYSTNE:

Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi
Kontrola rozrostu nowotworowego

NIEKORZYSTNE:

Alergie
Choroby autoimmunizacyjne
Odrzucenie przeszczepu

Można wyróżnić następujące typy odporności:
odporność nieswoista:

- bierna
- czynna

odporność swoista:
- bierna (naturalna i sztuczna)
- czynna (naturalna i sztuczna)
- komórkowa
Człowiek rodzi się z wrodzoną odpornością, zwaną nieswoistą, 
a potem zyskuje odporność nabytą, czyli swoistą. Odporność 
swoista w dużej mierze zależy od nas samych. Powstaje podczas 
naturalnego kontaktu czynników chorobotwórczych z organi-
zmem. Odporność tę można wzmocnić, podając szczepionki. 
Komórki układu odpornościowego żyją krótko, niektóre zaledwie 
36 godzin. I mimo, że mają stałą tendencję odnawialną, to ich 
regenerację należy koniecznie wspierać, by były skuteczną obroną 
przed atakującymi  czynnikami chorobotwórczymi. Znaczący 
wpływ na  odporność ma przede wszystkim styl życia, profilaktyka 
oraz różne inne czynniki z otoczenia (środowiska, w którym na 
co dzień przebywamy).

Za odporność nieswoistą bierną odpowiadają:

występowanie niskiego pH na powierzchni skóry (pH 3-5),          
w pochwie (przez wytwarzanie kwasu mlekowego) oraz żołądku 
(przez wytwarzanie kwasu solnego),
występowanie bakteriobójczych składników wydzielin, na 
przykład w łzach lub interferon we krwi, laktoferyna w mleku 
podczas laktacji, ślinie, łzach, siarze.

Za odporność nieswoistą czynną odpowiadają:

gwałtowne reakcje oczyszczające drogi oddechowe i pokarmo-
we, m.in. kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, podwyższona 
temperatura ciała i przyspieszony metabolizm,fagocytoza.

Odpowiedzialne za odporność swoistą czynną są wytworzone 
przez organizm:

limfocyty B, które w wyniku kontaktu z antygenem ulegają 
aktywacji i przekształceniu w plazmocyty,
przeciwciała, czyli inaczej immunoglobuliny, które mają zdol-
ność do swoistego wiązania się z antygenem,
limfocyty T, które dojrzewają w grasicy, gdzie nabywają zdol-
ności do odporności immunologicznej.

Jak zadbać 
o odporność?

1.

2.
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Natomiast odporność swoista bierna polega na posiadaniu lim-
focytów B i T oraz przeciwciał, pochodzących spoza organizmu 
- w odporności swoistej biernej naturalnej źródłem tych czynni-
ków obronnych jest krew matki, przekazującej je dziecku przez 
łożysko, natomiast w odporności swoistej biernej sztucznej ich 
źródłem jest podana surowica.

Czynniki osłabiające odporność
Jest wiele czynników, które mogą osłabić odporność. Na przykład 
alkohol, przenikając szybko do krwi oraz układu limfatycznego, 
zabija w nich komórki odpornościowe. Niekorzystne jest palenie 
papierosów – w dymie tytoniowym znajduje się ponad 4 tys. 
trujących substancji, które dostając się do błon śluzowych, nisz-
czą pierwszą linię  obrony przed chorobotwórczymi zarazkami. 
Nieregularny tryb życia, odżywianie, stres i napięcie emocjonalne. 
System obronny jest ściśle powiązany z autonomicznym układem 
nerwowym, który zawiaduje wszystkimi funkcjami organizmu. 
Trzeba uważać na deficyt snu – przemęczony organizm jest zde-
cydowanie podatniejszy na infekcje. Również częste podróże 
i zmiany klimatu nie sprzyjają dobrej kondycji  układu odporno-
ściowego. I w końcu antybiotykoterapia, która powinna być pod 
ścisłą kontrolą lekarza, aby nie przyniosła odwrotnego skutku – 
nie jest obojętna dla  organizmu.

Istnieją choroby, które prowadzą do spadku kompetencji układu 
immunologicznego i co za tym idzie, do osłabienia odporności. 
W takim przypadku chory jest podwójnie „poszkodowany” – 
oprócz dolegliwości i skutków wynikających z samej choroby 
podstawowej, narażony jest na częstsze, przewlekłe i nawracają-
ce zakażenia. Zakażenia będące skutkiem obniżonej odporności 
charakteryzują się cięższym i długotrwałym przebiegiem, opor-
nością na antybiotykoterapię oraz mogą być efektem infekcji 
drobnoustrojów, które w prawidłowych warunkach są niegroźne 
dla człowieka.
Można tu wymienić:

choroby nowotworowe układu krwiotwórczego (np. przewlekła 
białaczka limfatyczna, zespoły mielodysplastyczne, ziarnica 
złośliwa, szpiczak mnogi)
zaburzenia metaboliczne i choroby przewlekłe (cukrzyca, nie-
wydolność nerek, niewydolność serca, marskość wątroby, no-
wotwory, POCHP)
choroby autoimmunologiczne (toczeń rumieniowaty, RZS)
zakażenia, np. HIV
farmakoterapia wpływająca na ukł. odpornościowy (sterydo-
terapia, chemioterapia)

Jak wzmacniać odporność? 
To głównie właściwa dieta, która powinna bezwzględnie zawierać 
optymalny skład odżywczy. Nie powinno w niej zabraknąć takich 
składników odżywczych (w postaci naturalnej), jak: witamina C, 
która zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych włoso-
watych i wzmacnia ich ściany, przez co zwiększa się odporność 
błon śluzowych na zakażenia, witaminy A, D i E, które pobudzają 
tworzenie śluzu chroniącego nabłonek dróg oddechowych, oraz 
cynk i żelazo. Nie należy zapominać o aktywności fizycznej. 
Trzeba ćwiczyć co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30–60 minut. 
Tak w ogóle wskazana jest każda forma ruchu: spacerowanie, 
bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Nawet codzienny półgo-
dzinny energiczny spacer na świeżym powietrzu może korzystnie 
wpłynąć na odporność. Ważna jest umiejętność relaksowania, 

odprężenia i wyciszenia, jak również hartowanie organizmu. Har-
towanie to podstawowa forma usprawniająca mechanizm termore-
gulacji (stopniowe przyzwyczajanie ciała do niskich temperatur), 
który pomaga jesienią, a zwłaszcza zimą lepiej tolerować spadki 
temperatury, broniąc przed atakującymi bakteriami i wirusami. 
Hartowanie powinno się rozpocząć już w okresie letnim.

Wszystkie immunostymulanty są wskazane, także i te domowe, 
dużą rolę przypisuje się im szczególnie w początkowej fazie prze-
ziębień i infekcjach wirusowych. Dobroczynne działanie ma m.in.: 
echinacea (jeżówka), nazywana strażnikiem odporności – wzmaga 
produkcję białych krwinek walczących z zarazkami, czosnek – 
zawiera allicynę, działającą zabójczo na różne bakterie i wirusy, 
chrzan – spożywanie surowego utartego chrzanu leczy drogi od-
dechowe, cebula i miód. Cennym immunostymulantem jest także 
aloes, który przyspiesza regenerację układu odpornościowego.

Niezwykle ważną  pomoc w sytuacjach, gdy układ 
odpornościowy sobie nie radzi, stanowią szczepienia ochronne.

Szczepionki to wprowadzone do organizmu osłabione lub martwe 
drobnoustroje chorobotwórcze. Mają na celu stymulowanie układu 
odpornościowego do produkcji przeciwciał przeciwko wirusom 
i bakteriom. Szczepionki służą do wzmocnienia odporności za-
równo nieswoistej, jak i swoistej. Niestety, wciąż procent osób 
szczepiących się np. przeciw grypie w naszym kraju jest zbyt 
mały. Wynika to przede wszystkim ze złej interpretacji działania 
szczepionek, pokutuje bowiem przekonanie wśród pacjentów, 
że szczepiąc się, wywołujemy infekcję. Nic bardziej mylnego. 
Szczepionki przeciw grypie dostępne w Polsce są szczepionkami 
bezpiecznymi, chociaż po szczepieniu u niektórych osób mogą 
wystąpić dyskretne objawy „rzekomogrypowe” i nie są w stanie 
wywołać choroby.

Oczywiście nie sposób na koniec nie „zahaczyć” o temat od-
porności w dobie koronawirusa. Nasz układ odpornościowy 
uczy się dopiero walki z nowym drobnoustrojem. U osób, 
które mają sprawny układ odpornościowy przebiega to lepiej, 
choć zdarza się, że odpowiedź organizmu jest tak nasilona, że 
cierpią na tej walce własne narządy. Natomiast u osób, u któ-
rych z różnych powodów działanie układu odpornościowego 
jest upośledzone, przebieg zakażenia może być dramatyczny. 
Dlatego na pierwszym miejscu cały czas stawiamy unikanie 
możliwości zakażenia, a jednocześnie dbamy o utrzymanie 
odporności w należytej formie.

lek. med. 
Marcin Mazur

specjalista 
chorób wewnętrznych
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Północnej. Polska jest członkiem sieci HBSC od 1989 r. 
Za koordynację  badań ze strony Polski odpowiada prof. 
Joanna Mazur z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
oraz dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z Wydziału 
Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane dane dotyczące Polski:

Obraz własnego ciała - postrzeganie siebie jako  za 
grubych lub  trochę za grubych  przez polskich na-
stolatków plasuje polskie dziewczęta na 1 pozycji                    
(z najwyższym wskaźnikiem) w rankingu 43 krajów       
w każdej grupie wiekowej (11, 13 oraz 15 lat). W wieku 
11 lat za grube lub zbyt grube uważało się 39% dziew-
cząt, w wieku 13 lat - 49%, zaś w wieku 15 lat 
- 52% dziewcząt. Wyniki chłopców w tych grupach 
wiekowych są równie niepokojące - chłopcy w wieku 
11 i 13 lat znajdują się na 2 pozycji w rankingu, zaś 
w wieku 15 lat na 1 pozycji, z najwyższym wskaźnikiem 
w rankingu 43 krajów.

Komentarz eksperta dr n. społ. Anny Dzielskiej, Instytut 
Matki i Dziecka, Deputy Principal Investigator, HBSC 
- POLAND

Jak wynika z badań prowadzonych w 2018 roku inten-
sywną aktywność fizyczną, co najmniej 2 lub więcej 
godzin w  tygodniu, podejmuje 10% mniej dziewcząt, niż 
chłopców. Różnica na niekorzyść dziewcząt zwiększa się 

samoocena w dół

Polskie 

Wyniki badań alarmują: polskie nastolatki 

zajmują najmniej korzystne miejsce w ran-

kingu 43 krajów mając najwyższy wskaźnik 

negatywnego postrzegania własnego cia-

ła. Polska młodzież plasuje się na przed-

ostatnich pozycjach w rankingu oceny 

swojego zdrowia wśród 45 krajów.

Raport pt. “Spotlight on Adolescent Health and well-be-
ing” opublikowany 19 maja przez międzynarodową sieć 
badawczą HBSC (Health Behaviour in School-age Child-
ren) gromadzi obszerne dane na temat zdrowia fizycznego, 
relacji społecznych i dobrego samopoczucia psychicznego 
227 441 uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat z 45 krajów Ame-
ryki Północnej i Europy. Dane ujawniają, że samoocena 
zdrowia i zadowolenia z życia u polskich nastolatków 
pogarsza się wraz z wiekiem. Ma to odzwierciedlenie 
także w niekorzystnym stylu życia.

Pytania na temat subiektywnej oceny zdrowia prowadzą 
do spójnych wniosków - podobnie jak w poprzednich run-
dach badań, dziewczęta oceniają swoje zdrowie gorzej niż 
chłopcy, a różnice związane z płcią pogarszają się z wie-
kiem na niekorzyść dziewcząt. Raport przedstawia wyniki 
badań dot. zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym. Badania HBSC realizowane są od 1982 
roku cyklicznie co cztery lata we wzrastającej liczbie kra-
jów. Obecnie członkami sieci badawczej jest 49 krajów 
lub regionów (www.hbsc.org) z  Europy oraz Ameryki 

nastolatki - 
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wraz z wiekiem. Jednak biorąc pod uwagę ranking między-
narodowy, polscy chłopcy zajmują bardziej niekorzystną 
pozycję niż dziewczęta w porównaniu z rówieśnikami     
z innych krajów europejskich. Wśród ogółu badanych, 
ponad 60% nie miało nadwagi i  nie istniała obiektywna 
potrzeba podejmowania przez nich działań w celu schud-
nięcia. Tymczasem częstość podejmowania zachowań ukie-
runkowanych na zmniejszenie masy ciała była w tej grupie 
podobna, jak w całej badanej populacji – odchudzał się 
też prawie co piąty (19,2%) badany, a co czwarty (23,7%) 
dostrzegał taką potrzebę.

Posiłki z rodziną

polska młodzież rzadziej, niż w innych krajach, spoży-
wa wspólne posiłki z rodziną. Sytuacja pogarsza się wraz             
z wiekiem. W wieku 11 lat zaledwie 37% chłopców 
oraz 29% dziewcząt deklaruje, że codziennie 
spożywają rodzinne posiłki. Polskie 
jedenastolatki zajmują ostatnie 
miejsce w rankingu 43 krajów, 
mając najniższy wskaźnik na 
tle pozostałych krajów.

Wsparcie 
osób 

znaczących

jak wynika z badań, 
odczuwanie wy-
sokiego wsparcia 
ze strony rodziny 
spada z wiekiem 
u obu płci w każdej 
grupie wiekowej, 
zaś w wieku 15 lat 
deklaruje je zaled-
wie 51% chłopców 
oraz 49% dziewcząt, 
plasując polskich nasto-
latków na 42 (chłopcy) 
oraz 43 (dziewczęta) miej-
scu w rankingu 44 krajów od 
najwyższego wskaźnika. Sytuacja 
dotycząca deklarowanego wsparcia ze 
strony nauczycieli nie jest korzystniejsza, 
pogarszając się wraz z wiekiem u obu płci. 

W wieku 15 lat zaledwie 31% chłopców oraz 21% dziew-
cząt odczuwają wsparcie kadry dydaktycznej, co daje 
nam ostatnie miejsce w rankingu 44 krajów od najwyż-
szego wskaźnika. Poziom wsparcia ze strony rówieśni-
ków także klasyfikuje polskich nastolatków na przed-
ostatnich i ostatniej pozycji w rankingu we wszystkich 
grupach wiekowych .

Komentarz eksperta dr Agnieszki Małkowskiej–Szkutnik, 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski, Principal 
Investigator, HBSC - Poland

Niski poziom spostrzeganego wsparcia społecznego może 
niepokoić. Nastolatki, wraz z wiekiem, oceniają wsparcie 
społeczne coraz gorzej. Martwi także fakt, że nastolatki 
czują deficyt wsparcia z różnych źródeł - ze strony rodziców, 

nauczycieli oraz rówieśników. Należy szukać źródeł tego 
zjawiska, biorąc pod uwagę fakt, że wsparcie społeczne jest 
jednym z ważniejszych czynników wspomagających radzenie 
sobie ze stresem.

Zdenerwowanie częściej, 
niż raz w tygodniu 

27% badanych nastolatków wśród obu płci w wieku 11 lat 
zadeklarowało, iż odczuwa je częściej, niż raz w tygodniu 
z tendencją wzrostową w kolejnych grupach wieku na nie-
korzyść dziewcząt. Wśród ankietowanych piętnastolatków 
zdenerwowanie częściej, niż raz w tygodniu wykazuje 41% 
chłopców (2 miejsce w rankingu 45 krajów w kolejności od 
najwyższego do najniższego wskaźnika) oraz 48% dziew-

cząt (6 miejsce w rankingu).

Podsumowanie
Z badań wynika, że ogólne 

dobre samopoczucie psy-
chiczne pogarsza się wraz 

z wiekiem, przy czym 
dziewczęta są szcze-

gó ln ie  na rażone 
w zakresie dobro-
stanu psychicznego 
w porównaniu 
z  c h ł o p c a m i . 
W 45 krajach ob-
jętych badaniem, 
co czwarty na-
stolatek zgłasza 
uczucie zdener-
wowania, rozdraż-

nienia lub trudności 
w zasypianiu co naj-

mniej raz w tygodniu.
Badanie HBSC śledzi 

doświadczenia młodych 
ludzi od ponad 35 lat i jest 

niezbędnym narzędziem 
w określaniu zmian w zakresie wie-

lu  wskaźn ików zd rowotnych
       i społecznych oraz w podkreślaniu obszarów

budzących obawy, które mogą wymagać skoordynowanych 
działań politycznychi praktycznych interwencji. Dane HBSC 
są wykorzystywane na poziomie krajowym, regionalnymi 
międzynarodowym w celu uzyskania nowego spojrzenia na 
zdrowie i dobrostan nastolatków, zrozumienia społecznych 
uwarunkowań zdrowia oraz informowania 
o polityce i praktyce w celu poprawy życia młodych ludzi 
w całym regionie europejskim i w Kanadzie. Międzyna-
rodowe Centrum Koordynacyjne HBSC znajduje się na 
Uniwersytecie w Glasgow, w Wielkiej Brytanii.   

Szczegółowe informacje na temat badania i krajów 
uczestniczących w nim są dostępne na stronie 

www.hbsc.org
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Mówiąc o zaburzeniach nastroju w okresie około-
porodowym, zazwyczaj mamy na myśli depresję 
poporodową, dotykającą kobiety w połogu. Jednak 
depresja może mieć swój początek jeszcze w cza-
sie ciąży i przybrać na sile w momencie przyjścia 
dziecka na świat.

Jak wiadomo, narodziny dziecka mogą wywołać
u matki mnóstwo silnych emocji – od euforii po 
smutek i lęk. Wiele osób utożsamia depresję popo-
rodową z uczuciem smutku, ale objawy są znacznie 
szersze i obejmują:

Obniżenie nastroju, rozdrażnienie, smutek i przy-
gnębienie przez większą część dnia

Brak energii do wykonywania podstawowych 
czynności, męczliwość

Obniżoną samoocenę, poczucie bezwartościo-
wości (myślenie o sobie „jestem złą matką”, „nie 
nadaję się do roli matki”)

Nadmierne poczucie winy/bezradności („nie opie-
kuję się dzieckiem tak, jak powinnam”, „za mało po-
święcam się dla dziecka, dlatego jestem złą matką”, 
„opieka nad dzieckiem mnie przerasta”)

Zmniejszenie/wzrost apetytu

Bezsenność/nadmierna senność, słabsza kon-
centracja

Uczucie lęku związane z bezpodstawnym zamar-
twianiem się o zdrowie dziecka czy opiekę nad nim

Nawracające myśli o śmierci, myśli i próby sa-
mobójcze

Aby rozpoznać zaburzenie, objawy muszą utrzy-
mywać się przez okres co najmniej dwóch tygodni, 
choć może to być również okres krótszy wówczas 
gdy objawy osiągają bardzo duże nasilenie i nara-
stają szybko.

Tylko około 15 procent matek cierpiących z powodu 
depresji poporodowej szuka pomocy u specjalistów. 
Brak leczenia może mieć konsekwencje dla matki, jej 
dziecka i najbliższych.

Jeśli czujesz przygnębienie, niepokój lub nie mo-
żesz wstać z łóżka i opiekować się dzieckiem, zrób 
test dla mam – ESDP – (znajdziesz go na stronie 
www.usmiechmamy.pl), który pozwoli Ci zorien-
tować się w Twoim samopoczuciu i ocenić natę-
żenie objawów ewentualnej depresji.

Konsekwencje nieleczonej 
depresji

Nieleczona depresja może przyczynić się do dłu-
gofalowych konsekwencji na wielu płaszczyznach 
życia rodzinnego. Mogą pojawić się konflikty w re-
lacji z partnerem, których następstwem może być 
również rozstanie.

Mogą się też pojawić zaburzenia więzi matki z dziec-
kiem. Rozwój relacji pomiędzy dzieckiem a matką
w pierwszym roku życia jest kluczowy dla jego dal-
szego rozwoju psychicznego. Przedłużające się zabu-
rzenia nastroju utrudniają nawiązanie prawidłowej 
relacji pomiędzy matką a nowo narodzonym dziec-
kiem. To wpływa nie tylko na rozwój relacji między 
nimi, ale także na samo dziecko – problemy z roz-
wojem motorycznym, nadmierny płacz, nieregularny 

Depresja 
    poporodowa

www.usmiechmamy.pl
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sen, kłopoty z karmieniem. Może się to przełożyć na 
późniejsze problemy z relacjami społecznymi dziec-
ka – na etapie szkolnym i późniejszym, a także na 
gorszy rozwój emocjonalny i intelektualny. Depresja 
poporodowa może mieć również negatywny wpływ 
na późniejsze plany prokreacyjne. 

Jak leczy się depresję poporodową?

Istnieją skuteczne metody leczenia depresji popo-
rodowej

Psychoterapia

Psychoterapia depresji poporodowej może przybie-
rać różne formy. Mogą to być spotkania indywidual-
ne z psychologiem lub psychiatrą specjalizującym 
się w problemach poporodowych. Może się zdarzyć, 
że terapeuta zaprosi partnera kobiety na wspólną 
sesję. Bywa też tak, że depresja utrudnia porozu-
mienie między partnerami i korzystne wówczas jest 
wspólne zaangażowanie pary. Możliwa jest również 
terapia grupowa, podczas której możesz podzielić 
się swoimi doświadczeniami z innymi matkami 
w podobnej sytuacji.

Leki

Zarówno w okresie ciąży, jak i po porodzie, podczas 
karmienia, można stosować część leków przeciwde-
presyjnych lub przeciwlękowych. Podczas gdy leki te 
są ogólnie uważane za bezpieczne w czasie karmie-
nia piersią, kobieta powinna porozmawiać ze swoim 
lekarzem, który pomoże opracować plan leczenia 
w oparciu o występujące objawy i ich nasilenie. Te 
metody można stosować pojedynczo lub w sko-
jarzeniu. Jeśli objawy złego samopoczucia nie są 
zbyt intensywne, wystarczająca może być terapia 
krótkoterminowa, interwencja psychospołeczna – 
grupy wsparcia dla matek. Grupy wsparcia mogą 
być również sugerowane jako uzupełnienie terapii. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej projektu:

www.usmiechmamy.pl

Specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychiatryczną w przypadku wystąpienia 
okołoporodowych zaburzeń nastroju można uzyskać także w:

Poradniach Zdrowia Psychicznego
Lista ośrodków, które mają umowę z NFZ na usługi psychiatryczne, znajduje się pod 

adresem https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ - proszę wybrać w wyszukiwarce „opie-
ka psychiatryczna”

Ośrodkach Interwencji Kryzysowej
Poniżej adres, pod którym można uzyskać informacje o ośrodkach interwencji 

kryzysowej w Polsce:
http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

W nagłych, pilnych przypadkach można zgłosić się po pomoc do najbliższego 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub wezwać Pogotowie Ratunkowe.

(źródło: www.usmiechmamy.pl)

Lider:
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. 
08-110 Siedlce | ul. Niklowa 9

Partnerzy projektu: Warszawski Uniwersytet Medyczny | Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej 
Wydział Nauk o Zdrowiu | ul. Litewska 14/16 | 00-575 Warszawa | tel.  22 116 92 02
Centrum Medyczne | Szpital Św. Rodziny 
ul. Wigury 19, 90-302 Łódź | tel. 42 254 96 00 | usmiechmamy@swietarodzina.com.pl

Koordynator projektu:
ANNA KROPISZ
tel. 502 032 355

Koordynator merytoryczny:
EWA PROKURAT
tel. 506 007 408
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Pandemia koronawirusa osłabiła naszą 
czujność – po zniesieniu ostrych restrykcji 
epidemiologicznych Polacy masowo ruszyli 
do lasów i parków, by zregenerować siły po 
przymusowej izolacji w domu. Specjaliści 
przestrzegają jednak przed zbytnią swobo-
dą - lasy pełne są kleszczy, które – m.in. ze 
wzgędu na łagodną zimę – w tym sezonie 
mają się wyjątkowo dobrze. 

Wybierając się na spacer do lasu, parku bądź na inne tereny zielone 
uważajmy na te pajęczaki – przestrzega Główny Inspektorat Sa-
nitarny. Po powrocie dokładnie oglą-
dajmy swoje ciało, ukłucie kleszcza 
nie boli! Pamiętajmy też o dzieciach. 
Kleszcze najczęściej można znaleźć 
tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza 
(na rękach, nogach, głowie – na gra-
nicy włosów i za uszami, w zgięciach 
stawów, w pachwinach oraz fałdach 
skórnych).

Kleszcze stanowią zagrożenie nie 
tylko dla ludzi, ale także atakują psy 
i koty. Oglądajmy dokładnie także 
skórę naszego pupila. W Polsce do 
chorób przenoszonych przez klesz-
cze należą: borelioza i kleszczowe 
zapalenie mózgu (KZM). Chroniąc 
się przed KZM można się zaszczepić!

Najczęstszym objawem boreliozy jest 
rumień, który możemy zaobserwo-
wać nawet po kilku tygodniach od 
ugryzienia. Każdy z niepokojących objawów należy skonsulto-
wać z lekarzem.

Miejsca występowania kleszczy

Do spotkania z kleszczem najczęściej dochodzi w miejscach po-
rośniętych trawą lub krzewami. Zarośla stanowią bowiem idealne 
miejsce oczekiwania na swoją „ofiarę”. Spacerując po lesie, łące 
lub parku czy wypoczywając na rzeką albo jeziorem jesteśmy 
narażeni na spotkanie kleszcza.

Jak chronić się przed kleszczami ?

Kleszcze dostają się na nasze ubranie lub skórę bezpośrednio 
z roślin. Przechodząc przez zarośla możemy zebrać kleszcza                   

z liścia lub źdźbła trawy, dlatego  istotne jest właściwe ubra-
nie.  Wybierając jasną odzież szybciej i łatwiej dostrzeżesz 
kleszcza natomiast zakładając bluzę z długim rękawem lub 
kurtkę, długie spodnie, zakryte buty oraz kapelusz lub czapkę 
utrudnisz pasożytom dostęp do skóry.

Dodatkowym zabezpieczeniem są środki odstraszające klesz-
cze. Stosuj je jednak ostrożnie, zgodnie z zaleceniami produ-
centa umieszczonymi na opakowaniu.

Po powrocie dokładnie obejrzyj skórę (także w zagłębieniach 
ciała, np. za uszami czy w zgięciach kolan) ugryzienie kleszcza 
jest bezbolesne i nieproszony gość może pozostać niezauważo-
ny na naszym ciele nawet przez kilka dni. Pomocne w pozbyciu 

się kleszczy jest również wyczesanie 
włosów i umycie całego ciała.

Jak usunąć kleszcza? 

Kleszcze usuwamy wyłącznie me-
chanicznie przy pomocy pęsety lub 
odpowiednich przyrządów do usu-
wania kleszczy. Zabieg ten wyko-
nujemy niezwłocznie po zauważeniu 
kleszcza, aby zminimalizować ryzy-
ko zakażenia. Wyciągając kleszcza 
chwytamy go, jak najbliżej skóry, za 
przednią część ciała i pewnym ru-
chem pociągamy ku górze. Ranę po 
ukąszeniu dokładnie oczyszczamy 
środkiem dezynfekującym.

Miejsce po ukąszeniu obserwujemy 
przez kilkanaście dni, zwracamy 
również uwagę na ogólne samopo-
czucie. Jeżeli pojawią się niepokoją-

ce objawy tj. osłabienie, ból głowy, gorączka, ból mięśni lub 
pierścieniowate zaczerwienienie skóry wokół ukąszenia należy 
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Kleszcze groźne dla zdrowia

Choroby przenoszone przez kleszcze są ważnym i narastają-
cym problemem epidemiologicznym i klinicznym na świe-
cie i w Polsce. Do zachorowań najczęściej rozpoznawanych                
w Polsce należą borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu.

Zakażenie boreliozą w pierwszej fazie przebiega bezobja-
wowo. Widoczne objawy w postaci okrągłego lub owalnego 
rumienia o czerwonym zabarwieniu mogą pojawić się w ciągu 
kilku tygodni od ugryzienia. Objawy te są niebolesne, zmie-

PLAGA KLESZCZY
w lasach i parkach
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niające się wraz z upływem czasu aż do całkowitego zniknięcia. 
Zakażeniu towarzyszyć mogą również objawy grypopodobne oraz 
senność czy zaburzenia równowagi.

Każde podejrzenie zakażenia należy skonsultować z lekarzem. 
Boreliozę leczy się terapią antybiotykową wyłącznie pod kontrolą 
specjalisty. Jeżeli u chorego nie występuje typowy rumień wędru-
jący rozpoznanie boreliozy wykonuje się poprzez badanie krwi.

Kleszczowe zapalenie mózgu może przebiegać bezobjawowo, 
łagodnie lub ciężko prowadząc do kalectwa, a nawet śmierci. 
Objawy kleszczowego zapalenia mózgu występują dwuetapowo: 
w pierwszych tygodniach od ugryzienia mogą pojawić się objawy 
przypominające grypę (gorączka, bóle mięśni). Po kilku dniach 
od ustąpienia pierwszych symptomów dolegliwości wracają, do-
datkowo towarzyszyć im mogą jeszcze inne tj. nudności, utrata 
przytomności czy zespół zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

(Źródło: GIS)

Zabezpieczeniem przed kleszczowym zapa-
leniem mózgu jest szczepienie, które uod-
parnia nasz organizm na tę chorobę. Warto 
je wykonać zimą lub wczesną wiosną, przed 
pierwszym wzrostem aktywności kleszczy.

w lasach i parkach

!!
Kleszcze

31



3232

Zdrowe żywienie

Na poziomie prawa powszechnie obowiązującego higiena żywno-
ści i żywienia jest regulowana przez przepisy ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2019 
r., poz. 1252 z późn. zm.). Ustawa ta wdraża szereg przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie standardów jakości żywności i procesów 
jej produkcji. Ustawa reguluje wymagania zdrowotne żywności, 
wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
urzędowe kontrole żywności, zasady sprzedaży, reklamy i promocji 
środków spożywczych oraz wymagania w zakresie żywienia dzieci   
i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego (art. 1 ust. 1 -3 ustawy).

Zgodnie z treścią przywoływanej ustawy, do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej co do zasady nie mogą być wprowadzane 
środki spożywcze, które nie spełniają norm żywnościowych prawa 
Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 ustawy) lub zawierają zanieczyszcze-
nia lub inne substancje w ilościach szkodliwych dla zdrowia (art. 
6a ust. 2 ustawy). Ustawa zawiera także unormowania w zakresie 
zdatności produktu do spożycia (art. 52 ustawy). Przedmiotem 
regulacji ustawy objęte są także wymagania co do osób pracu-
jących bezpośrednio z żywnością (art. 59 ustawy), wymagania 
co do dystrybucji produktów spożywczych (rozdział 3 ustawy) 
oraz postępowanie kontrolne w zakresie przestrzegania procedur 
związanych z higieną żywności i żywienia (dział V ustawy). Usta-
wa zawiera również szereg przepisów szczegółowych dotyczą-
cych m.in. suplementów żywności oraz żywności dla niemowląt.                               
W zakresie tych dwóch rodzajów produktów ustawa wskazuje, że 
informacje zamieszczone na produktach żywnościowych nie mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd (art. 27 ust. 2 i 5 i art. 25 ustawy).

Z poczynionych powyżej rozważań wynika, iż na poziomie pań-
stwowym chronione są następujące aspekty bezpieczeństwa żyw-
ności i żywienia: 1) jakość produktu spożywczego stanowiącego 

przedmiot obrotu rynkowego (właściwy skład produktu, niedo-
puszczanie do jego zanieczyszczeń, ustalenie dopuszczalnych norm 
dodatków do żywności); 2) procedura postępowania z produktami 
żywnościowymi (ich prawidłowe przygotowanie, przechowywanie, 
transportowanie) oraz 3) obowiązek informacyjny o produkcie 
wobec konsumenta. 

Trzy wyszczególnione wyżej aspekty tyczące się ogólnej higieny 
żywności są bardzo ważne także w skali mikro, tj. w skali gospo-
darstwa domowego. Dbałość o odpowiednią jakość i czystość 
podawania posiłków powinna przede wszystkim polegać na:

Zaopatrywaniu się w produkty wiadomego pochodzenia: 
szczególnie ważne jest to w przypadku produktów newralgicznych 
na zanieczyszczenia biologiczne oraz szybko psujących się, tj. jajek, 
mięsa, nabiału. Dużo osób kupuje mleko „prosto od krowy” od 
znajomego rolnika, często zaopatrujemy się w wiejskie jaja, które 
omija proces naświetlania. Na „czarnym rynku” żywności można 
kupić także mięso oraz wyroby mięsne. Pamiętajmy, że każdy tego 
rodzaju zakup niesie za sobą niebezpieczeństwo zakupu żywności 
nieatestowanej, nieświeżej, produkowanej bądź przechowywa-
nej w nieodpowiednich warunkach, bez zachowania należytych 
standardów higienicznych oraz łańcucha chłodniczego. Należy 
bezwzględnie zrezygnować z zakupu żywności nieprzebadanej 
z tzw. „pierwszej ręki”. 

Dbaniu o higienę osobistą: nie tylko przy procesie gotowania, 
ale także przy procesie kupowania produktów spożywczych jak 
też ich konsumowania powinniśmy zachować należytą ostrożność. 
Przed przygotowaniem potraw powinniśmy umyć ręce, związać 
włosy, zadbać o odzież – nie należy przystępować do gotowania 
w dresach, w których przed chwilą kosiliśmy trawę. Ręce należy 
myć po kontakcie z takimi produktami jak surowe jajka czy mięso. 
Potrawy należy próbować łyżką, która później nie może mieć kon-
taktu z żywnością. Przed posiłkiem należy umyć ręce.

Higiena 
żywności 
i  żywienia

1.

2.

Doba epidemii COVID-19 przypomniała nam                
o potrzebie przestrzegania zasad higienicznych.   
O ile konieczność zachowania określonego rodzaju 
warunków higieny w różnych dziedzinach życia jest 
oczywista, o tyle w biegu dnia codziennego często 
zapominamy o jej zachowaniu w procesie odżywia-
nia. Pośpiech, natłok obowiązków, jedzenie poza 
domem i o nieregularnych porach, a także brak 
wiedzy nie sprzyjają kształtowaniu prawidłowych 
nawyków w zakresie higieny żywności i żywienia. 
Tymczasem to, w jaki sposób jemy, jest równie 
ważne jak to, co jemy. Dlatego też warto poruszyć 
temat wymagań higienicznych  w zakresie żywie-
nia człowieka.
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Zdrowe żywienieHigiena żywności 

dr inż.
Teresa Borkowska

dietetyk

Zapewnieniu czystości produktów spożywczych: produkty 
spożywcze należy umyć przed ich obróbką. Mycie powinno być 
dokładne – pozwoli to na pozbycie się zanieczyszczeń oraz środków 
konserwujących z żywności. Najbardziej istotne jest to w przypad-
ku mięsa oraz warzyw i owoców. Przed spożyciem powinniśmy 
także umyć jajka. Zwracajmy uwagę na to, aby umycie produktu 
przeprowadzić prawidłowo – w przypadku truskawek, rzodkie-
wek i rzepy najpierw należy usunąć szypułki, a dopiero potem 
je myć – pod szypułkami mogą gromadzić się zanieczyszczenia. 
Por należy rozciąć wzdłuż i umyć w środku, paprykę myjemy po 
usunięciu całości gniazda nasiennego. Opłukać należy także wa-
rzywa zakonserwowane w puszkach, a w tym przede wszystkim 
groch. Proces obierania owoców i warzyw powinien być dokładny. 
Owoce i warzywa nadpsute trzeba wyrzucić – procesy gnilne mogą 
zachodzić także w tych częściach, które na pierwszy rzut oka są 
jeszcze zdatne do spożycia.

Utrzymaniu w czystości przestrzeni, które mają kontakt                
z żywnością: oprócz dbałości o samą jakość żywności i utrzymanie 
jej w czystości, należy zadbać także o higienę miejsc, które mają 
z nią styczność. Należy regularnie czyścić wnętrze lodówki, zamra-
żarki, piekarnika i kuchenki mikrofalowej. Warto także regularnie 
dokonać konserwacji takich urządzeń jak tostery, opiekacze. 
W czystości należy także utrzymywać zlew oraz kuchenkę. Poza 
tym powinniśmy regularnie przecierać i dezynfekować blaty ku-
chenne, chlebaki oraz stół, przy którym spożywamy posiłki. Zwra-
cajmy uwagę na to, aby na powierzchnie mające styczność z żyw-
nością nie stawiać przedmiotów, na których znajduje się duża ilość 
bakterii, np. siatek z zakupami, które wcześniej stały na podłodze   
w supermarkecie, w sklepowym wózku czy w bagażniku samochodu.

Odpowiednim przechowywaniu żywności: żywność powin-
niśmy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Bez 
potrzeby nie należy przekładać jej do innych opakowań – co do 
zasady opakowanie fabryczne jest najbardziej przystosowane do 
przechowywania danego typu żywności. Wyjątkiem są sytuacje, gdy 
producent to zaleca. Poza tym nie należy przechowywać żywności 
w puszkach po ich otworzeniu. Niezjedzoną część groszku, kuku-
rydzy, ryby powinniśmy przełożyć do innego opakowania - pod 
wpływem powietrza może ona zostać zanieczyszczona związkiem  
o nazwie bisfenol. Powinniśmy także dbać o rozdzielenie produktów 
surowych od siebie i od pozostałych produktów – mięso, ryby i jaja 
powinny być przechowywane osobno. Ta sama zasada tyczy się 
wyrobów cukierniczych z kremowymi masami. Dodatkowo, można 
przeznaczyć naczynia, noże i deski do krojenia do poszczególnych 
rodzajów produktów, m.in. do warzyw, do mięsa i do ryb. Jest to 
ważne szczególnie wtedy, gdy używamy sprzętów drewnianych 
– szybciej dochodzi do ich zanieczyszczenia na skutek użytko-
wania. Należy także odpowiednio zabezpieczać żywność podczas 
jej transportu. Produkty wymagające niskich temperatur najlepiej 
przewozić w torbach termicznych bądź lodówkach turystycznych. 
Żywności raz odmrożonej nie należy zamrażać ponownie. 

Kupowaniu produktów świeżych oraz dobrej jakości (nieko-
niecznie o wysokiej cenie): podczas zakupów powinniśmy zwracać 
uwagę na takie rzeczy jak data przydatności danego produktu do 
spożycia, stan opakowania (szczególnie przy produktach pako-
wanych próżniowo albo w puszkach) oraz stan świeżości (przy 
warzywach i owocach). Jeżeli produkt jest przeterminowany albo 
nadpsuty a opakowanie w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie 
powinniśmy decydować się na jego zakup. Sprawdzajmy także 
skład produktów – im dany środek żywności ma krótszy skład, tym 
bardziej jest naturalny i zdrowy. Unikajmy żywności przetworzo-
nej, z dużą ilością cukru, przypraw oraz środków konserwujących. 

Należy pamiętać o tym, że produkty w składzie są umieszczane 
według kolejności ich procentowej zawartości – od największej 
do najmniejszej. Oznacza to, że w składzie produktów na początku 
wymienione są te składniki, których w danym produkcie jest najwię-
cej. Zastanówmy się więc dwa razy, zanim dokonamy zakupu sosu 
do spaghetti albo ketchupu, który jako pierwszy składnik 
w zawartości ma podany cukier.

Świadomym komponowaniu jadłospisu, dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb organizmu i stanu zdrowia: w obecnych 
czasach ludzie mają prawie nieograniczony dostęp do żywności. 
Przestaje być fanaberią konsumpcja kokosów z drugiego końca 
świata czy też zajadanie się importowanymi truskawkami w środku 
zimy. Dodatkowo media, a w szczególności prasa i internet, prześci-
gają się w opisywaniu różnych cudownych diet. Pamiętajmy jednak, 
że sposób odżywiania powinien dostarczyć wszystkich składników 
odżywczych (tj. węglowodanów, białek i tłuszczów) oraz mikro- 
i makroelementów, uwzględniać alergie i nietolerancje pokarmo-
we, być dostosowany do wieku, stylu życia oraz stanu zdrowia. 
Prawidłowa waga to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim zdro-
we i sprawne ciało. Diety głodówkowe, monoskładnikowe czy 
eliminacyjne ujemnie wpływają na homeostazę – organizm jest 
osłabiony a nastrój obniżony. Dieta nie może być zbyt restrykcyjna 
ani monotonna – nawet dieta odchudzająca musi być odpowiednio 
skomponowana, a sam proces chudnięcia – rozciągnięty w czasie. 
Kierujmy się rozsądkiem w odżywianiu się, a w przypadku woli 
zmiany nawyków żywieniowych spowodowanych nadwagą lub 
dolegliwościami zdrowotnymi, najlepiej wybierzmy się na kon-
sultację do dietetyka. 

Odpowiedniej konsumpcji posiłków: posiłki powinniśmy spo-
żywać regularnie, w miarę stałych godzinach. Podczas jedzenia nie 
powinniśmy zajmować się innymi rzeczami (pracą, oglądaniem 
telewizji, czytaniem) – zaburza to proces kontroli apetytu i zakłóca 
proces trawienia poprzez brak należytego przeżuwania produktów. 
Dbajmy o to, aby potrawy spożywać z czystych nakryć (szczególnie 
ważne jest to w tzw. „pokojach socjalnych” w zakładach pracy, 
gdzie naczynia różnych osób zwykle przechowywane są w bezpo-
średniej bliskości). Unikajmy jedzenia w biegu (np. podczas jazdy 
samochodem albo z budek ulicznych). Nie zapominajmy także 
o takich rzeczach, jak ruch, odpowiednia ilość płynów, wentylacja 
pomieszczeń, w których przebywamy oraz stosowna ilość snu. 
Wszystkie te elementy wpływają bowiem na nasze zdrowie.

Higiena żywności i żywienia stanowi niezbędny element świa-
domego stylu życia. Podczas gdy władza publiczna jest w stanie 
czuwać nad należytym standardem żywności w zakresie jej 
masowej produkcji i obrotu, każdy z nas powinien wprowadzić 
pewne nawyki w tym zakresie do swojego otoczenia. Proces ży-
wienia nie ogranicza się bowiem tylko do konsumpcji posiłków. 
Zaczyna się on dużo wcześniej – od momentu wyprodukowania 
danego środka spożywczego. Dlatego też powinniśmy świadomie 
wybierać produkty znajdujące się w obrocie oraz dbać 
o zakupioną żywność i jej przygotowanie do spożycia. Wyeli-
minowanie niewłaściwych zachowań i zastąpienie ich prawidło-
wymi wzorcami pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie, a tym 
samym i odporność. Zacznijmy więc zmiany od siebie!

3.

7.

8.

4.

5.

6.
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Przepisy

Truskawkowo mi!
T a r t a  z  t r u s k a w k a m i

Na kruche ciasto: 
2 szklanki mąki
pół kostki masła roślinnego
pół szklanki cukru pudru
cukier waniliowy
łyżka śmietany 
* białko* 
na krem: 
0,5 litra mleka
4 jaja
3-4 czubate łyżki mąki
¾ szklanki cukru
cukier waniliowy
na wierzch: 
500 g truskawek
3-4 łyżki galaretki z porzeczek

Przygotowanie:
Z przesianej mąki i pozostałych dodatków zagnia-
tamy szybko gładkie ciasto, zawijamy w folię 
i odkładamy na 30 minut do lodówki. Po tym czasie 
rozwałkowujemy 2/3 ciasta na wielkość tortownicy 
(ok. 25 cm średnicy), z pozostałego ciasta toczymy 
wałek, który będzie tworzył brzeg. Nakłuwamy cia-
sto widelcem, smarujemy rozbełtanym białkiem 
(szczególnie brzeg) i pieczemy w średnio nagrza-
nym piekarniku na złoty kolor. Gdy ciasto się pie-
cze, sporządzamy krem: żółtka ucieramy z cukrem 
i cukrem waniliowym, dodajemy mąkę i ciągle 
ucierając dolewamy po trochu wrzące mleko. Sta-
wiamy na bardzo małym ogniu i mieszając do-
prowadzamy do zgęstnienia kremu. Studzimy od 
czasu do czasu mieszając, żeby nie zrobił się kożuch. 
Truskawki płuczemy, czyścimy ze szypułek i pozo-
stawiamy na sicie, żeby obeschły. Gdy krem jest 
zupełnie zimny, dodajemy sztywną pianę z białek. 
Wykładamy krem na wystudzone ciasto, układamy 
ciasno – kręgami – truskawki i polewamy je lekko 
podgrzaną galaretką. Podajemy, gdy galaretka 
zastygnie. 

D e s e r  t r u s k a w k o w y
z  m a s c a r p o n e

500 g truskawek 
250 g serka mascarpone 
300 ml śmietanki 30% 
3 łyżki cukru pudru 
kilka sztuk bez 
posypka do dekoracji 
Przygotowanie:
Truskawki pozbawiamy szypułek, kroimy na 
kawałki. Śmietankę ubijamy wraz z cukrem pu-
drem. Do ubitej śmietany dodajemy mascarpo-
ne, miksujemy krótko do połączenia składników. 
W pucharkach układamy warstwowo masę se-
rowo-śmietanową, truskawki i pokruszone bezy, 
następnie znowu masę, truskawki, bezy i tak do 
wyczerpania składników. Dekorujemy truskaw-
kami, bezą, posypką i liśćmi mięty. 
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P o l ę d w i c z k i  z  t r u s k a w k a m i
2 polędwiczki wieprzowe po ok. 30 dag każda
2 łyżki mąki
sól
pieprz
3 łyżki masła
2 łyżki oleju
30 dag truskawek 
20 dag czereśni
czerwona cebulka
gałązka rozmarynu
łyżka octu balsamicznego

Sposób przygotowania:

Polędwiczki opłucz, osusz papierowym ręcznikiem. Oprósz solą i świeżo zmielonym pieprzem. Odstaw 
na 30 minut w chłodne miejsce.
Na patelni rozgrzej 2 łyżki masła i olej. Polędwiczki oprósz mąką. Obsmaż na średnim ogniu na złoty 
kolor. Przykryj, pozostaw na minimalnym ogniu.
Truskawki umyj, odsącz, odszypułkuj. Każdą przekrój na pół lub na ćwierć. Czereśnie umyj, wydryluj. 
Cebulę obierz, pokrój w kostkę.
Na drugiej patelni rozpuść masło. Wsyp na nie cebulę, zeszklij. Dodaj kilka listków rozmarynu, a potem 
truskawki i czereśnie. Smaż na małym ogniu, aż owoce zaczną się rozpadać. Dopraw je do smaku 
octem balsamicznym, solą i pieprzem. 
Polędwiczki na słodko krój w grube plastry i podawaj z sosem owocowym.

C i a s t o  t r u s k a w k o w e  z  o r z e c h a m i
½ kg truskawek
1 szkl. masła
1 ¼ szkl. cukru, 
2 jaja,
1 szkl. kwaśnej śmietany,
2 szkl. mąki,
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
½ łyżeczki soli,
½ szkl. siekanych orzechów włoskich,
½ szkl. brązowego cukru, mielony cynamon
Sposób przygotowania:
Masło utrzeć z 1 ¼ szkl. cukru na puszystą masę. Wbić jaja i wymieszać. Dodać śmietanę. Do-
sypać mąkę z proszkiem, solą i cynamonem. Dokładnie wymieszać. Wyłożyć połowę ciasta na 
wysmarowaną tłuszczem blachę, na wierzchu poukładać truskawki. Orzechy, brązowy cukier  
i cynamon wymieszać i posypać połową truskawki. Na wierzch wyłożyć drugą warstwę ciasta 
i zakończyć posypką orzechową. Piec w temp. 180 stopni ok. 30-35 minut.

Podawać z bitą śmietaną, lodami albo gorącym sosem truskawkowym.



na LUZIE Galeria Centrum

U progu lata prezentujemy Państwu wyjątkową galerię fo-
tografii siedlczanki Katarzyny Polkowskiej. Przesycone 
światłem, z głębią humanistycznego spojrzenia, rzeczom 
zwykłym nadają niezwykły sens i pozwalają inaczej spoj-
rzeć na to, co nas otacza. Wiele też mówią o ich autorce - 
o jej wrażliwości, poczuciu piękna, szacunku dla chwili… 
- Sięgnęłam po aparat w trudnym momencie swojego życia 
– wyjaśnia Katarzyna Polkowska. - Fotografia pozwoliła 
mi się skupić na pięknie otaczającego nas świata, wyjść ze 
skorupy, rozejrzeć się dookoła. To była moja ucieczka. Zro-
bienie dobrego zdjęcie wymaga uważnego patrzenia a także 
kreatywności. Nie unikam żadnego tematu, ale najbliżej 
mi do fotografii krajobrazowej, bo łatwo mogę to połączyć 
z drugą moją pasją, czyli podróżami rowerem. Staram się 
pokazać, że w najmniejszych przejawach stworzenia tkwi 
sens i uroda kosmosu. Dopóki to dostrzegamy, jest szansa, 
że świat przetrwa, a my razem z nim…  

Sztuka
 patrzenia

36 nr 2(32)/2020
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Zdrowie i Relaks

Tadeusz Oleszczuk, Anna Protas

Poleca lek. Marcin Mazur
Jacka Savoretti 
"Singing to Strangers"

Czego ginekolog 
ci nie powie?

Ile razy słyszałem od pacjentek: "Dla-
czego nikt mi tego nie powiedział 
wcześniej?!"

Tadeusz Oleszczuk proponuje holi-
styczne podejście do zdrowia kobiety. 
Uważa, że nie można leczyć proble-
mów ginekologicznych bez połączenia 
ich z właściwą dietą, stylem życia czy 
wiedzą o czynnikach genetycznych pa-
cjentki. Koncentruje się nie tylko na 
pojedynczych objawach, ale przede 
wszystkim szuka ich źródła. Zadaje pytania o rodzaj wypijanej 
kawy, ilość zjadanych winogron, operacje w rodzinie, nałogi, 
miejsce zamieszkania. Potrafi powiązać ze sobą na pierwszy 
rzut oka niepasujące do siebie informacje. I cieszy się, gdy 
okaże się, że trafił z diagnozą, na jaką wpadłby tylko dr House.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy i serca, które doktor 
Tadeusz Oleszczuk oddaje pacjentkom. Właśnie: „oddaje”, bo 
jest w tym pasja, potrzeba, poczucie misji i ogromna mądrość. 
Kiedy pomyślę, ile dziewczyn, dzięki znakomitym w swojej 
prostocie poradom doktora, uniknęło komplikacji, wróciło do 
zdrowia, aktywności i pełni życia – nie mam cienia wątpliwo-
ści, że to Judym naszych czasów!"

W trudnej sytuacji, która nas otacza, warto zaproponować mu-
zykę i płytę, która w prosty, aczkolwiek szlachetny sposób 
daje mnóstwo przyjemności. Już pierwszemu przesłuchaniu 
płyty Jacka Savoretti "Sin-
ging to Strangers" z 2019 r. 
towarzyszyło uczucie mi-
łego zaskoczenia. Płyta 
nagrana przez brytyjskiego 
muzyka o włoskich korze-
niach, to piękne piosenki, 
pełne urzekających melo-
dii, nieco "staromodnych" 
aranżacji i ciepłego, ale 
okraszonego charaktery-
styczną chrypką głosu. 
Piosenki, które sprawia-
ją przyjemność, gdy odpoczywasz, ale równie dobrze mogą 
towarzyszyć w różnych czynnościach dnia codziennego. Po 
kolejnych przesłuchaniach nie możesz się uwolnić od tych 
pełnych uroku melodii oraz czarującego głosu i nagle okazuje 
się, że nucisz je pod nosem, nawet gdy płyta się dawno skoń-
czyła. Gorąco polecam.

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

Lekarz wybrał się na urlop na narty, ale nie znał gór 
i zabłądził. Aby ułatwić akcję poszukiwawczą, napisał 
na śniegu POMOCY!
Niestety, akcja ratownicza skończyła się klęską. Nikt nie 
potrafił odczytać napisu. Wśród ratowników nie było 
aptekarza.

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

- Mam świetnego pacjenta, cierpi na rozdwojenie jaźni...
- I cóż w tym świetnego? Banalny przypadek!
- "Obydwaj" mi płacą!

- Jestem zaniepokojona Panie doktorze. Mój mąż krzyczy 
przez sen.
- A co takiego krzyczy?
- Powtarza w kółko - "Nie Krysiu, nie!".
- To nic groźnego.
- Nic groźnego?! Przecież ja mam na imię Iwona!
- Otóż to. A On Krysi odpowiada zdecydowanie - "Nie!".

Przed operacją chirurg pyta młodego pacjenta:
- Chłopcze ile masz lat?
- Jutro skończę 18.
- Miejmy taką nadzieję!
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21 maja 2020 r. w obecności podsekretarza stanu  
w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Gadomskiego, 
Kanclerz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 
Wyższej Mariusz Szabłowski podpisał umowę na 
utworzenie Centrum Symulacji Medycznej Colle-
gium Mazovia mające na celu praktyczne kształ-
cenie studentów położnictwa.

Collegium Mazovia jest drugą uczelnią w województwie mazo-
wieckim, w której powstanie CSM przeznaczone dla studentów 
kierunku położnictwo.  Nowo powstałe Centrum Symulacji Po-
łożniczych będzie spójne z już istniejącym Centrum Symulacji 
Medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo, którego dzia-
łalność zainaugurowano w listopadzie ubiegłego roku. Działające  
w uczelni CSM jest jednym z największych tego typu obiektów  
w kraju. 

Kanclerz Collegium Mazovia w wywiadzie dla mediów podkreślił, 
że CSM przeznaczone dla studentów kierunku położnictwo jest je-
dynym centrum stworzonym przy uczelni niepublicznej, a szóstym 
na skalę kraju. Zaznaczył, że w Polsce ten system kształcenia jest 
absolutną nowością i wymogiem chwili, ale na świecie jest znany 
od dawna. Polska nadrabia zaległości. Polskie pielęgniarki są już 
bardzo cenione, a po takim cyklu kształceniu w warunkach symu-
lowanych na pewno będą jeszcze lepiej wykształcone.

Na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej zostaną zaadaptowane  
i dostosowane istniejące pomieszczenia dydaktyczne na III piętrze 
(poziom A4) w budynku Collegium Mazovia. Koszt inwestycji przekro-
czy 2,5 mln złotych. Powstaną doskonale wyposażone pomieszczenia 
symulacyjne i wspomagające, tj. sala do ćwiczeń umiejętności położ-
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niczych, sala symulacji wysokiej wierności 
dla studentów kierunku położnictwo z salą 
porodową, pomieszczenie kontrolne przy 
sali porodowej, sala egzaminacyjna OSCE 
(Objective Structured Clinical Examination). 

Sale będą wyposażone, w sposób zbliżony 
do rzeczywistej sali porodowej, w sprzęt 
medyczny oraz techniczny, symulatory me-
dyczne z kontrolą parametrów fizjologicz-
nych, w sprzęt z możliwością nagrywania 
obrazu i dźwięku. Zamontowany system 
komputerowy i stanowiska sterowania 
symulatorami, audio-video oraz zamonto-
wane w ścianie lustra weneckie umożliwią 
realizację efektów kształcenia w ramach 
przedmiotu na sali wysokiej wierności. 

Sala egzaminu OSCE, umożliwi spraw-
ne przeprowadzenie sesji egzaminacyj-
nej. Sprzęt do nagrywania A-V zapewni 
obiektywną ocenę studenta. Na salach 
będzie możliwość wielokrotnego odtwo-
rzenia tego samego przypadku w spo-
sób strukturyzowany (powtarzalny) dla 
kolejno zdających egzamin.

Prowadzenie zajęć metodą symula-
cji medycznej przy użyciu fantomów 
umożliwia wielokrotne powtarzanie 
czynności a popełniane błędy nie za-
grażają bezpieczeństwu pacjentów. 
Symulatory potrafią naśladować róż-
ne objawy i zachowania pacjentów.

Wszystkie zajęcia praktyczne w CSM pole-
gają na stwarzaniu możliwości nauki przez 
doświadczenie w kontrolowanym środo-
wisku. Symulacja medyczna to obecnie 
najnowocześniejszy i najskuteczniejszy 
sposób kształcenia. Wpisuje się w wyma-
gania współczesnej dydaktyki, pozwalając 
na łączenie kształtowania umiejętności 
praktycznych z tzw. kompetencjami mięk-
kimi, takimi jak: praca zespołowa, podej-
mowanie decyzji, komunikacja z pacjen-
tem.

Opracowała: 
Sylwia Tarkowska

Specjalista ds. promocji 
Collegium Mazovia  

Innowacyjna Szkoła Wyższa 
w Siedlcach
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