Złoty Mecenas Siedleckiego Sportu

2019

„Złoty Mecenas Siedleckiego Sportu” dla Centrum
W dniu 03.09.2020 w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w celu wyróżnienia i uhonorowania osób/firm,
które w sposób szczególny wspierają twórczość artystyczną i działalność sportową.
Tytuł „Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu 2019” powędrował do Centrum MD. Statuetkę z rąk Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika odebrał Pan Mariusz Zamyłko,
Kierownik Działu HR i Płac.
Jest to ogromne wyróżnienie dla Centrum. Cieszymy się, że dostrzeżono nasze zaangażowanie w rozwój siedleckiego sportu.
Wnioskodawcą przyznania tytułu dla Centrum był Klub Przyjaciół Siatkówki.

Drodzy Czytelnicy,
Miałem nadzieję, że w momencie wydania jesiennego numeru kwartalnika problem koronawirusa już się nie
pojawi… Niestety, tak się nie stało – zasady dystansu społecznego i noszenia maseczek w miejscach publicznych
nadal obowiązują, o czym przypominamy naszym Czytelnikom i pacjentom Centrum. Pandemia wywróciła życie
wielu z nas do góry nogami. Lęk i frustracja wynikające z obawy o przyszłość odbijają się na naszym codziennym
życiu. Dodatkowo długotrwała praca zdalna w domu rozregulowuje nasz zegar biologiczny i pojawiają się kłopoty
ze snem. Opowiada o tym nasz gość dr Michał Skalski, który przestrzega przed zbyt pochopnym sięganiem po
tabletki nasenne.
W jesiennym wydaniu „Zdrowia w Centrum” polecam również Państwa uwadze artykuł dr Marcina Mazura
o wczesnych objawach choroby nowotworowej. Ten rok zdominowany jest w sposób znaczący przez pandemię, co
spowodowało, że inne problemy zdrowotne "przycichły". A przecież nie zniknęły. Wręcz przeciwnie - dostępność
do diagnostyki, jak i leczenia zostały znacząco utrudnione. Najważniejsze wydaje się w przypadku tej tematyki
wielokrotne podkreślanie, że są sposoby na szybkie wykrycie niektórych nowotworów, co daje szansę na pełne
i efektywne leczenie. Temu służą między innymi liczne programy profilaktyczne, które od początku działalności
są podstawą misji Spółki "Centrum".
Niezwykle pouczający jest też artykuł naszej licencjonowanej położnej Ewy Prokurat, która omawia metody
postępowania z niespokojnym niemowlęciem.
Życzę Państwu owocnej lektury i mam nadzieję, że w następnym wydaniu naszego kwartalnika temat koronawirusa
będzie już tylko wspomnieniem….

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

nr 3(33) /2020
2

Utrata potasu w organizmie

8

Dobry sen to dobre życie

12

Klaps to też przemoc

16

Strategia walki z pandemią COVID-19

20

Internetowe konto pacjenta

24

Kiedy Twoje dziecko ma dysleksję

28

Dotyk miłości

32

Na grzyby!

Próchnica zębów 

6

Walka o życie Michała 

11

Prawo: Pracownicze plany kapitałowe 

14

Obsługa pacjentów w CENTRUM

18

Rak - plaga naszych czasów 

22

Opieka koordynowana w przychodni Centrum

26

Dobra kasza nasza 

30

Galeria: Zygmunt Urbanowicz 

34

Wydawca:
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce
Redaktor prowadzący: Monika Mikołajczuk
Współpraca redakcyjna: Monika Jastrzębska
Konsultacja medyczna: lek. Olga Wysokińska

Opracowanie graficzne, skład i druk:
FOLDRUK Media
www.foldruk.media.pl

Kontakt dla reklamodawców: redakcja@centrum.med.pl • 25 633 35 55
nakład: 10.000 egzemplarzy

1

Farmaceuta radzi

Utrata

potasu

w organizmie
Potas jest jednym z trzech minerałów najważniejszych dla naszego
organizmu, łącznie z sodem i chlorem. Spełnia dwie niezwykle istotne funkcje: odpowiada za prawidłową pracę mięśni, w tym serca,
oraz uczestniczy w przesyłaniu impulsów nerwowych w komórkach.

W naszym organizmie, który składa się w dużej części z wody, potas
znajduje się niemal wszędzie: we krwi, w komórkach, w chłonce,
w przestrzeni międzykomórkowej, dlatego jego odpowiednie stężenie jest niezwykle ważne, a jego niedobór może mieć poważne
konsekwencje.

Za co odpowiada potas:
Pomaga utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi oraz napięcie mięśni.
Bierze udział w procesach syntezy, czyli budowy aminokwasów
i białek. Jest niezbędny w przemianach, w których nasze komórki
produkują energię.
Umożliwia generowanie impulsów elektrycznych w komórkach
2

naszego ciała, w tym w komórkach mięśni serca, czyli odpowiada
za każde uderzenie naszego serca. Taką samą funkcję potas odgrywa
we wszystkich mięśniach.
Odpowiada za równowagę kwasowo-zasadową w organizmie oraz
za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej.
Regulacja gospodarki wodnej organizmu przez potas polega głównie
na tym, że zmniejsza on uwodnienie przestrzeni zewnątrzkomórkowej na rzecz wewnątrzkomórkowej. Potas normuje poziom pH
komórkowego oraz panujące w komórkach ciśnienie osmotyczne.
Potas jest także niezbędny do prawidłowego spalania węglowodanów i białek oraz pobudza wydzielanie insuliny.
Dorosła osoba powinna dostarczyć organizmowi 2000–3000 mg
potasu dziennie, to zapotrzebowanie jest zaspokajane z codziennym
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pożywieniem, ale z różnych powodów może dojść do zmniejszenia
stężenia potasu w organizmie. Niski poziom potasu objawia się na
przykład częstoskurczem mięśnia sercowego, migotaniem komór,
zwiotczeniem mięśni gładkich i szkieletowych, nadmierną sennością,
apatycznością, nerwowością czy puchnięciem kończyn dolnych, oddawaniem zwiększonej ilości moczu, wzmożonym uczuciem pragnienia.
Osłabienie mięśni może skutkować ich drżeniem i niekontrolowanymi
skurczami, a także zaparciami. Należy pamiętać, że hipokaliemia,
czyli zbyt niski poziom potasu, nie bierze się z niedoborów potasu
w diecie. Najczęściej przyczyną hipokaliemii jest utrata potasu przez
nerki z moczem lub przez przewód pokarmowy.

Do utraty potasu z moczem
dochodzi w przypadku:
Stosowania niektórych leków moczopędnych, ale należy
pamiętać, że nie wszystkie leki moczopędne powodują
spadek stężenia potasu, niektóre z tej grupy leków mają
działanie odwrotne, zatrzymują potas w organizmie i wywołują wzrost jego stężenia.
Zaburzenia hormonalne: nadczynność nadnerczy, nadczynność tarczycy.
Choroby nerek: śródmiąższowe zapalenie nerek, kwasica
cewkowa, toczniowa choroba nerek.
Wrodzone zaburzenia czynności nerek.
Spożywanie lukrecji!

Do utraty potasu z przewodu pokarmowego dochodzi w wyniku:
biegunki, nadużywania środków przeczyszczających, wymiotów,
zaburzeń odżywiania (anoreksja), przedawkowaniu alkoholu. Ale
równie niebezpieczne może okazać się nadmierne pocenie, zwłaszcza latem. Alkohol wypłukuje elektrolity, w tym potas, dlatego
następnego dnia po zabawie odczuwamy takie dolegliwości, jak
kołatanie serca, skurcze mięśni czy nadciśnienie. Hipokaliemia
najczęściej występuje u osób przyjmujących leki moczopędne powodujące utratę potasu z moczem. Zwykle są to pacjenci z niewydolnością serca lub z nadciśnieniem tętniczym. Hipokaliemia
dotyczy nawet 20% tych osób. Niedobór potasu rozpoznaje się na
podstawie oznaczenia stężenia potasu we krwi i stwierdzenia, że jest
ono poniżej dolnego zakresu normy. Przydatne jest także oznaczenie
stężenia magnezu we krwi, gdyż niedoborowi potasu czasami towarzyszy niedobór magnezu. Leczenie hipokaliemii zawsze polega na
uzupełnianiu niedoboru potasu oraz leczeniu (usunięciu) przyczyny,
która wywołała ten niedobór. W łagodnej hipokaliemii, gdy nie ma
objawów niedoboru potasu, może wystarczyć zmiana codziennej
diety i wprowadzenie produktów bogatych w potas. Zwykle należy
przyjmować na dobę 50–100 mmol potasu, aby uzupełnić jego
łagodny niedobór.
Potas występuje we wszystkich produktach z wyjątkiem tłuszczów i cukrów, najwięcej zawierają go suszone owoce: śliwki, morele, figi, daktyle.

produkt

mg/100 g

produkt

mg/100 g

mleko

138

kasza gryczana

443

ser twarogowy

96

ryż brązowy

260

polędwica wołowa

382

fasola biała

1188

pierś z kurczaka

385

ziemniaki

443

suszone morele

1666

figi

938

banany

395

awokado

600

seler

320

grejpfrut

277

pomidory

282

kiwi

290

Lekarz może zalecić przyjmowanie suplementów potasu w tabletkach, ale należy to czynić ściśle według jego zaleceń. Czasem suplementy zaleca się także osobom chorym na cukrzycę, by poprawić ich
wrażliwość na insulinę. W trakcie leczenia hipokaliemii powinno się okresowo kontrolować stężenie
potasu. Aby uniknąć sytuacji, w której może dojść do przedawkowania potasu, najbezpieczniej jest
stosować zbilansowaną dietę, a w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na potas, wspomóc się
szklanką soku pomidorowego.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Co nowego
w Centrum
W najbliższym czasie planujemy uruchomić „Centrum Zdrowia Psychicznego”, które obejmie opieką pacjentów zamieszkujących w powiecie mińskim
i siedleckim.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w społeczeństwie znaczny wzrost problemów natury
psychicznej. Rozwój cywilizacyjny, starzenie się
społeczeństwa, zmiana modelu i funkcji rodziny,
małodzietność, nałogi, pracoholizm to tylko niektóre
z czynników, wywołujących zaburzenia psychiczne.
Dodatkowo sytuacji wzrostu zachorowań sprzyja pandemia COVID-19.
Konieczne jest podjęcie zdecydowanych środków
zaradczych. Profilaktyka i rehabilitacja psychologiczna przy szczególnym zaangażowaniu rodzin, przyjaciół, osób bliskich i oczywiście samych pacjentów,
szczególnie osób 65+ pomaga w zwalczaniu chorób
psychicznych. Nasza opieka nad pacjentem w Grupie
Centrum koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie szeroko rozumianego
dobrostanu psychicznego.
W Mińsku Mazowieckim we współpracy z lokalnym
SP ZOZ planowane jest utworzenie Całodobowego
i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Nowymi
komórkami, z których powstania cieszymy się najbardziej, są Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne
(PZK), których otwarcie planujemy na terenie powiatów mińskiego oraz siedleckiego. PZK to miejsca,
gdzie pacjent będący w kryzysie zdrowia psychicznego

OPIEKA

ŚRODOWISKOWA

OPIEKA
AMBULATORYJNA
PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO - PZP

CENTRUM
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
PZK - PUNKT
ZGŁOSZENIOWOKOORDYNACYJNE

otrzyma profesjonalną pomoc w ciągu 72 godzin. Dodatkowym atutem naszej opieki jest możliwość wykorzystania istniejącej już bazy w tym zakresie - Poradni
Zdrowia Psychicznego, Dziennego Domu Wsparcia,
Dziennego Domu Opieki Medycznej, Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Decydujące znaczenie przypisujemy dobrze
przygotowanej kadrze Centrum MD do świadczenia
powyższych usług.
Dzięki „Centrum Zdrowia Psychicznego” możliwa
stanie się opieka nad pacjentem w jego naturalnym
środowisku, czyli domu. Doskonałym przykładem tego
są świetlice Dziennego Domu Wsparcia, Dziennego
Domu Opieki Medycznej i jednostki POZ.
Pacjenci i ich bliscy w celu komunikacji z terapeutą,
psychologiem oraz lekarzem skorzystają z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, m.in. Portalu
Pacjenta Centrum.
Kadra Centrum MD otrzyma odpowiednie szkolenia,
prowadzone przez wykwalifikowany personel, celem
zdobycia wymaganej wiedzy, kompetencji i umiejętności.
Oddział Psychiatryczny stanie się miejscem odpowiednim dla pacjentów jedynie w okresie zaostrzenia
i destabilizacji stanu psychicznego. Funkcja ordynatora Oddziału Psychiatrycznego zostanie powierzona
dr Dorocie Berndt. Konsultantem merytorycznym
i głównym wykładowcą zostanie dr n. med. Michał
Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Spółka Centrum Medyczno-Diagnostyczne stawiając
na nieustanny rozwój oraz prowadząc model jednostki uwzględniającej różnorodne kierunki specjalizacji
medycznych, odpowiada w ten sposób na oczekiwania
społeczeństwa. Wszelkie podejmowane działania są
zgodne z misją CMD - profesjonalizm, bezpieczeństwo, odpowiedzialność w dostarczaniu usług zdrowotnych dla naszych pacjentów i ich najbliższych.

OPIEKA
CAŁODOBOWA
I DZIENNA

dr n. med.
Michał Skalski
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lek. Dorota Berndt

lek. Artur Prusaczyk lek. Adrian Płocharczyk mgr Marika Guzek
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

PRÓCHNICA
ZĘBÓW

JEST CHOROBĄ, KTÓREJ MOŻNA ZAPOBIEGAĆ
Próchnica zębów to choroba dotykająca wszystkie populacje świata, wszystkie warstwy społeczne i ekonomiczne.
Zachorowalność zwiększa się wraz z
wiekiem zbliżając się do 100%. W Polsce częstość występowania próchnicy
u dzieci w wieku 6 lat wynosi 80%, a w
grupie 12-18 latków już 80-95%. Wśród
przyczyn choroby należy wymienić
brak edukacji i świadomości Polaków.
Prawidłowo zbilansowana dieta i odpowiedni sposób
odżywiania matki i dziecka jest warunkiem właściwego
rozwoju i mineralizacji zawiązków zębów, co w przyszłości decydować będzie o podatności zęba na czynniki
szkodliwe. Właściwe nawyki żywieniowe ukształtowane
przez rodziców, odpowiednie domowe i profesjonalne
6

zabiegi profilaktyczne, utrwalenie prawidłowych wzorców zachowań zmniejszy ryzyko występowania choroby.
Wysoki poziom wiedzy na temat profilaktyki próchnicy
i odpowiednia motywacja pozwoli na podjęcie działań
zmierzających do utrzymania zębów w dobrej kondycji.
Próchnica zębów prowadzi do odwapnienia szkliwa i
rozpadu twardych tkanek i w konsekwencji tworzenia
ubytku. Nieleczona skutkuje stanami zapalnymi miazgi
i tkanek okołowierzchołkowych. Jeśli zostanie wykryta
we wczesnym stadium, może ulec zatrzymaniu na skutek
procesów remineralizacyjnych.
Aby proces próchnicowy został zapoczątkowany, muszą wystąpić następujące czynniki:
obecność węglowodanów w środowisku jamy ustnej,
obecność drobnoustrojów w płytce bakteryjnej,
podatność zęba (odporność gospodarza).
czas, w jakim czynniki te działają na powierzchnię
szkliwa
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spożyciu posiłku trwa około 30-40 minut. Dlatego tak istotne są
przerwy między posiłkami.

BAKTERIE
PŁYTKI
NAZĘBNEJ
PODATNOŚĆ

ZĘBA

PRÓ
CHN
I C A

SUBSTRAT
DLA
BAKTERII

CZAS

Ryc. 1 Schemat głównych czynników etiologicznych próchnicy

Bakterie próchnicotwórcze bytujące w środowisku jamy ustnej
nie mogą same zapoczątkować procesu próchnicowego. Do ich
rozwoju niezbędne jest podłoże (substrat), głównie węglowodany
małocząsteczkowe. Posiłki zawierające cukry w postaci kleistej,
oblepiającej zęby są bardziej szkodliwe od postaci płynnych, gdyż
dłużej zalegają w jamie ustnej. Najbardziej próchnicotwórcze jest spożywanie cukrów między posiłkami stałymi (tzw.
podjadanie niekoniecznie dużych ilości, ale często). Produkty
zawierające węglowodany podatne na fermentację, z których
powstają kwasy organiczne, obniżające pH jamy ustnej, zapoczątkowują proces próchnicotwórczy. Należą do nich m.in.: rodzynki,
suche zboża, dżem, chipsy, sucharki, pączki. Spożywanie napojów gazowanych również znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia
próchnicy.
DEMINERALIZACJA
SZKLIWO
PRÓCHNICA

EROZJA

pH 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
REMINERALIZACJA

Ryc. 2 Wartości pH na powierzchni zęba, przy których następują demineralizacja
i erozja szkliwa oraz procesy naprawcze (remineralizacja).

POZIOM KWASOWOŚCI NAPOJÓW GAZOWANYCH
WODA

7,0

MLEKO

6,5

CZARNA KAWA
DR PEPPER

6,3
3,4

SPRITE

3,3

MOUNTAIN DEW 3,2
COLA, PEPSI
KWAS

W BAKTERIACH

2,5

1,0

SZKLIWO ZACZYNA
ROZPUSZCZAĆ SIĘ
W pH <5,5

Ryc. 3. Przykłady potencjału pH wybranych napojów

Przy wczesnej kolonizacji jamy ustnej dziecka przez Streptococcus mutans i słabo zmineralizowanych zębach mlecznych, wystąpuje ryzyko rozwoju zmian próchnicowych u małych dzieci. Przenoszenie bakterii próchnicowych z matki na dziecko następuje
najczęściej przez oblizywanie smoczków, próbowanie pokarmów
tą samą łyżeczką, czy też pocałunki. Bakterie próchnicotwórcze
zorganizowane w kolonie przyczepiają się do powierzchni zębów tworząc płytkę nazębną (dental plague). Płytka powstaje w
miejscach retencyjnych, takich jak powierzchnie przyszyjkowe,
powierzchnie styczne i zagłębienia anatomiczne zębów. Tam
też najczęściej występuje próchnica. Tworzenie się kwasów po

nr 3(33) /2020

Kolejną przyczyną powstawania próchnicy są osobnicze uwarunkowania podatności zęba, co związane może być z niskim
stopniem mineralizacji tkanek zęba oraz anatomicznym ukształtowaniem sprzyjającym osadzaniu się płytki nazębnej. Odporność tkanek zęba na próchnicę zależy od ilościowego stosunku
związków organicznych do nieorganicznych. Struktura twardych
i miękkich tkanek zęba kształtuje się podczas odontogenezy,
która rozpoczyna się w pierwszych tygodniach życia płodowego,
a kończy około 12-13 roku życia. Tak więc pierwszym etapem
wpływającym na rozwój próchnicy jest okres ciąży. Zapewnienie
optymalnych warunków dla rozwoju zawiązków zębowych płodu
można osiągnąć poprzez stosowanie właściwej diety, dostarczenie
wszystkich potrzebnych składników budulcowych, takich jak
białka, witaminy A, C, D3, wapń, fosfor, pierwiastki śladowe.
Spożywanie nadmiaru węglowodanów przez matkę w okresie
ciąży powoduje, że zęby nienarodzonego dziecka są mniej odporne na próchnicę. Obecność ognisk próchnicy zębów u matki zwiększa ryzyko wystąpienia wczesnej próchnicy u dziecka,
obniżenie ilości drobnoustrojów próchnicotwórczych przyczyni
się do zmniejszenia jej intensywności.
Zdolność pokarmów do wywoływania próchnicy jest ściśle powiązana z czasem, przez jaki przebywają w jamie ustnej. Pokarmy przebywające dłużej w jamie ustnej uważane są za bardziej
niebezpieczne. Tak np. czekolada zawiera rozpuszczalne cukry,
które są wymywane przez ślinę szybciej niż chleb, czy rodzynki.
Występowanie próchnicy u dzieci i młodzieży zależy w mniejszym stopniu od ilości spożywanych węglowodanów, w większym
zaś od rodzaju i częstości ich spożywania. Istotną rolę odgrywają
nawyki żywieniowe. Częste podjadanie między posiłkami może
powodować nieustanny atak kwasu na powierzchnie szkliwa.
Szczególnie niekorzystnym będzie spożywanie słodkich posiłków tuż przed snem, czy przedłużone karmienie butelką, jak
też podawanie napojów w celu uspokojenia dziecka zwłaszcza
w czasie snu, gdzie wydzielanie śliny jest znacznie mniejsze, a
zatem szkodliwe oddziaływanie pokarmu jest wydłużone.

Aby zapobiegać próchnicy, należy przestrzegać następujących zasad:
stosować zbilansowaną dietę,

ograniczyć ilość cukrów w diecie,

regularnie odbywać wizyty u dentysty
– 2 razy w roku,

szczotkować zęby pastą z fluorem co
najmniej dwa razy dziennie rano i wieczorem,
stosować odpowiednią technikę
szczotkowania zębów i czyścić przestrzenie międzyzębowe.

mgr Anna Nasiłowska
dyplomowana higienistka
stomatologiczna
nauczyciel zawodu

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Siedlcach („MEDYK”)
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Dobry sen
to dobre życie
Rozmowa z dr n. med. Michałem Skalskim, psychiatrą, założycielem i kierownikiem Poradni Leczenia Zaburzeń Snu
przy Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Panie doktorze, dobrze Pan spał dzisiaj?
Nie narzekam. Śpię zazwyczaj około 5-6 godzin na dobę i to mi w zupełności wystarcza. Jestem typową sową, która uaktywnia się w nocy.

W weekend też?
Kiedy jadę na moją rodzinną działkę pod Siedlcami, by tam się relaksować po ciężkim tygodniu pracy, zdarza mi się pospać dłużej, ale
nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia (śmiech).

Domyślam się, że w dobie pandemii
przybyło Panu nowych pacjentów …
To prawda. To są osoby, które do czasu lockdownu były zupełnie
zdrowe i nie musiały uciekać się do porady specjalisty. Od kilku miesięcy z powodu pandemii i problemów z tym związanych, skarżą się
na kłopoty ze snem, wynikające z różnego rodzaju lęków o przyszłość
– zamartwiają się o zdrowie swoje i najbliższych, pracę, stabilność
finansową rodzinnych firm itp. Natomiast pacjenci, którzy już od
dłuższego czasu korzystają z mojej pomocy i leczą się na zaburzenia
lękowe czy depresję, mają dużo więcej dystansu do obecnej sytuacji,
bo wiele lęków już w życiu doświadczyli. Myślę, że w niedalekiej
przyszłości nastąpi znaczny wzrost zaburzeń nerwicowych o podłożu
reaktywnym jako odpowiedź na to, co się stało.

I kłopoty ze snem będą się pogłębiać…
Dokładnie tak. Wiele osób ma rozregulowany zegar biologiczny,
od którego zależy nie tylko jakość snu, ale cała nasza kondycja psychiczna. Jest on uwarunkowany genetycznie. Odkrycie genu, który
odpowiada za niego u muszki owocówki, w 2017 r. przyniosło jego
wynalazcom Nagrodę Nobla, co dowodzi, jak fundamentalna jest
to sprawa. W dobie pandemii rytm okołodobowy został poważnie
rozchwiany – ludzie wstają później (średnio dwie godziny, a kładą
się do łóżka o tej samej porze, co zwykle), bo nie muszą iść do biura,
tylko pracują w domu, zdalnie. To nie jest złe, ale trudno im będzie
powrócić do dawnego rytmu. Jeśli człowiek śpi dłużej, a przy tym
nie zacznie później chodzić spać, może się to skończyć bezsennością.
Jedynym skutecznym mechanizmem kontroli zegara biologicznego
jest bowiem wstawanie o tej samej porze.
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A co mają powiedzieć pracownicy
zmianowi albo lekarze, którzy dyżurują
dwa dni i dłużej, bez snu?
Dorzuciłbym do tej listy pilotów, kierowców czy energetyków. Oni
odpoczywają wtedy, kiedy reszta jest w pracy, na pełnych obrotach.
Praca zmianowa to najczęściej taka, która zaczyna się przed 6.00
lub po 16.30, albo po 20. Zwykle nasz zegar biologiczny sprawia, że
najbardziej senni jesteśmy pomiędzy północą a szóstą rano. Oczywiście te pory są indywidualne, w zależności od naszego chronotypu
– to, czy jesteśmy sową czy skowronkiem. Podczas pracy na zmiany
zmuszamy ciało do funkcjonowania w sprzeczności z zegarem wewnętrznym. Dlatego też częstą jej konsekwencją są zaburzenia snu.
Są jednak ludzie, którym to zupełnie nie przeszkadza. Pozostali, po
krótkim okresie funkcjonowania w takim systemie, często muszą
podjąć decyzję o zmianie pracy.

Amerykański Instytut Medyczny szacuje,
że prawie 20 proc. wszystkich poważnych
wypadków komunikacyjnych wynika
z senności kierowcy…
Zgadza się. Dzieje się tak z powodu obniżonej koncentracji, co jest
skutkiem permanentnego braku snu. Badania naukowe wykazały,
że u kierowcy tira, który jest niewyspany, ryzyko błędów na drodze
wzrasta tak, jakby wypił pół litra wódki. I tu poruszyłbym wątek
odsypiania, czyli snu wyrównawczego. Sen wyrównuje się dzięki
jakości, a nie ilości. Jest on głębszy i nieco dłuższy niż zwykle. Jeśli
ktoś ma pracę zmianową, to powinien zadbać o dobre warunki snu
wyrównawczego, który pozwoli zregenerować siły i powrócić do
pełnej aktywności.
W jednej z pańskich publikacji, poświęconych bezsenności,
przeczytałam pańskie rady, jak przetrwać swoją zmianę?
Może je przypomnijmy:
unikaj pracy na kilka zmian, aby rytm okołodobowy miał szansę
się ustabilizować,
staraj się, aby czas poświęcony na sen wyrównawczy nie był
zakłócany przez telefony czy hałas generowany przez domowników,
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zadbaj, żeby w sypialni było ciemno – postaraj się o zasłony
nieprzepuszczające światła,
jeżeli nie możesz spać, wstań i pójdź do innego pokoju; wróć
do łóżka wtedy, gdy poczujesz się śpiący – pamiętaj, że służy
ono wyłącznie do spania i czynności seksualnych

To nie jest dobre rozwiązanie. Alkohol, owszem, przyspiesza zasypianie, ale spłyca i skraca sen, pomijam kwestie uzależnienia u
alkoholików.

Wynalazca żarówki, Thomas Edison mawiał,
że „sen jest złym nawykiem”, a „ilość snu
należy ograniczyć do absolutnego minimum”…

Bez snu można wytrzymać trzy doby. Ale taki stan nazywamy deprywacją snu, i różni się on od bezsenności.

I w dużym stopniu przyczynił się do rozregulowania naszego wewnętrznego zegara (śmiech). Sen człowieka składa się z cykli. Jeden
cykl trwa około 100 minut. Pięćdziesięciolatek potrzebuje trzech
takich cykli, czyli 300 minut snu, by zapewnić dobrze przespaną noc.
W czwartym cyklu nie śpi już głębokim snem. Im osoba młodsza,
tym więcej czasu trwa u niej faza głębokiego snu. Uczeń gimnazjum
potrzebuje nawet pięciu cykli. A małe dziecko przesypia dwanaście
godzin.

Czy drzemiąc w ciągu dnia
nie obniżamy jakości snu w nocy?
Popołudniowa drzemka pomiędzy 14 a 16 jest naturalnym stanem,
którego organizm się wręcz domaga, ale nie powinna ona trwać
dłużej niż do pół godziny.

Co zrobić, żeby łatwiej zasypiać?
Najczęstszą przyczyną problemów ze snem jest nieregularny tryb
życia – chodzenie spać i wstawanie o różnych porach. W ostatnich
latach pojawił się kolejny destruktor snu – niebieskie światło, emitowane przez tablety czy smartfony. Niebieskie światło jest informacją
dla naszego mózgu, że jest już świt i trzeba się obudzić. Przestrzegam
więc przed korzystaniem z takich urządzeń przed snem, co – zdaję
sobie z tego sprawę – jest trudne do wyegzekwowania szczególnie
u nastolatków i dzieci…

Od czego jeszcze zależy
jakość naszego snu?
Od naszej aktywności w ciągu dnia - im jesteśmy aktywniejsi w ciągu
dnia, tym sen jest głębszy i dłuższy. Jeśli w dzień często polegujemy,
to w nocy na pewno trudniej będzie nam zmrużyć oczy. Ale na trzy
godziny przed snem nie powinno się już intensywnie pracować fizycznie ani korzystać z siłowni. Zauważy pani, że siłownie otwarte są
do godz. 22.00… Ktoś, kto o tej porze intensywnie ćwiczy, nie będzie
miał szansy na dobry sen. Kolejna rada – nie wolno za długo leżeć w
łóżku, zanim zaśniemy. Łóżko ma się kojarzyć wyłącznie ze snem,
ewentualnie z seksem. W sypialni nie powinno być również zegara,
nie mówiąc o telewizorze. Tuż przed snem nie zalecam spożywania
ciężkostrawnych posiłków ani zażywania gorącej kąpieli. Wymienione czynności powodują wzrost wewnętrznej temperatury ciała,
co zakłóca sen. Podczas snu należy również zadbać o odpowiednie
wywietrzenie sypialni – optymalna temperatura w pomieszczeniu,
w którym śpimy, to 18–21°C.

Wiele osób, chcąc przyspieszyć sen,
sięga po alkohol…
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Panie doktorze, jak długo możemy
wytrzymać bez snu?

Pozbawianie ludzi snu to wyrafinowana
tortura, stosowana przez różne służby,
także dzisiaj...
Na przykład konwejer, czyli przesłuchiwanie więźnia bez przerwy
na sen przez kilka lub kilkanaście dób przy zmieniających się funkcjonariuszach – typowa tortura stosowana przez NKWD w czasach
stalinowskich. Brytyjczycy stosowali tę metodę wobec członków
IRA, a CIA „serwowało” ją więźniom przetrzymywanym w Guantanamo na Kubie. I okazała się ona bardzo skuteczna…

Czym grozi chroniczny brak snu?
Oprócz zaburzeń koncentracji, o których już wspomniałem, niewyspany człowiek jest stale zmęczony, drażliwy i pozbawiony sił witalnych, może też w szybkim tempie przybrać na wadze. Pogarsza się
jego jakość relacji z bliskimi, pojawiają się zachowania irracjonalne
a nawet depresja. Spada również libido, wzrasta ryzyko różnych
infekcji. Brak snu zakłóca przebieg procesów regeneracyjnych w
mózgu, co nasila objawy chorób rozwijających się z wiekiem, w tym
Alzheimera czy demencji.

Jak poważny jest problem bezsenności?
Na problemy ze snem uskarża się współcześnie 30 proc. Europejczyków, a co dziesiąty ma stwierdzoną bezsenność jako chorobę – ma na
to wpływ tryb i styl życia, system zmianowy, o którym już obszernie
wspomniałem, brak absolutnej ciszy i ciemności w sypialni, co jest
podstawą higieny snu. Na bezsenność jest w stanie zachorować połowa populacji. Grozi ona głównie tym, którzy mają skłonność do
bezsenności. Prawie wszyscy moi pacjenci gorzej zasypiają, kiedy jest
pełnia. Im status społeczno - ekonomiczny jest wyższy, tym większe
problemy ze snem. Należałoby w tym miejscu podkreślić, że kobiety
znacznie częściej uskarżają się na bezsenność.

Dlaczego?
Kobiety mają bardziej wrażliwy układ nerwowy, poza tym częściej
cierpią na depresję, zaburzenia lękowe, a bezsenność należy do ich
podstawowych objawów. Na ich sen mają też wpływ zmiany hormonalne. Sen kobiet wyraźnie zmienia się w cyklu miesiączkowym
— poprawia się w jego drugiej połowie, gdy narasta stężenie progesteronu.

Bezsenność to współcześnie także zmora
osób starszych… Czy są powody do niepokoju, kiedy senior nie prześpi 7-8 godzin?
To prawda, że sen pogarsza się wraz z wiekiem, ale jest to naturalna
kolej rzeczy. Niepokoi natomiast fakt, że co trzeci emeryt rozwiązania
szuka w tabletkach nasennych. Należymy do grupy krajów o największym ich zużyciu. A tymczasem w wielu wypadkach wystarczy
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zmienić złe nawyki – skrócić czas spędzany w łóżku, regularnie kłaść
się do łóżka, unikać kawy przed snem i dużego wysiłku fizycznego na trzy godziny przed snem, zrezygnować z długich drzemek,
ograniczyć dostęp do rozpraszających nas rzeczy. Zdrowy 70-latek
powinien spać 5-6 godzin i to jest zupełnie normalne.

A dzieci i młodzież?
Wzrost rozpoznawalności bezsenności wśród ludzi młodych wynika
ze zmian cywilizacyjnych. Swego czasu prowadzono badania na
temat związku między dostępnością do internetu a problemami ze
snem. Wynik był jednoznaczny – tam, gdzie pojawił się internet,
natychmiast był gorszy sen. Co kilka lat są robione badania epidemiologiczne jakości snu wśród Europejczyków, które potwierdzają
tę zależność. W 2000 r. takie badania przeprowadzone na grupie
osób z Polski, Niemiec, Wlk. Brytanii, Włoch i Francji pokazały,
że w Polsce na problemy ze snem skarży się około 6% młodych
ludzi, podczas gdy w pozostałych krajach ten odsetek przekraczał
20%. Ale już w 2008 r. młodzi Polacy wszystkich przebili i skargi na
kłopoty ze snem dotyczyły prawie 30% młodzieży. Co jest ciekawe,
to w obu cytowanych badaniach dorośli Polacy spali dużo gorzej niż
pozostali Europejczycy. Ten trend utrzymuje się do dziś, i w
większości takich paneuropejskich badań jakości snu
Polacy wydają się być narodem śpiącym najgorzej
w Europie. Na to składa się wiele czynników,
bo nie jesteśmy przecież specjalnie wrażliwą
nacją. Po części wynika to z tego, że generalnie Polacy mają narzekającą naturę
i trudno ich zadowolić, z drugiej strony
winna jest temu kiepska służba zdrowia,
z ograniczonym dostępem do leczenia
specjalistycznego.
Jeśli chodzi o sen dzieci, odsyłam panią do publikacji autorstwa mojej córki
Magdaleny Szczęsnej i jej koleżanki Magdy Kaczor pt. „Sen u dzieci”. Obie panie
pracują z dziećmi od wielu lat i na co dzień
stykają się z rodzinami cierpiącymi z powodu trudności ze snem. Problemy ze snem
u dzieci były zawsze, a sprowadzają się głównie
do tego, że rodzice nie potrafią położyć dziecka spać.
Od wielu lat obserwuję, że dzieci dopędzają dorosłych, jeśli chodzi
o bezsenność.

Jakie leki stosuje się
w zaburzeniach snu?
Najczęściej stosuje się tzw. trzy „zetki”, czyli zolpidem, zaleplon i
zopiklon, leki na bazie trzech substancji wywodzących się z benzodiazepin, które sprawdzają się w leczeniu bezsenności krótkotrwałej,
ale stosowane długo mogą uzależnić, często też mają nieprzyjemne
objawy uboczne. W poradni zaburzeń snu leczymy mnóstwo osób
borykających się z uzależnieniem od „zetek" i leczących już nie tyle
bezsenność, ile sam nałóg. „Zetki" mogą pomóc komuś, kto ma problemy ze snem w związku z silnym stresem, np. przed podróżą czy
egzaminem, ale nie powinny być stosowane przewlekle, a na pewno
nie można ich łączyć z alkoholem, bo mogą prowadzić do tragedii.
Ich skutki widzę w moim gabinecie…

vioral therapy for insomnia). Doświadczenie pokazuje, że nawet
najlepsze leki o działaniu nasennym stosowane bez wsparcia CBTI
dają niewielki i krótkotrwały efekt.

Zaburzenia snu wśród Polaków wydają się
bardzo poważne, ale lekarze rodzinni
rzadko kiedy pytają swoich pacjentów
o ich jakość snu?
Nic dziwnego, skoro na studiach medycznych nie mają prawie w
ogóle zajęć poświęconych zaburzeniom snu. Ten temat jest bagatelizowany, a przecież jakość snu świadczy o naszym zdrowiu fizycznym
i psychicznym.

Bardzo mnie cieszy wiadomość,
że rozpoczął Pan współpracę z Centrum
Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach.
W jakim zakresie będzie się ona odbywała?
Na prośbę szefostwa Centrum Medyczno-Diagnostycznego podjąłem się zadania
pomocy w organizacji środowiskowej
opieki psychiatrycznej na terenie obsługiwanym przez lekarzy Centrum.
Ale mam nadzieję, że uda się także
rozwinąć działania związane z Medycyną Snu.
…”księżycowi będzie wstyd, że
on zasnął a nie ty…” – to słowa
jednej z najpopularniejszych
przedwojennych kołysanek „Ach
śpij, kochanie”. Na koniec naszej
rozmowy proszę Pana o opowiedzenie
pańskiego najpiękniejszego snu, takiego,
który mógłby trwać i trwać…
Może to dziwne, ale nie przywiązuję specjalnej wagi do treści
marzeń sennych. Treść marzeń sennych jest zwykle odtworzeniem naszych doświadczeń przeżywanych w ciągu dnia,
tzn. jeśli o czymś intensywnie myślimy w ciągu dnia, to jest
duża szansa, że coś podobnego przyśni nam się w nocy.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

W takim razie co jest podstawą
leczenia bezsenności?
Jest nią terapia poznawczo-behawioralna (CBTI – cognitive-beha10
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WALKA o życie Michała
Tragiczny wypadek
zniszczył przyszłość
Michała! Wystarczyła
jedna sekunda, by całe
życie legło w gruzach...
Siedlczanin spadł z wysokości, dostał urazu
mózgu. Jest w śpiączce... Walczymy, by do ten
młody chłopak do nas
wrócił! Rodzina Michała bardzo prosi o Twoją
pomoc.

Nasz brat Michał lat 30 przed wypadkiem był człowiekiem pełnym
energii i z wielkim optymizmem spoglądał w przyszłość. Pracował
ciężko zawodowo, a prywatnie kochał życie i ludzi. Lubił spacery, dobrą muzykę, spotkania i rozmowy z ludźmi. Miał swoje
marzenia jak każdy z nas. Chciał założyć rodzinę, mieć dzieci i
stworzyć prawdziwe ognisko domowe. Poznał partnerkę swojego
życia, lecz to wszystko nagle przerwał wypadek w pracy.
Spadł na plecy z wysokości sześciu metrów, uderzając głową o
betonową posadzkę. Doznał bardzo poważnych urazów mózgu.
Bardzo szybko został przetransportowany helikopterem do szpi-

świadomości. Jego stan jest wciąż bardzo ciężki ale stabilny, lecz
wymagający długotrwałych i bardzo kosztownych specjalistycznych rehabilitacji.
Nie mamy już od dawna rodziców, zostaliśmy Michałowi tylko
my rodzeństwo. Nie jesteśmy ludźmi zamożnymi i nie stać nas na
pokrycie w pełni tak kosztownej rehabilitacji. Prosimy w imieniu
Michała i naszym, ludzi o dobrych sercach o wsparcie finansowe
na pokrycie kosztów jego leczenia i udostępnianie tego postu w
mediach społecznościowych.

tala, trafił na OIOM pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i dobre serca.

Mimo wielu operacji i starań lekarzy, Michał nie odzyskał do dziś

Rodzeństwo

Możesz pomóc Michałowi Pogonowskiemu
w leczeniu i rehabilitacji wpłacając środki
na konto Fundacji Votum.
32 1500 1067 1210 6008 3182 0000
z dopiskiem: dla Michała Pogonowskiego.
Na Facebooku powstała grupa „Obudźmy Michała”,
na której można licytować i wystawiać przedmioty.
Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony
na rehabilitację Michała.
Pieniądze dla Michała można również
wpłacać na to konto:
Fundacja Siepomaga ul. Za Bramką 1 61-842 Poznań
Numer w Alior Banku 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
Tytułem 22961 Michał Pogonowski darowizna
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Klaps

t o te ż przemo c

Naukowcy i sami rodzice zorientowali się, że autorytarny model
wychowawczy zawiódł. Jeśli coś nie działa, szukamy nowego. Nie
zawsze jest to trafione, ale na pewno mówi o dużej potrzebie zmiany
w podejściu do dziecka. Być może stąd duże zainteresowanie pojawiającymi się nowymi metodami wychowawczymi - w latach 90. taką
było „bezstresowe wychowanie”. Dziś myślę, że dużą popularnością
cieszy się rodzicielstwo bliskości, które nie jest tożsame.

wiają się, że swoją stanowczością czy zasadami mogą skrzywdzić
dziecko. Nic bardziej mylnego. Dziecko można bardzo mocno skrzywdzić nie stawiając mu granic i pozwalając na co tylko zechce. Dlaczego?
Otóż granice i poczucie „silnego rodzica” (w sensie emocjonalnym)
jest dla dziecka gwarancją, niezbędnego dla zdrowego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa. Otaczający świat jest dla dziecka ogromny,
niezrozumiały, może przestraszać i przerastać. Jako dorośli, rodzice
mamy obowiązek pomagać dziecku się w nim odnaleźć. Ustanawiając
granice i ich konsekwentnie pilnując dajemy dziecku sygnał, że przy
nas może czuć się bezpiecznie, bo staramy się pomóc mu poruszać
się w tym dużym świecie, tworząc przyjazne, przewidywalne i jasne
reguły. To bardzo odciążające dla dziecka. Oczywiście nie widać tego
na pierwszy rzut oka. Wręcz przeciwnie - dzieci często buntują się.
Inaczej mówiąc sprawdzają te granice. Mimo to nasza stanowczość i
przejęcie steru w wielu sytuacjach jest dzieciom niezbędna. Wspaniale
ilustruje to historia mojej koleżanki, której 17-letni syn miał zaproszenie
na wyjazd pod namiot z przyjaciółmi. Kiedy zapytał, czy może jechać,
ona odpowiedziała pytaniem: „Wolisz, żebym się zgodziła, czy nie?”.
Chłopak wolał, żeby się nie zgodziła. Czuł, że będzie to wyjazd z dużą
ilością alkoholu i innych używek, nie był na to gotowy, ale rzecz jasna,
wstydził się powiedzieć tego rówieśnikom. Ustanowiona przez rodziców granica „nie zgadzam się na wyjazd” była wspaniałym wsparciem,
odciążeniem. Ale żeby zbudować tak świetnie funkcjonującą relację,
wiele lat wcześniej trzeba „wytrzymać” niejedną awanturę dwulatka
o cukierka. W końcu to my dorośli znamy wpływ cukru na organizm
dziecka i niedorzeczne jest oddawać decyzyjności w tak ważnych sprawach niegotowemu do takiej odpowiedzialności kilkulatkowi. Jasne,
że dwulatek będzie wolał cukierka niż zdrowe zęby, ale czy 18 - latek
podziękuje nam raczej za rozsądek, gdy on go jeszcze nie miał, czy za
bycie „kumplem” i próchnicę?

No właśnie, jak zachować równowagę
między dyscypliną a miłością?

A co z karaniem?
Czym jest kara w procesie wychowania?

Dziś tzw. bezstresowe wychowanie ma
pejoratywny wydźwięk. Tymczasem
termin ten i kryjące się pod nim metody
wychowawcze jest znany nie od dziś.
To fakt, już w latach 40 Benjamin Spock promował wychowanie permisywne, czyli pozwalające na całkowitą swobodę w postępowaniu
i zachowaniu. W Polsce bezstresowe wychowanie pojawiło się na
początku lat 90. Zwracano wówczas uwagę na naturalność wychowania i konieczność rozwoju potencjału dziecka, przez zachęcanie go do
spontanicznej aktywności oraz swobodę działania. Metoda bezstresowego wychowania, mimo iż zwróciła uwagę na podmiotowość dziecka
i miała na celu bycie alternatywą dla autorytarnego wychowania, nie
zdała egzaminu. Już sami jej twórcy po latach ocenili ją negatywnie.
Myślę, że była wyrazem poszukiwania sposobu na wychowanie bez
krzywdzenia.

Skąd się wzięła w Polsce moda na
„bezstresowe wychowanie”?

Rozumiem wychowanie dziecka jako towarzyszenie mu z bezwarunkową miłością i akceptacją, by mogło poznawać samo siebie i szukać
swojej drogi do szczęścia. Zdrowo pojmowana „dyscyplina” kojarzy
mi się z normami, zasadami, granicami i wartościami panującymi w
relacji z dzieckiem. Jako takie wynikają właśnie z miłości i budowaniu
dobrej relacji mają służyć. W dobrej relacji miłość jest bezwarunkowa
i niezmienna. Reszta to tylko narzędzia, które zawsze można przedyskutować, zmienić, uaktualnić.

Czym grozi traktowanie przez dziecko rodzica
jako „fajnego kumpla”, który nie stawia granic
i niczego nie wymaga?
Bardzo dużymi problemami emocjonalnymi. Rodzice, którzy mają
problem ze stawianiem granic i wymaganiem od dziecka, często oba12

Współczesna psychologia coraz wyraźniej mówi o tym, że jest to kompletnie nietrafna i nieskuteczna metoda. Dziś wiemy już, że narzucana
przez dorosłego kara jest jedynie użyciem jego przewagi. Owszem,
może ona pomóc dorosłemu osiągnąć swój cel, daje szybki efekt. Nie
ma jednak podstaw by sądzić, że jest w stanie nauczyć dziecka czegoś,
poza tym, że mam wykonywać to, co każą mi robić inni (przynajmniej,
dopóki jestem w ich polu widzenia) oraz, że, jeśli mam uniknąć przykrości, to muszę przemilczeć moje potrzeby. Stosując kary możemy
zadać sobie pytanie, czy nasz komfort tu i teraz jest wart tego, by w
naszym dziecku zostały nawyki działania tak, by zadowalać innych
(nauczyciela, szefa, żonę/męża, przyjaciela)?

Już w Księdze Przysłów czytamy: „Nie kocha
syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go
nr 3(33) /2020

Nagrody
i kary
Zdrowie na
co dzień
karci./Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą
uderzysz – nie umrze./Ty go uderzysz rózgą,
a od Szeolu zachowasz mu duszę”. Kiedy karanie
dziecka ma sens?
Wg mnie nie ma nigdy. A stosowanie kar cielesnych jest przemocą
i na szczęście jest też karalne. Bicie dziecka jest jedynie pokazaniem
bezradności nas dorosłych. Dziecko sprawia mi jakiś problem (to z
naszego punktu widzenia, bo z punktu widzenia dziecka jest to zwykle
sygnalizowanie jego jakichś problemów, których nie jesteśmy w stanie
dostrzec), nie mam pojęcia, jak ten problem rozwiązać, więc użyję
swojej przewagi. Ewentualnie nie potrafię zapanować nad swoimi
emocjami, które wywołuje we mnie zachowanie dziecka i im ulegam.
Każdorazowo jest to porażka dorosłego.
Zgodnie z obowiązującą w Polsce od 1991 r. Konwencją o prawach
dziecka, stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest zakazane. Połowa
Polaków twierdzi, że nie powinno się ich stosować. Tymczasem co
czwarty rodzic przyznaje, że ucieka się do kar cielesnych, a 33 proc.
uważa, że klaps jest niewinny i nie ma żadnych konsekwencji psychicznych dla dziecka. Jak to jest z tą niewinnością klapsa…
Straszne, że już od tak dawna wiemy o szkodliwości kar cielesnych, a
nadal są ich zwolennicy. Tym bardziej cieszę się, że dziś rozmawiamy
na ten temat, bo jak widać, ciągle trzeba to głośno i wyraźnie powtarzać. Klaps to też przemoc. Tak jak i szarpanie dziecka, uderzanie po
rękach, ciąganie za ucho czy popychanie. Każda z tych czynności ma
konsekwencje emocjonalne dla dziecka. Łatwo je zbagatelizować, bo
to nie siniak czy zadrapanie, które widać od razu.

Co Pani mówi rodzicom, którzy twierdzą,
że im klapsy nie zaszkodziły?
Zawsze informuję dorosłych, że klaps jest przemocą fizyczną i jest
niedopuszczalny. Nie wszyscy są gotowi, by podjąć dyskusję i usłyszeć
argumenty. Rozumiem, że najtrudniej jest osobom, które same takich
„metod wychowawczych” doświadczały. Fakt jest taki, że klaps to upokorzenie dla dziecka. To demonstracja siły i władzy rodzicielskiej. Po
pewnym czasie budzi gniew i wzmacnia niechęć do rodzica. Przemoc
nadaje dziecku fałszywy komunikat i zaburza niezachwianą pewność
bycia kochanym. Czasami lęk przed odrzuceniem jest tak wielki, że
lepiej jest idealizować rodzica, stosującego przemoc (np. wierząc, że
to z miłości i dla dobra) i pozostawać mu posłusznym niż dopuścić do
siebie fakt, że osoba, która powinna mnie bronić, jest oprawcą.

Wielu rodziców, stosujących klapsy uważa,
że w ten sposób zdobywa szacunek u dziecka.
Kiedy kara jest tresurą, a kiedy nauką?
Kara w stu procentach jest tresurą. Jeśli może czegoś nauczyć to
jedynie, że dorośli dysponują siłą, którą mogą użyć przeciw dziecku.
Z takiej „nauki” pochodzą potem kłamstwa, robienie swojego „kiedy
rodzice nie widzą”, przemoc wobec innych, słabszych (też w przyszłości swoich dzieci). Dziecko, które doświadcza przemocy fizycznej
i psychicznej od osoby, przy której powinno czuć się bezpieczne i
kochane, zaczyna czuć dysonans. Powoduje on u niego brak wiary
we własne siły, nerwowość, nieufność, co przekłada się na rozmaite
lęki i problemy.

Wielu psychologów i pedagogów uważa,
że nagroda i kara to dwie strony tego samego
medalu, bo obie są narzędziami przemocy
psychicznej wobec dziecka. Proszę przybliżyć
naszym Czytelnikom mechanizm takiego działania.
Zgadzam się w stu procentach. Zarówno kary, jak i nagrody przenoszą
punkt ciężkości z motywacji wewnętrznej (robię coś, bo to lubię lub
chcę tego) na zewnętrzną (robię coś, bo coś z tego będę mieć: pochwałę,
nagrodę, aprobatę znaczącej dla mnie osoby). Często zabiera to też
przyjemność z samego działania. Niezależnie, czy dziecko karzemy czy
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nagradzamy, pokazujemy mu wychowanie warunkowe: jeśli zrobisz
to, czego od ciebie oczekuję, jesteś w porządku, a jeśli nie - nie jesteś
w porządku. Dla dziecka to jest przekaz, że ocena, jaką „wystawia”
mu dorosły, zależy od jego zachowania, jest zmienna. Inaczej mówiąc,
że jest kochane za coś, a nie za to, że po prostu jest. To oznacza, że
na miłość można zasłużyć, ale można też ją stracić. Silne emocje
związane z karą lub nagrodą usuwają też na drugi plan refleksję nad
postępowaniem, które podlega karze lub nagrodzie. Zmniejszają też
znaczenie naturalnych konsekwencji, które tak naprawdę decydują
o tym, co jest dobre, a co złe i są w zupełności wystarczające. Nie
widzę sensu np. w karaniu dziecka za to, że rozlało mleko, bo już
sama naturalna konsekwencja jest dla niego szansą na naukę (musi
posprzątać i zadbać o dodatkową porcję mleka lub jeśli już go nie ma,
obyć się bez). Tak samo nie widzę sensu w nagradzaniu np. za umycie
okien. Tu też istnieje naturalna konsekwencja - mamy czyste okna,
jest przyjemniej, możemy podziwiać widok. Już w sposób naturalny,
bez dodatkowego zaangażowania rodzica, dziecko uczy się, że warto
umyć okna. To zwiększa szansę, że kiedyś w swoim domu zechce
umyć okna dla efektu, a nie będzie czekało, aż ktoś mu da czekoladę.
Wychowanie bez kar i nagród pozwala się dogadać z dzieckiem i
ustalić takie normy współżycia (w domu i w grupie), które dla obu
stron są korzystne i satysfakcjonujące. Przede wszystkim zaś buduje
silną relację, która jest dla dziecka skarbem na całe życie, i wspiera je
w budowaniu relacji z sobą samym i z innymi.

Jak mądrze chwalić dziecko,
by wspierać jego samoocenę?
Zacznę może od tego, że w rozumieniu psychologicznym pożądana
samoocena to ta adekwatna. Adekwatna, czyli ani zaniżona, ani zawyżona. To warto zaznaczyć, gdyż spotykam się z dążeniami rodziców
do zbudowania samooceny zawyżonej (w zamyśle ich dziecko ma być
przekonane o swojej nieomylności, wyjątkowości czy tego, że może
zostać kim tylko zapragnie). Takie myślenie można zauważyć też w
mediach. Dziecko wychowane w ciągłych pochwałach i podziwie to
niestety przyszła „emocjonalna wydmuszka”. Jeżeli chcemy autentycznie wspierać dziecko w budowaniu akceptacji siebie z wszystkimi
zaletami i wadami, to myślę, że mniej miejsca robi się tak na krytykę,
jak i pochwały (adekwatnie do kar i nagród). Oczywiście możemy
mówić dziecku, że jest super, że pięknie rysuje, śpiewa, liczy i pływa,
ale z całą pewnością nie będziemy mogli tego powiedzieć o każdej
dziedzinie jego życia. Warto wtedy pomyśleć, co właśnie z tymi słabszymi sferami? Jeśli decydujemy się mówić dziecku, że jest świetne
i mądre, bo wygrywa ze wszystkimi w szachy, to musimy pomyśleć,
co mu powiemy, gdy będzie przybiegało ostatnie na metę w wyścigu
na 1000 metrów? (Jeśli jestem super, bo zająłem pierwsze miejsce, to
jaki jestem, gdy zająłem ostatnie? Czy to znaczy, że jestem coś wart
tylko, kiedy coś osiągam?) Gdy zrezygnujemy z pochwał i nagan
pojawia się natomiast mnóstwo miejsca na opis tego, co widzimy (np.
widzę, że narysowałeś dla mnie rysunek! Bardzo lubię dostawać od
Ciebie rysunki!!) docenienie starań dziecka (Ależ się napracowałeś Twój pokój lśni!) czy podkreślenie samodzielności (Zrobiłeś pranie,
to bardzo przydatna umiejętność, a jaka przyjemność, że mamy czyste
i pachnące ubrania!) albo zauważenie przyjemności, jaką ma dziecko
w tym, co robi (Widzę, jak dużo radości daje Ci gra w szachy. Lubię,
kiedy tak cieszysz się po udziale w turnieju.) Wszystkim, którzy chcieliby lepiej rozumieć potrzeby dziecka i budować z nim silną i głęboką
więź, zachęcam np. do udziału w warsztatach wychowawczych Szkoły
dla Rodziców i Wychowawców czy konsultacji wychowawczych, z
których można skorzystać w ramach wizyty u psychologa w Poradni
Zdrowia Psychicznego.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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Prawo

PRACOWNICZE
PLANY
KAPITAŁOWE

NOWY SYSTEM OSZCZĘDZANIA
DLA PRACOWNIKÓW
Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, dobrowolnym i w pełni prywatnym systemem stworzonym w celu
gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników. Ustawą z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych określono zasady
gromadzenia środków w pracowniczych
planach kapitałowych, zwanych dalej
„PPK”, zawierania umów o zarządzanie
PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz
dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych
w PPK. Ustawa weszła w życie 1 stycznia
2019 roku, jednak ostatnie podmioty dołączą do systemu na początku 2021 roku.
Nowe rozwiązania są
wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości
lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo
w lipcu 2019 r, do PPK
przystąpili najwięksi
pracodawcy, zatrudniający powyżej 250
pracowników. W połowie 2020 r. przystąpić miały małe firmy
oraz jednostki sektora
finansów publicznych,
ale terminy zostały
wydłużone ze względu na stan pandemii.

Kto podlega PPK?
W pierwszej kolejności należy jednak wyjaśnić, czym
dokładnie są PPK. PPK to system długoterminowego
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oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszym
programem oszczędnościowym skierowanym do obywateli, który ma szanse stać się prawdziwie powszechnym,
dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika, jak i budżetu państwa. Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54
rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki
na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat
do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą
przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. Uczestnictwo w PPK osoby
liczącej więcej niż 70 lat jest możliwe, jeśli złożyła wniosek pracodawcy o rozpoczęcie naliczania wpłat do
PPK przed ukończeniem
przez nią 70 roku życia.
W takim przypadku może
ona uczestniczyć w PPK, a
osiągnięcie przez nią wieku lat 70 nie powoduje jej
wyjścia z systemu PPK.
Należy zauważyć, że PPK
to dobrowolny system.
Pracownik nie ma jednak
wpływu na to, jaka instytucja finansowa będzie zajmowała się obsługą portfela. Decyzja w tym zakresie
należy do pracodawcy, który powinien skonsultować
ją ze związkami zawodowymi lub reprezentacją
osób zatrudnionych w
przypadku braku struktur
związkowych. Z programu
można zrezygnować w dowolnym momencie. Jak wynika z ustawy o PPK, trzeba
w tym celu złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy,
ten natomiast powinien w ciągu 7 dni przekazać je odpowiedniej instytucji. Wpłaty pobrane w danym miesiącu
zostaną wówczas zwrócone, a dalsze nie będą pobierane.
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Jak to działa?
Każdy pracodawca będzie zobowiązany do objęcia PPK
wszystkich swoich pracowników, na rzecz których odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
którzy są w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik do systemu
zostaje zapisany automatycznie, ale posiada możliwość
odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie
pracodawcy pisemnej deklaracji rezygnacji z wpłat do
PPK. Warto pamiętać, że pracownik będzie ponownie,
automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata
od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może
także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK,
jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Środki
natomiast w ramach programu mają być zbierane wspólnie
przez pracownika - wpłata minimalna to 2% wynagrodzenia brutto, oprócz tego może dodatkowo odkładać do 2%;
jeżeli jego pensja nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, może wnioskować o obniżenie
wpłaty minimalnie do wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto. Ponadto przez pracodawcę - wplata minimalna to
1,5%, dodatkowo pracodawca może odprowadzać jeszcze
2,5% podstawy obliczenia składek emerytalno-rentowych.
Środki zbierane będą również przez Państwo - z budżetu
państwa na konto trafia najpierw 250 zł wpłaty powitalnej,
a następnie do konta dopisywana jest kwota 240 zł rocznie.

Zasady wypłaty
Kolejna istotna kwestia to możliwość wypłaty środków.
I tak, co do zasady wypłata środków zgromadzonych na
rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony w wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika
PPK po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Uczestnik
PPK po osiągnięciu 60 roku życia może wybrać jedno z
rozwiązań, albo dalej odkładać środki w PPK, albo skorzystać z domyślnej formy wypłaty, czyli jednorazowo
wypłacić 25% środków, a pozostałe środki wypłacać co
miesiąc przez 10 lat (w co najmniej 120 ratach). Wypłata
w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Pracownik może też wszystkie środki wypłacać
w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo nawet 100 proc. środków, jednak należy pamiętać, że skrócenie okresu wypłat
poniżej 10 lat lub podniesienie jednorazowej wypłaty powyżej 25% będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli wysokość pierwszej
raty jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku
PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo. Jeżeli
uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę,
na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60. roku
życia nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub
dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków do tego zakładu ubezpieczeń.

Prawo

Konieczne jest też wskazanie, iż zgodnie z art. 94 ustawy o PPK, uczestnik PPK może rozporządzać środkami
zgromadzonymi na jego rachunku PPK jedynie na zasadach określonych w przepisach, z zastrzeżeniem art.
21, którego najważniejsze zapisy dotyczą możliwości
wskazania osoby lub osób, które mają po jego śmierci
otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK.
Artykuł 95 wskazuje też na fakt, że środki zgromadzone
na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani
administracyjnej. Wyjątek stanowi konieczność zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych. W przypadku śmierci
uczestnika PPK pozostającego w chwili śmierci w związku
małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na rachunku PPK należna małżonkowi zmarłego uczestnika PPK
(co związane jest z ustaniem z chwilą śmierci wspólności małżeńskiej) zostanie przekazana w formie wypłaty
transferowej na rachunek PPK małżonka. Możliwe jest
także przekazanie jej na rachunek IKE lub PPE. Możliwe jest też wnioskowanie małżonka o zwrot środków
w formie pieniężnej. Pozostała część środków przekazywana będzie tzw. osobom uprawnionym, tj. osobom
wskazanym przez uczestnika lub jego spadkobiercom.
Reasumując, zgodnie z założeniami ustawy, pracownicze plany kapitałowe mają być prowadzone w celu
zachęcenia pracowników do systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę środków po
osiągnięciu 60. roku życia. Przed podjęciem decyzji
o uczestnictwie lub rezygnacji z PPK należy rozważyć plusy i minusy tego rozwiązania. Środki zgromadzone w ramach PPK, mogą stać się bowiem źródłem
dodatkowych dochodów w czasie emerytury, ale też
przez cały czas uczestnictwa w planie wynagrodzenie pomniejszane będzie o odpowiedni procent. Należy także pamiętać, że w przypadku chęci wypłaty
środków przed ukończeniem przez uczestnika PPK
60 roku życia, taki zwrot środków wiązać się będzie
z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty
powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa.

Kinga Sulej
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łukasiuk
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Pandemia

STRATEGIA WALKI

DDM - Dystans społeczny, Dezynfekcja i Maseczki - będzie nadal podstawą działań
prewencyjnych - budowanie odpowiedzialności za siebie i innych

Teleporada
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COVID-19

Pandemia

przez lekarza

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/jesienna-strategia-walki-z-epidemia-koronawirusa
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Szanowni Pacjenci Przychodni Centrum
przed nami sezon jesienno-zimowy, który wiąże się z nasilonymi infekcjami.
W trosce o Państwa zdrowie w przychodniach wprowadziliśmy nowe rozwiązania w obsłudze pacjentów. Pamiętajmy, że możemy stanowić źródło
zakażenia dla innych osób, dlatego osobistą wizytę w przychodni prosimy
poprzedzić kontaktem telefonicznym.

Podczas połączenia telefonicznego z infolinią Centrum operator poprosi
o udzielenie odpowiedzi na kilka kontrolnych pytań:
1. Czy występują lub występowały w ostatnich kilku dniach u Pana(i) objawy?
• Gorączka powyżej 38◦C
• Kaszel
• Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza
• Bóle mięśniowe, złe samopoczucie
• Utrata węchu lub smaku
2. Czy obecnie przebywa Pan/i na kwarantannie lub izolacji decyzją Sanepidu?
3. Czy występują obecnie niepokojące objawy, jak: ostra duszność, bóle w klatce
piersiowej, bóle brzucha, itp.
18
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W zależności od informacji zebranych podczas wywiadu
zaproponujemy Państwu następujące możliwości kontaktu:
TELEPORADA udzielana przez KONSULTANTA MEDYCZNEGO
(pielęgniarka, ratownik medyczny)

WIZYTA U LEKARZA W GABINECIE / W GABINECIE INFEKCYJNYM
TELEPORADA UDZIELANA PRZEZ LEKARZA
WYSTAWIENIE RECEPTY ELEKTRONICZNEJ
w celu zapewnienia ciągłości leczenia
WIZYTA DOMOWA
BADANIE DIAGNOSTYCZNE

Podczas wizyty osobistej w przychodni prosimy stosować się
do zaleceń dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust.

Ryzykowne sytuacje zakażenia SARS-CoV-2
w zależności od rodzaju kontaktu.

Na podstawie Komunikatu 4 – Zalecenia dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie
otwartym, zmniejszające ryzyko transmisji SARS-CoV-2 z dnia 20.08.2020.

WYSOKIE RYZYKO TRANSMISJI

NISKIE RYZYKO TRANSMISJI

Niezabezpieczony kontakt „twarzą w twarz”
z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w odległości
poniżej 2m, dłużej niż przez 15 minut

Niezabezpieczony kontakt „twarzą w twarz”
z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w odległości
poniżej 2m, krócej niż przez 15 minut

Kontakt bezpośredni, fizyczny
z osobą zakażoną SARS-CoV-2
(np. przytulanie, gry kontaktowe)

Przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu
z osobą zakażoną krócej niż 15 minut

Niezabezpieczony kontakt z wydzielinami
osoby zakażonej (kichnięcie, nakasłanie)

Wspólna podróż z osobą zakażoną (odległość poniżej 2m) w jakimkolwiek środku
transportu krócej niż przez 15 minut

Przebywanie w zamkniętym, niewietrzonym pomieszczeniu (domu, klasie, poczekalni) z osobą zakażoną dłużej niż 15 minut

Nie jest uważany za kontakt bezpośredni
potrącenie, otarcie się w trakcie przechodzenia obok, klepnięcie w ramię

Wspólna podróż z osobą zakażoną (odległość poniżej 2m) w jakimkolwiek środku
transportu przez powyżej 15 minut
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INTERNETOWE
KONTO
PACJENTA
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I STRESU

Przychodnie Centrum
wpisują się również w proces ogólnopolskich zmian przyspieszających informatyzację
systemu ochrony zdrowia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w placówkach wdrożono innowacyjne
e-rozwiązania, podnoszące komfort i jakość obsługi chorych:

E-RECEPTY

E-SKIEROWANIA

HISTORIA
WIZYTY

DAWKOWANIE
LEKÓW
DOSTĘP
DO DANYCH
DZIECI DO 18 R.Ż.

WYSOKOŚĆ
REFUNDACJI
www.obywatel.gov.pl
www.pacjent.gov.pl

PRZEDŁUŻANIE
RECEPT CHORYCH
PRZEWLEKLE

UDOSTĘPNIANIE
DANYCH

www.centrum.med.pl
www.pacjent.centrum.med.pl

INDYWIDUALNE
KOMUNIKATY

WYNIKI
BADAŃ
ZAPISY
NA WIZYTĘ

ZGŁOSZENIE
NIEPOŻĄDANYCH
DZIAŁAŃ LEKÓW

Portal Pacjenta Centrum (www.pacjent.centrum.med.pl)
umożliwia użytkownikom dostęp z dowolnego miejsca do danych medycznych, zapis na
wizytę do lekarza, dostęp do e-recepty, zgłoszenie działań niepożądanych leku.

Wystarczy dostęp do Internetu.

Pracownicy przychodni udzielą wsparcia przy założeniu konta.

20
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Internetowe Konto Pacjenta

O tym, jakie udogodnienia niesie ze
sobą Internetowe Konto Pacjenta
rozmawiamy z Agnieszką Janczak, pacjentką Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

KIEDY ZDECYDOWAŁA PANI O ZAŁOŻENIU INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA I CO PANIĄ PRZEKONAŁO DO
TEJ DECYZJI?
O IKP dowiedziałam się podczas jednej z wizyt u „mojej” gastrolog w grudniu 2019 r. Pani doktor szczegółowo wyjaśniła
mi zasady działania Internetowego Konta Pacjenta i wystawiła
elektroniczną receptę. W przeciwieństwie do tej tradycyjnej, papierowej, mogłam ją zrealizować w każdej aptece w Polsce. Wystarczył kod, przesłany esemesem na mój
telefon. Wtedy była to dla mnie nowość, dziś
jest rutyną, która bardzo ułatwia mi życie.
Założenie IKP zajęło mi dosłownie chwilę. Logowałam się przez stronę banku IPKO. Wiem, że istnieje również
możliwość zalogowania przez profil
zaufany bądź e dowód. Każdy, kto
potrafi korzystać z internetu i posiada telefon komórkowy nie będzie miał problemu z założeniem
takiego konta.
W JAKICH SYTUACJACH TO
ROZWIĄZANIE SPRAWDZA
SIĘ W PANI PRZYPADKU NAJLEPIEJ?
Korzystam z porad kilku specjalistów z
powodu chorób przewlekłych. Wgląd w
moją historię choroby i przyjmowane leki bardzo
usprawnia przebieg wizyty, oszczędzając czas i mój, i
lekarza. Poza tym, o czym już wspomniałam, mam możliwość
realizowania e-recept w dowolnej aptece i w dowolnym czasie.
INTERNETOWE KONTO PACJENTA MAJĄ TAKŻE
CZŁONKOWIE PANI RODZINY…
Tak, wszyscy domownicy korzystają z tej procedury, zarówno
mąż, jak i córka. Wspaniałym rozwiązaniem jest to, że mamy
podgląd na konto swojego dziecka. Jest również możliwość przypisania sobie IKP rodziców, co jest bardzo pomocne w opiece
nad nimi i ich leczeniu. Oni też nie kryją zadowolenia z takiego
rozwiązania. Czują się bezpieczni i zaopiekowani.
ŻYJEMY W TRUDNYCH CZASACH PANDEMII, KTÓRA MA
WPŁYW NA KAŻDĄ DZIEDZINĘ NASZEGO ŻYCIA. JAKIE
MA PANI DOŚWIADCZENIA ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA W TYM
OKRESIE?
Myślę, że czas pandemii jest testem, który unaocznia wszystkie
dobre i złe strony technologicznych nowinek w służbie zdrowia.

nr 3(33) /2020

Zdrowie NA CO DZIEŃ
Ja mogę mówić o samych dobrodziejstwach, o czym przekonałam się na własnej skórze, kiedy z powodu izolacji społecznej i
rządowych wytycznych bardzo rzadko wychodziłam z domu. By
otrzymać receptę na leki czy skierowanie na badania wystarczyła
konsultacja telefoniczna z lekarzem. Poza tym czułam się bezpieczna – nie narażałam siebie ani lekarza czy inne osoby, które
biorą udział w diagnozowaniu i leczeniu, na ewentualne zakażenie
koronawirusem. Maksymalna ochrona personelu i zachowanie
standardów bezpieczeństwa powinno być teraz priorytetem.
JAK PANI MYŚLI, W JAKIM STOPNIU UDOGODNIENIA
ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO INTERNETOWEGO KONTA
PACJENTA ZMIENIŁY NA LEPSZE FUNKCJONOWANIE
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNEGO W
SIEDLCACH?
Pomijając problem epidemii, która w bardzo znacznym stopniu
ograniczyła dostęp do przychodni, myślę, że to rozwiązanie generalnie usprawniło pracę poradni POZ i lekarzy. Po pierwsze,
poprzez oszczędność czasu – pacjenci nie muszą siedzieć tłumnie przed gabinetem w oczekiwaniu
na wizytę, bo mogą – głównie w przypadku przewlekłych schorzeń – skorzystać
z teleporady i zrealizować receptę
czy skierowanie na badania dzięki
dostępowi do IKP. Po drugie, nie
blokują miejsca do lekarza innym
osobom, które być może bardziej
potrzebują pomocy. Myślę, że
wiele rozwiązań, które pojawiły
się w związku z ograniczeniami
pandemicznymi, na stałe wejdzie do „repertuaru” podstawowej opieki zdrowotnej. A już na
pewno, te, które się sprawdziły,
jak chociażby teleporady. Informatyzacja służby zdrowia jest nieunikniona i bardzo potrzebna.

Tymczasem zachęcam pacjentów Centrum Medyczno-Diagnostycznego, by jak najszybciej założyli Internetowe
Konto Pacjenta oraz Portal Pacjenta Centrum
i przekonali się do licznych profitów, płynących
z tego rozwiązania.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

Agnieszka Janczak

Pacjentka Przychodni Centrum
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Rak
– plaga naszych czasów
W jesiennym wydaniu "Zdrowia w Centrum"
przedstawię Czytelnikom pewne ogólne informacje na temat nowotworów. Ten rok
zdominowany jest w sposób znaczący przez
pandemię, co spowodowało, że inne problemy zdrowotne "przycichły". A przecież
nie zniknęły. Wręcz przeciwnie - dostępność
diagnostyki, jak i leczenia zostały znacząco
utrudnione.
Najważniejsze wydaje się w przypadku tej tematyki wielokrotne
podkreślanie, że są sposoby na szybkie wykrycie niektórych nowotworów, co daje szansę na pełne i efektywne leczenie. Temu
służą między innymi liczne programy profilaktyczne, które od
początku działalności są podstawą misji Spółki "Centrum". Wielokrotnie, niestety, napotykamy nieuzasadniony opór przed badaniami profilaktycznymi. Argumentacje są różne, np. "lepiej nie
wiedzieć", " na coś przecież trzeba umrzeć", "nowotworu lepiej
nie ruszać, bo w razie operacji może się dopiero rozsiać" itp. Oczywiście są sytuacje, gdy choroba rozwija się na tyle podstępnie, że
nie możemy jej wykryć dostępnymi badaniami profilaktycznymi.
Ale istnieje wiele dowodów na to, że odpowiednio zaplanowane
badania diagnostyczne mogą dać szansę na najbardziej skuteczną
walkę z plagą naszych czasów.

Co to jest nowotwór?
Nowotwór to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej „chorej”
komórki organizmu. Rośnie ona w wyniku niekontrolowanych
podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem
różnicowania się powstających komórek. Organizm traci kontrolę
nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji różnych
genów, które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym. W prawidłowym cyklu, obumarła komórka jest zastępowana komórką tego samego rodzaju i zachowana jest ciągłość
wykonywanych przez nią funkcji. W przypadku powstawania
komórek nieprawidłowych, nie spełniają one odpowiednich dla
ich pochodzenia czynności. Nieograniczony podział komórek,
który nie podlega kontroli, powoduje powstanie masy tkankowej.
A gdy komórki tracą kontakt z podłożem, na którym się znajdują,
prowadzi to do tworzenia przerzutów. Część nowotworów rozwijających się u człowieka jest dziedziczna – stanowią one około
5 - 10% wszystkich chorób nowotworowych.
Nowotwory złośliwe są chorobami występującymi w każdej
populacji i o stosunkowo dużej śmiertelności. W krajach roz22

winiętych jest to druga przyczyna zgonów, po chorobach sercowo-naczyniowych. Przez wiele lat zarówno zachorowalność,
jak i umieralność z powodu złośliwych chorób nowotworowych
rosła. Dopiero w ostatnich latach obserwuje się zahamowanie
tej tendencji. Podłoże takiego stanu rzeczy to zmiana struktury
demograficznej społeczeństw na przestrzeni lat oraz ekspozycja
na kancerogeny, do dziś nie wszystkie rozpoznane. W Polsce
notuje się 155 tysięcy zachorowań i 93 tysiące zgonów rocznie.
U mężczyzn najczęściej diagnozowanym nowotworem jest rak
gruczołu krokowego (19,7%), rak płuca (16,7%) oraz rak jelita
grubego (7,1%). U kobiet od lat "lider" - rak piersi (22,5%), potem
rak płuca (9,4%), rak trzonu macicy (7,3%), rak jelita grubego
(6,2%). Nowotworem powodującym największą ilość zgonów w
obu grupach jest rak płuca.
Zmianą przednowotworową nazywamy taką zmianę, która wiąże
się z większym ryzykiem rozwoju nowotworu złośliwego (z takiej
zmiany częściej rozwinie się nowotwór). Przykładem tego typu
zmian są gruczolaki jelita grubego (potocznie nazywane polipami), na podłożu których rozwija się rak jelita grubego.
Stan przednowotworowy to choroba związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu złośliwego. Chorzy, u
których rozpoznano taką chorobę, powinni być poddani bacznej
obserwacji lekarskiej i należy u nich wykonywać odpowiednie
badania diagnostyczne, co umożliwia wczesne wykrycie zmian
przednowotworowych lub już nowotworów i skuteczne leczenie.
Przykład stanu przednowotworowego stanowi choroba zapalna
jelita grubego o nazwie wrzodziejące zapalenie jelita grubego
(colitis ulcerosa), w przebiegu której istnieje zwiększone ryzyko
rozwoju raka jelita grubego.
Nowotwory złośliwe można podzielić na kilka dużych grup, w
zależności od tego, z jakiej tkanki pochodziła pierwsza komórka,
która dała początek rozwojowi nowotworu.
Często zgłaszane objawy ogólne, które powinny budzić
niepokój, to:
Gorączka o niewyjaśnionej etiologii – spowodowana jest zaburzeniami mechanizmów termoregulacji, choć nie jest to jedyny
możliwy mechanizm jej powstania;
Utrata wagi – często pacjenci tracą znaczną część masy ciała w
krótkim odstępie czasu;
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Choroby nowotworowe
Długotrwałe osłabienie i uczucie zmęczenia;
Ból – ból jest niezwykle ważnym aspektem w onkologii. Może
być pierwszym objawem niektórych nowotworów, ale bardzo
często towarzyszy też pacjentom terminalnym;
Przewlekłe krwawienia i skłonność do siniaczeń i podbiegnięć
krwawych – wynikają ze zmiany składu białka w osoczu krwi
Drugą grupą objawów są objawy miejscowe, spowodowane
uciskiem bądź zniszczeniem tkanek. Mogą wystąpić:
Zmiany na skórze – niegojące się rany, zmiana wyglądu lub
rozmiaru znamion, przebarwienia;
Krew w moczu lub stolcu;
Zaburzenia funkcji układu pokarmowego, jak biegunki, zaparcia,
zaburzenia lub ból przy połykaniu;
Ból podczas oddawania moczu, parcie na mocz;
Nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych;
Chrypka nieustępująca pomimo leczenia;
Przewlekły, niewyjaśniony kaszel, krwioplucie;
Wciągnięcie brodawki sutkowej;
Powiększone węzły chłonne;
Wyczuwalny guz;
W razie wykrycia u siebie niepokojących symptomów, zawsze
należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i zasięgnąć
porady. Przypomnę o niezwykle istotnym samobadaniu piersi u
kobiet i jąder u mężczyzn.
Kolejnym ważnym etapem jest badanie przedmiotowe. Lekarz
oglądając całe ciało odnajduje podejrzane zmiany barwnikowe,
ocenia kolor powłok skórnych (bladość, zażółcenie). Badaniem
palpacyjnym wykrywa zgrubienia, guzy, powiększone węzły
chłonne. Dzięki badaniu poszczególnych układów może ocenić
ich funkcje i nieprawidłowości w budowie. Kompleksowe badanie
połączone z wywiadem jest nieocenionym źródłem informacji.
Do dodatkowych badań diagnostycznych należą:
diagnostyka obrazowa (RTG, tomografia komputerowa, mammografia, USG, MRI, PET, scyntygrafia)
badania endoskopowe
badania biochemiczne
badania patomorfologiczne (his-pat)
Obecnie dzięki postępowi medycyny i wykorzystywanym w
tym celu badaniom diagnostycznym coraz więcej nowotworów
złośliwych można wykryć na wczesnym etapie, co umożliwia
wyleczenie chorych. W leczeniu chorych na nowotwory wykorzystuje się specjalne leki antynowotworowe (chemioterapia),
napromienianie (radioterapia) oraz leczenie chirurgiczne.

Jak zapobiegać?
Istotna w poradnictwie jest prewencja, czyli zachowania, które
możemy sami wdrożyć, by zminimalizować wpływ czynników
zewnętrznych na powstawanie i rozwój nowotworów:
Tytoń
Wiele nowotworów (30%) jest powiązane z tytoniem. Zarówno
palenie, jak i żucie tytoniu zwiększa szanse na zachorowanie.
Osoby, które rzuciły palenie, mają mniejsze szanse choroby niż
ciągle palący.
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Alkohol
Poprzez obniżenie odporności oraz działanie miejscowe alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na pewne typy nowotworów.
Szacuje się, że 2 porcje standardowe dla mężczyzn i jedna dla
kobiet jest dawką bezpieczną. Dodatkowo jednoczesne picie i
palenie powoduje zwiększenie ryzyka wielokrotnie bardziej niż
tylko jeden z tych czynników. Przykładem może być rak krtani,
występujący ponad 300 razy częściej u osób nadużywających
obu substancji.
Promieniowanie UV
Jest niebezpieczne ze względu na ryzyko powstania raków skóry.
Należy unikać długiej ekspozycji, stosować kremy z filtrem i nie
korzystać z solariów.
Dieta
Wiadomo, że ubogo błonnikowa dieta wpływa na wzrost ryzyka
zachorowania na raka jelita grubego. Inne wskazówki to utrzymanie stałej masy ciała, spożywanie świeżych warzyw i owoców,
ograniczenie czerwonego mięsa. Bezwzględnie należy unikać
produktów nieświeżych lub pokrytych pleśnią, jak również spalonych.
Szczepionki
Warto stosować szczepionki przeciwko wirusom mogącym powodować rozwój pewnych typów nowotworów, np. szczepionkę
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), mogącemu prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy czy też przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (jako prewencja raka
wątrobowokomórkowego)
Unikanie czynników rakotwórczych
Należy unikać czynników o udowodnionym charakterze kancerogennym, jak azbest czy związki aromatyczne.
Na koniec przypomnę o programach profilaktycznych promowanych przez "Centrum", które mają za zadanie jak najwcześniejsze wykrycie nowotworów lub zmian przednowotworowych, co jest podstawową metodą walki z podstępnym
zabójcą. Gorąco do nich zapraszam i namawiam do rozmów
z personelem przychodni, a nie internetem, czy "doradcami"
z sąsiedztwa.
profilaktyka raka szyjki macicy (cytologia i szczepienie p.HPV)
dla Pań w wieku 25-59 lat co 3 lata
profilaktyka raka piersi (mammografia) dla Pań w wieku 50-69
lat co 2 lata
profilaktyka raka jelita grubego - kolonoskopia w wieku 50-65 lat
profilaktyka nowotworów głowy i szyi
profilaktyka raka płuca - niskodawkowa CT płuc
program genetyczny - program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na
nowotwory złośliwe.
Dokładne informacje na temat organizacji powyższych programów udzielane są w każdej przychodni CENTRUM.

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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mmaa ddyysslleekkssjjęę
Dzieci z dysleksją przybywa w Polsce w
bardzo szybkim tempie. Badania pokazują, że problem dotyczy 2-15 proc. dzieci
szkolnych. Na czym polegają zaburzenia
dyslektyczne i jak sobie z nimi radzić wyjaśnia nasza specjalistka mgr logopedii
z audiologią, neurologopeda Magdalena
Klepacka-Chudy

Dysleksja rozwojowa to syndrom zaburzeń wyższych czynności
psychicznych przejawiających się w postaci specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, które ujawniają się na etapie opanowywania tych umiejętności. W obrębie tej szeroko rozumianej jednostki
wyodrębniamy dysleksję „wąsko” rozumianą i definiowaną jako
specyficzne trudności w czytaniu. Dysleksja w ujęciu „szerszym”
może oznaczać również dysortografię, czyli specyficzne trudności
w pisaniu w aspekcie poprawnej pisowni oraz dysgrafię, która
oznacza specyficzne trudności w pisaniu w aspekcie graficznym.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż zaburzenia (dysleksja) te
rozumiane i definiowane jako parcjalne - mogą współwystępować.
Z punktu widzenia logopedycznego dysleksja oznacza zaburzenie
na poziomie komunikacji językowej (pisemnej). Logopeda mając
pod opieką dziecko z zaburzeniami mowy jest w stanie ocenić
ryzyko wystąpienia u niego dysleksji poddając orientacyjnemu
badaniu funkcje około logopedyczne (poznawcze, słuchowe, mo24

toryczne, sensoryczne itp.). A wykonanie szczegółowych badań w
tym zakresie może zlecić innemu specjaliście, np. psychologowi.
Termin ryzyko dysleksji jest obecnie bardzo często stosowany w
przypadku diagnoz logopedycznych. Wczesne rozpoznanie tego
zjawiska, poddanie terapii, a w konsekwencji poprawa bądź też
wyeliminowanie różnego rodzaju objawów, często przyczynia
się do poprawy funkcjonowania dziecka i uniknięciu wystąpienia
zaburzeń dyslektycznych w przyszłości. Dzieje się to już we wczesnym wieku przedszkolnym, jeszcze na długo przed rozpoczęciem
nauki czytania i pisania. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż
ryzykiem wystąpienia dysleksji obarczona jest duża grupa dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy, a przecież, w ostatnim czasie,
jest to diagnoza stawiana przez logopedów dość powszechnie i
dotyczy dzieci już w wieku poniemowlęcym.

Jak rozpoznać dysleksję?
dysleks ję?
Za podstawowe w badaniu dysleksji przez logopedę są: kompetencja językowa i sprawność językowa, które ocenia się na
wszystkich poziomach języka: fonetyczno - fonologicznym, morfologicznym, leksykalnym, składniowym i tekstowym. Należy
równocześnie zwrócić uwagę na rozwój funkcji słuchowych
(słuchu fizycznego, fonematycznego, analizy i syntezy głoskowej,
sylabowej). Orientacyjnie u dziecka ocenia się funkcje poznawcze.
Ocena przez logopedę to tyko jeden z elementów postępowania
diagnostycznego. Dziecko powinno być zbadane w tym kierunku
przez wielu specjalistów.
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Zadaniem logopedy jako jednego z członków zespołu specjalistów jest ustalenie poziomu rozwoju językowego i ocena mowy
dziecka, stwierdzenie ewentualnych objawów i przyczyn występujących trudności w tej sferze.
W badaniu logopedycznym ważna jest ocena techniki czytania,
w tym jego tempa, poprawności czytania, także w aspekcie
prozodycznym (intonacja, akcent, rytm) oraz rozumienia
czytanego tekstu.
Na ocenę pisania składa się: przepisywanie, pisanie ze słuchu,
pisanie z pamięci oraz tworzenie własnego tekstu.
Uzupełnieniem diagnozy powinien być wywiad z rodzicem/
opiekunem oraz ogólna opinia nauczyciela na temat ucznia
(dane z dokumentacji szkolnej). Bardzo istotne stają się wyniki
badań specjalistycznych: psychologicznych (ocena rozwoju intelektualnego) i pedagogicznych (dojrzałość szkolna, opanowywanie treści wynikających z obowiązku szkolnego) oraz lekarskich
(neurologicznych, psychiatrycznych, okulistycznych, audiologicznych). Są to bardzo ważne kwestie w przypadku diagnozy
różnicowej dysleksji rozwojowej, gdyż trudności w czytaniu i
pisaniu mogą występować u dzieci w upośledzeniu umysłowym,
mogą wynikać z całościowych zaburzeń rozwojowych, mogą
być spowodowane wadami wzroku i słuchu czy też uszkodzeniami narządu ruchu. Trudności, o których mowa, mogą być także
związane z zaburzeniami emocjonalnymi lub nieadekwatnym
procesem nauczania.

Przyczyny dysleksji
Jak można wywnioskować na podstawie powyższych przemyśleń,
dysleksja niejednokrotnie związana jest z zaburzeniami mowy;
występującymi deficytami na poziomie różnych podsystemów
języka. W związku z tym, leczenie zaburzeń mowy w tym wad
wymowy, wyeliminowanie nieprawidłowości związanych ze sferą
mowy i języka, może być celem nie tylko „stricte” logopedycznym, co jest oczywiste, ale w dużym stopniu przyczynić się do
uniknięcia wystąpienia zaburzeń dyslektycznych w przyszłości.
Przypomnieć w tym miejscu należy, że wszystkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem dziecka w obrębie funkcji
mowy i języka należy wyeliminować przed ukończeniem przez
dziecko 7 r.ż. Utrzymujące się chociażby wady wymowy, niewyleczone w odpowiednim czasie (w wieku przedszkolnym), mogą
przyczynić się do powstania dysleksji. Zaburzenia dyslektyczne
mogą występować u dzieci, u których poziom rozwoju intelektualnego przebiega prawidłowo, a nawet jest na poziomie ponad
przeciętnym.
Dysleksja ma charakter złożony, a jej uwarunkowania mogą
być wieloczynnikowe. Mówi się o przyczynach genetycznych,
organicznych i hormonalnych. Zaburzone mogą być :
sfery poznawcze, (np. uwaga, pamięć, percepcja).
sfery wykonawcze (funkcje motoryczne rąk, narządów mowy)
lub też współistnienie, czyli:
zaburzenie procesów percepcyjno-motorycznych.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
i interwencja specjalisty oraz współpraca z rodzicami przyczyniają
się do szybkiego usunięcia lub w przypadku cięższych zaburzeń –
zmniejszenia trudności w czytaniu i pisaniu. Ogromne znaczenie,
jak zresztą w większości chorób czy zaburzeń, ma czas i wczesne
rozpoczęcie leczenia lub terapii.

Zatem, Rodzicu, nie czekaj!
Udaj się do specjalisty, jeśli Twoje dziecko:
1. Ma trudności z zapamiętywaniem wszystkich liter.
2. Ma wadę wymowy.
3. Jest mało sprawne ruchowo.
4. Pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub odwzorowuje wyrazy
przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej.
5. Ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.
6. Przekręca słowa lub myli wyrazy o podobnym brzmieniu.
7. Nie odróżnia głosek o podobnym brzmieniu (np. g-k, p-b).
8. Ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi, nieprawidłowo używa form gramatycznych.
9. Niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
10. Niechętnie bawi się układankami, klockami czy puzzlami.
11. Ma problem z odróżnianiem i zapamiętywaniem liter o
kształtach identycznych, ale inaczej położonych w przestrzeni
(np. g-d, b-p)
12. Niechętnie rysuje.
13. Ma trudności z pamięciowym odtwarzaniem materiału uszeregowanego w sekwencje (np. nazwy dni tygodnia, miesięcy).
14. Ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza.
15. Ma problemy z utrzymaniem równowagi (chodzenie po linii,
stanie na jednej nodze).
16. Ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnych kształtach (np. m-n, l-t-ł).
17. Ma trudności z wyodrębnieniem głosek w słowach.
18. Ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych.
19. Ma trudności z łączeniem głosek w słowo.
20. Ma problemy z wykonywaniem czynności samoobsługowych (np. zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików).
21. Ma trudności z dokładnym zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek oraz rozpoznawaniem i tworzeniem rymów).

Innymi komponentami składającymi się na etiologię zaburzenia
mogą być: problemy z procesami lateralizacji (dominacji stronnej), orientacji przestrzennej, motoryki dużej, w tym równowagi.
W przypadku młodszego dziecka, u którego zauważamy symptomy mogące świadczyć o ryzyku dysleksji (zaburzenia mowy)
lub starszego dziecka, u którego dostrzegamy konkretne objawy
dyslektyczne, bardzo ważne jest podjęcie wczesnej terapii. Z doświadczenia wiem, że deficyty zauważone w odpowiednim czasie
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Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i
wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - Model POZ PLUS”.

Opieka koordynowana
w Przychodni Centrum.
Pilotaż POZ PLUS.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. od ponad
20 lat działa na dynamicznie rozwijającym się i wymagającym rynku usług medycznych. W przychodniach zdrowia
prowadzonych na Mazowszu i Lubelszczyźnie pacjenci
korzystają z szerokiego wachlarza świadczeń: medycyny
rodzinnej, opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych, programów profilaktyki zdrowotnej.
W okresie 01.07.2018-31.12.2021 placówki
w Mińsku Mazowieckim (ul. Piłsudskiego
42a), Siedlcach (ul. Niedziałka 14) i Aleksandrowie (Aleksandrów 43B, gm. Łuków) biorą udział w programie opieki
koordynowanej w ramach pilotażu
POZ PLUS. Rozszerzone świadczenia medyczne na terenie całego kraju
realizuje 45 jednostek, wyłonionych
w drodze otwartego naboru.
POZ PLUS daje lekarzowi rodzinnemu możliwość zlecenia zarówno
pacjentom zdrowym, jak przewlekle
chorym dodatkowych badań oraz konsultacji specjalistycznych. Pacjent otrzymuje też wsparcie zespołu POZ PLUS w
koordynowaniu i monitorowaniu przebiegu
leczenia. Zespół POZ, w skład którego dotychczas wchodził lekarz, pielęgniarka i położna zostaje powiększony o dietetyka i psychologa, fizjoterapeutę oraz lekarzy
specjalistów.
Program opieki skupia uwagę na osobach w wieku 20-65 lat, którym dedykowane są badania bilansowe (w tym porady dietetyczne,
psychologiczne, badania diagnostyczne). Lekarz POZ po przeprowadzeniu badania przedmiotowego i podmiotowego oraz wskazanej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej ocenia stan zdrowia w
zakresie wystąpienia choroby przewlekłej u pacjenta. W wyniku
bilansu pacjent otrzymuje Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego, który uwzględniając jego potrzeby, usprawnia proces
opieki. Integralną częścią badania bilansowego jest edukacja pacjenta w obszarach związanych z rozpoznanymi czynnikami ryzyka.
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Pacjenci chorzy przewlekle, zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami, otrzymują świadczenia realizowane przez lekarza POZ, pielęgniarkę, lekarza specjalistę, dietetyka, edukatora zdrowotnego,
fizjoterapeutę, jak również szereg konsultacji specjalistycznych
zaleconych przez lekarza rodzinnego. Dotyczy to jedynie wybranych chorób przewlekłych, jak: cukrzyca typu II, nadciśnienie
tętnicze samoistne, przewlekła choroba wieńcowa, przewlekła
niewydolność serca, utrwalone migotanie przedsionków, astma
oskrzelowa, POCHP, niedoczynność tarczycy, wole miąższowe i
guzowate tarczycy, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa. Program zarządzania chorobą obejmuje: diagnostykę, terapię i
leczenie. Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy rejestracji przychodni.
Przychodnie Centrum wpisują się również w proces ogólnopolskich zmian
przyspieszających informatyzację systemu ochrony zdrowia. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom pacjentów
w placówkach wdrożono innowacyjne
e-rozwiązania, podnoszące komfort i
jakość obsługi chorych m.in.: elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowanie. W czasie
pandemii COVID-19 pacjenci przychodni
Centrum korzystają z telekonsultacji w zakresie medycyny rodzinnej oraz specjalistyki, co pozwala na zachowanie ciągłości leczenia.
Uruchomiono Portal Pacjenta Centrum (www.pacjent.
centrum.med.pl) dający pacjentowi dostęp z dowolnego miejsca
do danych medycznych. Wystarczy dostęp do Internetu. Platforma
umożliwia zapis na wizytę do lekarza, sprawdzenie wyników badań, dostęp do e-recepty, zgłoszenie działań niepożądanych leku,
uzupełnienie dokumentacji o wyniki otrzymane w innej jednostce
medycznej. Konto można założyć w rejestracji przychodni.

Więcej na www.centrum.med.pl.
Rejestracja telefoniczna 25 633 35 55.
Materiał CMD.
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SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE BĘDZIE BEZPŁATNA DLA OSÓB POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.
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Więcej na: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tansze-lub-bezplatne-szczepienia-na-grype

Zdrowie DZIECKA
NA CO DZIEŃ

Dotyk
miłości
CZYLI JAK
USPOKOIĆ
NIEMOWLĘ
Dzieck o przyc hod zi na świ at już z
pewnym bagażem doświadczeń,
ale to, z czym konfrontuje się po
porodzie, to znacznie trudniejsze
wyzwanie. Jedynym sposobem
komunikacji niemowlęcia z otoczeniem jest płacz i różnego rodzaju k omuni katy ci a ła , wywo ł a ne stresem, bólem, przerażeniem
i niepewnością. Rodzice poznają
te reakcje i uczą się zaspakajać potrzeby swojego dziecka.
To k olejn y e tap rozwoju mło d eg o
człowieka - rozwój poza łonem
mat k i, ale nad a l i zawsze w re l a cji z innymi osobami. Jak odczytać różne zachowania dziecka i
rozpoznać niektóre komunikaty?

którego doświadczało, zanim się urodziło. Doskonałym więc
sposobem na wyciszenie emocji u malucha jest dotyk, spokojny
dotyk dający ukojenie. Uczymy się go wykorzystując różne
sposoby masażu, ale nie można zagubić się w technice masażu,
bo dotyk nie powinien stresować ani rodzica ani dziecka. Ma
to być dotyk miłości przy każdej wykonywanej czynności, np.:
przy zmianie pieluszek, kąpaniu, noszeniu, karmieniu. Oto
kilka takich pomysłów na dotyk przez masaż, przez głaskanie
i obserwowanie zachowania dziecka.

Bezpiecznie jak u mamy
Ktoś kiedyś powiedział, że trzy pierwsze miesiące po urodzeniu
dziecka to czwarty trymestr ciąży i należy stworzyć maluchowi
warunki podobne do tych, które panują w łonie matki, czyli tzw. 4
C: cicho, ciemno, ciepło i ciasno. Odwzorowanie dziecku świata,
gdzie było bezpiecznie, z wykorzystaniem śladów pamięciowych,
jakie wytworzyły się w mózgu już w około 26 tygodniu życia płodowego, daje mu poczucie bycia w miejscu przyjaznym i z ludźmi,
którzy go kochają, czyli z rodzicami. Dziecko rozpoznaje w nich
przyjaciół słuchając ich głosu i odczuwając ich przyjazny dotyk,
28
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Niemowlę
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Poprzez dotyk tworzy się szczególna więź
dziecka z matką. Choć noworodek traci jedność fizyczną z matką, to nadal pozostaje od
niej zależny w zaspokajaniu fizjologicznych potrzeb: karmienia, ssania, bezpieczeństwa, ciepła,
opieki. Fizyczna i psychiczna dostępność matki
jest niezbędnym warunkiem ich zaspokojenia i
najlepszego uspokojenia malucha.

Czego nie lubi niemowlę?
Każde niemowlę jest inne. Jedno reaguje płaczem na byle
drobiazg, inne dobrze znosi nawet spore niewygody. Jednak
niezależnie od indywidualnej wrażliwości są rzeczy, których
nie lubią wszystkie niemowlęta. Niektóre z nich są nie tylko
uciążliwe, ale wręcz mogą okazać się szkodliwe. Na przykład
nadmiar opiekunów - jeśli dzieckiem zajmuje się zbyt wielu
ludzi, może się czuć ono niczyje. Psychologowie uważają,
że małemu dziecku potrzebny jest stały „obiekt przywiązania”. Mogą go zastępować inne osoby, ale w przypadku najmłodszych raczej nie więcej niż dwie. Niemowlę potrzebuje
bliskości i bezpieczeństwa a zmieniający się opiekunowie nie
stwarzają takiego poczucia. Inną sytuacją, której niemowlę
nie lubi, jest ogólny chaos. Noworodek i młodsze niemowlę
przesypia sporą część doby, budzi się coraz rzadziej i żyje
we własnym rytmie. Pory snu przeplatają się z okresami aktywności. Uporządkowany tryb życia nie tylko daje poczucie
bezpieczeństwa, ale także sprawia, że maluch szybciej zaczyna
się orientować w tym, co go dotyczy np. „aha, wykąpałem się,
więc teraz pójdę spać”.
Niektórzy rodzice twierdzą, że dziecku trzeba dostarczać jak
najwięcej dźwięków, by przyzwyczajać je do obcowania w rzeczywistości, jaka go otacza. Owszem, ale nadmierny hałas,
czyli np. włączony „ryczący” stale telewizor, łomot muzyki
techno, nieustający remont za ścianą – takie dźwięki mogą
doprowadzić do szału nawet dorosłego. Maluch, który nie zna
ich źródła i nie potrafi zatkać sobie uszu, nie tylko jest tym
zmęczony, ale także przerażony. W dodatku notoryczny hałas
może nawet trwale uszkodzić słuch dziecka! Ale uwaga - nie
należy dać się jednak zwariować. Zwykłe domowe odgłosy
nie przeszkadzają maluchom, wręcz przeciwnie, przypominają
mu świat sprzed urodzenia, więc są miłe jego uszom. Jak np.
szum wody, odgłosy wirującej pralki, warkot odkurzacza itp.
mogą wręcz działać na nie uspokajająco. Nawet jeśli maluszek
śpi, nie ma potrzeby chodzić po domu na palcach, zwłaszcza
w ciągu dnia. Docierające do niego dźwięki sprawiają, że
szybciej zaczyna odróżniać dzień od nocy.
No i kolejna rzecz, której nie lubi niemowlę - nuda – czy
niemowlę może się nudzić? Tak, niemowlęta płaczą nie tylko
z głodu albo z powodu mokrej pieluchy, czasem robią to dlatego, że po prostu się nudzą. Dziecko, które często pozostawia
się samemu sobie, ma mniejsze możliwości rozwoju i słabszą
motywację do działania. Brak bodźców może opóźnić jego
rozwój a w skrajnych przypadkach wręcz go zatrzymać (np.
maluch, do którego bardzo mało się mówi, będzie miał większe
trudności z nauką mówienia). Dla niemowlęcia wszystko jest
nowe i nie trzeba mu organizować jakichś super zajęć. Najciekawszą, poza jedzeniem i przytulaniem się do mamy, roz-
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rywką jest kontakt z opiekunami: patrzenie na nich, słuchanie
ich głosu, „rozmowy” podczas przewijania, zabawa, wspólne
poznawanie najbliższego otoczenia. Skrajnością nudy może
być nadmiar bodźców. Nad łóżeczkiem obraca się karuzela,
wokół pełno zabawek, w tle słychać kołysanki po angielsku
(żeby dziecko osłuchało się z obcym językiem), tabuny gości,
którzy szczebioczą, biorą na ręce, dają do potrzymania palec. A
do tego masaż, basen dla niemowląt, wizyta w supermarkecie
itp. To zbyt dużo, jak na jedną, maleńką istotkę. Dzieci lubią,
gdy wokół nich sporo się dzieje, jednak źle znoszą przesadę.
Koncentrują się na krótko i nie potrafią zajmować się kilkoma
rzeczami naraz. Atakowane zbyt dużą ilością bodźców reagują
płaczem, czasem kolką, ze zmęczenia nie mogą zasnąć. Dlatego nie należy fundować niemowlęciu zbyt wielu atrakcji
naraz. Należy pamiętać także, że nawet ulubione zajęcia, np.
rozmowa z kimś bliskim, mogą znużyć maluszka.

Czy coś jeszcze może zakłócać
spokój małego człowieka?
Jest pewnie jeszcze wiele drobnych indywidualnych bodźców,
które niepokoją malucha, chociażby niewygodne ubranka.
Machanie rączkami, wkładanie stópek do buzi itp. to bardzo
ważne ćwiczenia – w ten sposób maluszek trenuje wszystkie
mięśnie i pracuje nad koordynacją ruchową. Jednak bardzo
ciężko to wszystko robić, gdy łaskoczą falbanki, spodenki są
zbyt sztywne, a w talię wpija się gumka. Przykrótkie śpioszki
to nie tylko dyskomfort, ale również ograniczanie ruchu, rozwijającego różne umiejętności. I jeszcze jedna sytuacja, która
zdarza się dość często - napięta atmosfera w domu. Zarwane
noce, brak wprawy w opiece nad noworodkiem, a do tego lęk,
czy na pewno wszystko z dzieckiem w porządku, daje wrażenie, że rodzice gubią się i stają się niespokojni a to pociąga
za sobą konsekwencje, czyli niepokój ich dziecka. Dzieci
doskonale wyczuwają napięcie innych. Źle znoszą towarzyszące zniecierpliwieniu gwałtowne ruchy czy podniesione
głosy. Mogą reagować lękiem, kolką, marudzeniem. I same
stają się nerwowe. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt, które
są bardziej pobudliwe. Te najbardziej płaczliwe i najbardziej
absorbujące potrzebują najwięcej ciepła, spokoju i harmonii.
Dlatego nie należy starać się być ideałem, należy pozwolić
sobie na błędy i przede wszystkim na odpoczynek. Często
zdarza się, że dziecko w dłoniach położnej w poradni lub
w domu jest rozluźnione, spokojne, uśmiecha się podczas
badania, co wprawia rodziców w zadziwienie: „ale potrafi
pokazać się z dobrej strony a jak pani pójdzie, to znowu
się zacznie” – słyszę często.
Czy położna ma jakąś moc uspakajania – nie, po prostu jest
zdystansowana do wszystkich trosk, które przeżywają rodzice
i dziecko to wyczuwa.

Mgr Ewa Prokurat
położna w Przychodni
Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
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Dobra
kasza
NASZA
Dzieci już w przedszkolu uczą się jakże
mądrej, przynajmniej z punktu widze-

nia dietetyki, rymowanki: „Kipi kasza,

kipi groch, lepsza kasza niźli groch.

kasze gryczane – białą i ciemną oraz kaszę krakowską. Kasza
kukurydziana powstaje z kukurydzy.

człowiek zdrów”. Nieco niedoceniana w

Kasza – w zależności od rodzaju – dostarcza mniej
więcej 350 kalorii w 100 gramach (1 pełna torebka ugotowanej kaszy). Struktura składników odżywczych kaszy
przedstawia się następująco: ok. 75% węglowodanów;
po ok. 10% białka i wody oraz 5% tłuszczów, wśród
których zdecydowanie przeważają zdrowe kwasy tłuszczowe nienasycone.

Bo od grochu boli brzuch, a od kaszy
ostatnich latach kasza obecnie prze-

żywa swój renesans, a jej zalety można
by długo wymieniać.

Abstrahując od imponujących wartości odżywczych kaszy, należy wskazać na szeroki wybór rodzajów, długą datę zdatności
do spożycia, łatwość przechowywania, niską cenę oraz szeroką
gamę zastosowań – nadaje się zarówno do potraw wytrawnych,
jak i słodkich. Kasza może stanowić składnik każdego posiłku, od
śniadania poczynając, na deserach kończąc. Uniwersalna, wysoko
odżywcza, prosta w obróbce, tania i smaczna – trudno znaleźć
produkt, który dorównałby kaszy.

Jak powstaje kasza?
Proces produkcji kaszy wygląda następująco. Najpierw ziarna
zbóż są pozbawiane zewnętrznej okrywy nasienno-owocowej. Następnym krokiem jest rozdrobnienie oczyszczonych
ziaren, tj. w zależności od rodzaju kaszy ich mielenie, prażenie
albo krojenie. Im mniejszy stopień rozdrobnienia ziaren, tym
mniejszy indeks glikemiczny oraz więcej wartości odżywczych
ma kasza. Jednocześnie zwiększenie procesu przemiału ziaren
sprawia, iż kasza jest łatwiej przyswajalna. Z ziaren jęczmienia
powstaje kasza jęczmienna – pęczak oraz perłowa. Z prosa
otrzymujemy kaszę jaglaną, z owsa - owsianą. Kasza manna
oraz kasza kuskus to wyroby pszeniczne. Z gryki uzyskuje się
30

Kasza jest produktem skrobiowym. Zalicza się do polecanych
przez dietetyków węglowodanów złożonych pochodzenia roślinnego. Jej głównym zadaniem – jak każdego węglowodanu – jest
dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości energii. Ze względu na swoje właściwości odżywcze kasza może także pozytywnie
wpływać na szereg innych procesów fizjologicznych, co pozwala zakwalifikować ją do grona żywności funkcjonalnej. Przede
wszystkim kasze obfitują w witaminy z grupy B. Polepszają one
zdolność koncentracji i zapamiętywania, pozytywnie wpływają
na stan skóry, pomagają w niedokrwistości, stanach depresyjnych
oraz w stanach przewlekłego zmęczenia. Wysoka ilość błonnika
zawarta w niektórych gatunkach kasz pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę oraz niweluje poziom cholesterolu. Jedzenie kaszy
wpływa więc na prawidłową pracę układu trawienia, krążenia
oraz nerwowego.

Rodzaje kasz
Na półkach sklepowych znajdziemy kilkanaście rodzajów kasz.
Wiedza na temat poszczególnych rodzajów tego produktu pozwoli
na dobranie optymalnego dla siebie. Poniżej zostaną przedstawione właściwości odżywcze najbardziej popularnych gatunków
kaszy.
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Kasza gryczana
zawiera dużo istotnych dla ciała ludzkiego makro- i mikroelementów. Wysoki poziom błonnika w połączeniu z niskim indeksem
glikemicznym (szczególnie w przypadku kaszy gryczanej białej,
nieprażonej) sprawia, iż ten rodzaj kaszy jest polecany osobom
pozostającym na diecie odchudzającej. Kasza gryczana nie zawiera glutenu, dlatego może być spożywana przez osoby z celiakią.
Królowa polskich kasz nie jest natomiast polecana w diecie wrzodowej, łatwostrawnej, małoresztkowej oraz wątrobowej – może
ona wykazywać działanie drażniące dla układu pokarmowego. Z
tego też względu w okresach chorobowych należy sięgać po inne,
łatwiej przyswajalne rodzaje kasz.

Kasza jaglana
kasza jaglana zawiera żelazo, miedź i krzem. Ponadto jest bogata
w witaminę A i E - dlatego też poprawia wygląd skóry, włosów i
paznokci. Dodatkowo ma silne działanie odkwaszające oraz nie
zawiera glutenu. Kasza jaglana jest lekkostrawna i z tego względu polecana jest dzieciom, osobom starszym oraz cierpiącym na
dolegliwości trawienne. Ma ona wyższy indeks glikemiczny niż
pozostałe kasze (71; dla porównania: kasza gryczana – 54, kasza
jęczmienna typu pęczak – 25), wobec czego cukrzycy oraz pragnący schudnąć powinni wybierać inne gatunki kasz.

Kasza jęczmienna (pęczak)
oprócz witamin z grupy B, kasza ta dostarcza tzw. witaminy
piękna (A i E). Pęczak zawiera także duże ilości błonnika, dlatego też jest rekomendowany w dietach odchudzających albo przy
problemach z perystaltyką jelit oraz dla osób z podwyższonym
poziomem cholesterolu. Kasza jęczmienna zawiera gluten – powinny jej unikać osoby cierpiące na jego nietolerancję oraz małe
dzieci. Pęczak nie jest także polecany w dietach łatwostrawnych.

Kasza owsiana
podobnie jak kasze opisane powyżej, kasza owsiana to dobre
źródło witamin z grupy B oraz błonnika. Kasza owsiana zawiera
gluten i należy do tzw. „grubych kasz”, niepolecanych w diecie
wątrobowej i małoresztkowej. Ponadto, kasza owsiana wypłukuje
wapń z organizmu – jej spożycia powinny unikać osoby cierpiące
na dolegliwości układu kostnego, a przede wszystkim kobiety po
menopauzie.

Kasza manna
od pozostałych rodzajów kasz odróżnia ją przede wszystkim wyższa ilość skrobi. Dzięki temu jest ona łatwiej przyswajalna i z
tego względu polecana w stanach chorobowych, dolegliwościach
układu pokarmowego oraz dzieciom. Zawiera ona jednak gluten.
Kasza manna ma stosunkowo niewielki indeks glikemiczny (55),
w związku z czym stanowi dobre rozwiązanie dla osób chcących
schudnąć, które nie mogą stosować diet wysokobłonnikowych.

Kuskus
kasza kuskus jest wyrobem z pszenicy, a konkretnie z durum. Kasza ta zawiera więcej białka niż jej pozostałe „skrobiowe siostry”
– aż 10 g w 100 g produktu. Poza tym dostarcza mniej tłuszczu (2
g na 100 g). Kasza kuskus jest lekkostrawna. Wymienione właściwości kuskusu czynią go idealnym dodatkiem węglowodanowym
dla sportowców. Kasza kuskus zawiera gluten.

Kasza kukurydziana
kasza kukurydziana jest bezglutenowa. Zawarte w niej białko
nie uczula. Jest to kasza łatwoprzyswajalna o średnim indeksie
glikemicznym (70). Kasza ta jest polecana osobom w okresie re-
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konwalescencji, osobom pozostających na restrykcyjnych dietach
eliminacyjnych, a w tym także na diecie wątrobowej. Ze względu
na brak właściwości uczulających, może być spożywana przez
alergików.

Mity na temat kaszy

Kasza stanowi zamiennik innych produktów skrobiowych,
tj. przede wszystkim ziemniaków, makaronów, ryżu i pieczywa.
W związku z faktem, iż gatunek wymienionych wyżej produktów oraz sposób ich przyrządzania wpływają na właściwości
odżywcze dania, nie można w sposób uniwersalny wskazać,
który z produktów węglowodanowych jest najlepszy. Generalną
zasadą jest jednak to, iż powinniśmy jeść rzeczy jak najmniej
przetworzone, przygotowane z naturalnych składników. Należy
także unikać kalorycznych sosów do produktów skrobiowych.
Przykładowo – łyżka ugotowanej kaszy gryczanej białej zawiera
22 kcal, podczas gdy łyżka śmietany – 47 kcal. Łyżka gotowych
sosów z torebki bądź ze słoika to ok. 20-30 kcal. Oznacza to, że
dodatki do dania mogą być dużo bardziej kaloryczne niż sama
jego węglowodanowa podstawa.
Spośród pozostałych produktów skrobiowych kasza wyróżnia się
swoją wszechstronnością. Może ona być dodatkiem do obiadu
(zarówno do sztuki mięsa bądź gulaszu), stanowić podstawę dania
(m.in. cieszącego się popularnością „kaszotta”), być składnikiem
zup. Nie sposób pominąć także dań słodkich z wykorzystaniem
kaszy – kaszy mannej z owocami czy ciepłych jaglanek. Kasze
mogą także stanowić surowiec do chlebów, ciast, pasztetów czy
wyrobów mięsnych. W zakresie możliwości wykorzystania żaden
inny produkt skrobiowy nie jest w stanie im dorównać.
Mitem jest także wysoka kaloryczność kasz. Co prawda kasza
zawiera znaczną ilość kalorii – w zależności od rodzaju ok. 320370 kcal w jednej ugotowanej standardowej torebce (100 g).
Podobną ilość kalorii zawiera biały ryż (340 kcal). 100-gramowa
porcja białego ugotowanego makaronu to ok. 155 kcal (niewielka
szklanka do napojów). 100 g białego chleba pszennego (4 kromki
o wielkości 2/3 dłoni) to ok. 250 kcal, natomiast 100 g ziemniaków
z wody (nieco ponad 1 duży ziemniak) to 71 kcal. Kluczowa jest
jednak wielkość standardowej porcji – mało kto jest w stanie zjeść
ponad 1 torebkę kaszy, tak samo jak mało kto jest w stanie poprzestać na jedynie szklance makaronu, szczególnie w potrawach
typu spaghetti. Ponadto, kasze mają niższy indeks glikemiczny
od konkurencyjnych produktów skrobiowych i zdecydowanie
większą ilość błonnika. Dlatego też sycą na długo i polepszają
przemianę materii. Kasze są więc dobrą propozycją dla osób na
diecie odchudzającej. Co więcej, kaszą możemy też „odchudzić”
desery, tj. zjeść np. na podwieczorek deser z kaszy mannej albo
zastąpić kaszą jaglaną mąkę w wypiekach.
Podsumowując, prozdrowotne właściwości kaszy nie powinny
budzić wątpliwości. Z racji szerokiego wyboru kaszowego asortymentu, każdy z nas może znaleźć produkt dopasowany do swoich dietetycznych potrzeb. Przy spożywaniu kaszy powinniśmy
zwracać uwagę przede wszystkim na trzy podstawowe kwestie.
Pierwszą z nich jest to, czy kasza zawiera gluten. Drugą – indeks glikemiczny. Trzecią – poziom przetworzenia ziaren, który
wpływa na łatwość trawienia kaszy. Im „grubsza” jest kasza, tym
więcej ma ona prozdrowotnych właściwości, niestety – kosztem
jej łatwostrawności. Pamiętając o powyższym, jedzmy kaszę jak
najczęściej i nauczmy nasze dzieci, że kasza w ząbki nie kole!
dr inż.

Teresa Borkowska

dietetyk
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Na grzyby
Marzenie mnichów w śmietanie
50 dkg grzybów leśnych
1 cebula
ząbek czosnku
½ kostki masła
½ szklanki rosołu
¼ litra śmietany
sól, pieprz, tymianek, rozmaryn, ziele angielskie, świeża natka pietruszki
Wykonanie:
Całe grzyby gotujemy w osolonej wodzie przez 10 minut, potem je odcedzamy
i studzimy. Cebulę kroimy w krążki i dusimy na maśle. Następnie do cebuli
dodajemy grzyby pokrojone w plasterki oraz ziele angielskie, całość dusimy
przez 20 minut. Dodajemy potem bulion oraz pozostałe przyprawy. Teraz potrawę dusimy przez kwadrans. Po tym czasie dodajemy śmietanę i dusimy do
zgęstnienia sosu. Podajemy z ziemniakami lub makaronem, najlepiej także z
pieczonym mięsem. Przed podaniem posypujemy świeżą pietruszką.

Panierowane kapelusze borowików
z ziołami
8 dużych kapeluszy borowików
sól, pieprz
mąka
1 jajko
bułka tarta
masło lub olej do smażenia
świeże zioła (rozmaryn, szałwia, oregano)
Wykonanie:
Po oczyszczeniu i umyciu kapeluszy borowików posolić je i popieprzyć. Następnie każdy kapelusz najpierw obtoczyć w mące, potem w roztrzepanym
jajku z dużą ilością ziół i na końcu w bułce. Smażyć obustronnie na rozgrzanym
tłuszczu do momentu aż będą miały złoty kolor. Podawać z ziemniakami lub
pieczywem. Przed podaniem na kotletach można położyć jeszcze kilka listków
świeżych ziół.
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Chrupiące kanapki z kurkami
40 dkg chleba pszennego
masło
80 dkg kurek
2 pory
sól
zielona pietruszka
Wykonanie:
Najpierw chleb należy pokroić na małe kawałki bez skórki. Kawałki powinny
mieć około pół cm grubości i boki wielkości 4 cm. Następnie podsmażamy
je na maśle. Kurki oczyścić, obrać i dokładnie opłukać zimną wodą. Osuszyć
papierowym ręcznikiem. I na drugiej patelni przez 10 minut podsmażyć drobno
pokrojone kurki i cebulę. Pod koniec posolić. Ciepłe kawałki chleba położyć
na talerzu. Na grzanki nałożyć część grzybów z cebulą, a pozostałe grzybki
ułożyć obok. Posypać natką pietruszki i pieprzem. Można pokropić niewielką
ilością tabasco. Podać z sałatką z pomidorów lub z pomidorów i ogórków.
Jeść gorące jako przystawkę.

Maślaki po węgiersku
75 dkg maślaków
4 cebule
2 ząbki czosnku
2 papryki (zielona i czerwona)
20 dkg mielonej wieprzowiny
smalec
gęsta śmietana
2 kieliszki czerwonego wytrawnego wina
1 łyżka mąki
sól, pieprz, papryka słodka i ostra, natka pietruszki
Wykonanie:
Maślaki najpierw trzeba oczyścić, dokładnie opłukać w chłodnej wodzie i
osuszyć. Z kapeluszy należy zdjąć błonkę. Następnie maślaki pokroić w półcentymetrowe paski. Cebulę drobno posiekać. Na patelni rozgrzać smalec i
zrumienić cebulę na złoty kolor. Dodać do cebuli wyciśnięty czosnek. Umyć
i pokroić paprykę w paski, dodać do cebuli, by się trochę z nią przesmażyła.
Przygotowane wcześniej maślaki włożyć do rondla. Do grzybów dodać zarumienioną cebulę z papryką. Posypać solą i małą ilością pieprzu. Dolać wina.
Od czasu do czasu mieszając, dusić w przykrytym rondlu. Po pół godzinie
duszenia do maślaków dodać zmielone mięso. Teraz wszystkie składniki dusić
razem. Należy potrawę mieszać i uważać, żeby grzyby się nie przypaliły. Kiedy
uznamy, że są miękkie, do potrawy dodać mąkę i śmietanę. Wymieszać. Jeszcze raz zagotować i szybko odstawić. Przyprawić do smaku papryką słodką i
ostrą, jeśli potrzeba – dodać sól. Posypać posiekaną natką pietruszki. Wymieszać. Podawać – najlepiej jako drugie danie – z dodatkiem kaszy gryczanej
lub jęczmiennej albo z ziemniakami. Wskazane są też surowe warzywa, np.
surówka z selera lub marchwi.
Przepisy pochodzą z książki Grzegorza Sieczkowskiego „Grzyby - leśne skarby na naszym stole”, 2006
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Zdrowie
na
LUZIENA CO DZIEŃ

Galeria Centrum

MojejOjczyźnie
Szacunek dla historii i tradycji, wierność młodzieńczym ideałom, autentyczna troska o losy kraju – to
wyznaczniki twórczości siedlczanina Zygmunta Urbanowicza, który zarówno w sztuce, jak i literaturze powraca do zapomnianych wartości, definiujących pojęcia „patriotyzm” i „ojczyzna”. Malarz, rzeźbiarz, poeta,
naznaczony kresową spuścizną przodków i doświadczeniami ostatniej wojny, portretuje Polskę słowem i
pędzlem bez przesadnego patosu, a z czuciem i wiarą,
że ofiara jego narodu nie pójdzie na marne… „Jest w
Tobie oddech całej przeszłości/ Są ci, co myśli serca
i dłonie/ Z męską odwagą w matek miłości/ Zgodnie
łączyli w Twojej obronie” – pisze w jednym z wierszy. „Nic nie jest puste, anonimowe, sztuczne, lecz
wszystko ma swoje miejsce, jasność, bliskość, ciepło
ludzkie. Mistrz jest poetą obrazu i malarzem poezji” –
podsumowuje twórczość artysty ks. prof. Jerzy Bajda.
Zygmunt Urbanowicz w 2013 roku został uhonorowany Wawrzynem Siedleckim za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
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Zdrowie na co dzień

„Koronawirus.
Wszystko, co musisz wiedzieć,
żeby się zabezpieczyć”
dr n. med. Ewa Krawczyk
Dr nauk medycznych Ewa Krawczyk odpowiada na wszystkie istotne pytania:
W jaki sposób można się zarazić
koronawirusem?
Jak się uchronić przed zarażeniem?
Jakie są pierwsze objawy zarażenia
koronawirusem?
Jakie badania można wykonać, by wykryć koronawirusa?
Jak odróżnić koronawirus od przeziębienia czy grypy?
Czy można być nosicielem bezobjawowo?
Czy wyleczone osoby nabierają odporności, czy mogą zarazić się ponownie?
Czy możemy się zarazić, jedząc posiłki przygotowane przez
zarażoną osobę?
Czy noszenie masek ochronnych jest skuteczne?
Jakie leki kupić do domowej apteczki?
Czy przesyłki z zagranicy są bezpieczne?
Jak przygotować się do podróży?
Na co należy zwracać uwagę w podróży?
Jak zachowywać się na lotniskach, dworcach i w innych miejscach publicznych?
Jak bezpiecznie zaplanować wakacje?
Wydawnictwo Pascal, 2020

Ryszard Kramarski
"Kay & Gerda"

Poleca lek. Marcin Mazur

Tym razem zaproponuję Czytelnikom naszego magazynu polski
projekt. Polski, ale zaśpiewany po angielsku. Płyta pod tytułem
"Kay & Gerda" jest próbą muzycznego opisania pięknej baśni
Andersena "Królowa Śniegu". Ale nie jest to, jakby się niewtajemniczonym wydawało muzyka nagrana dla milusińskich. Jest
dla wszystkich, którzy cenią romantyczną aurę. Twórca to Ryszard
Kramarski, znany w kręgach tzw. art-rocka artysta z Krakowa, który łączy rolę muzyka, kompozytora i producenta. Jego
główny projekt to zespół
Millenium, a tRKproject
stanowi projekt poboczny.
Muzyka zawarta na krążku
siłą rzeczy jest baśniowa,
melodyjna, bogato zaaranżowana, przyozdobiona
pięknymi solówkami gitarowymi. Jako ciekawostkę można podać, że wydawnictwo obejmuje dwa
krążki, w których ten sam materiał na pierwszym śpiewa kobieta
(Karolina Leszko jako Gerda), a na drugim mężczyzna (Dawid
Lewandowski jako Kay). Można wybrać, która interpretacja bardziej się podoba... Przy okazji wspomnę, że jeżeli Czytelnicy
mają problem z nabyciem prezentowanych przeze mnie płyt w
formie fizycznej, można ich posłuchać w powszechnie dostępnych
serwisach streamingowych, np. spotify czy tidal.
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- Co jest najtrudniejsze w zawodzie lekarza okulisty?
- Przekonać pacjentkę, żeby się rozebrała.

Motto NFZ: Czas leczy rany.

Piękna pacjentka u lekarza.
- Proszę się rozebrać.
- A gdzie położyć ubranie?
- Obok mojego.

Panie doktorze, te tabletki na odchudzanie, które mi
pan zapisał, zupełnie nie działają.
- A ile ich pani bierze?
- No jak to ile?! Aż się najem.

Dentystka włącza maszynę do borowania i mówi do
siedzącego w fotelu pacjenta:
- A pamiętasz, jak w szkole ciągnąłeś mnie za warkocze?

Wpada mężczyzna do domu teściowej.
Gwałtownym ruchem rozpina koszulę odsłaniając klatkę
piersiową i krzyczy:
- Pluj mamusiu, pluj! - lekarz kazał smarować jadem żmij

- Dostaniesz, jak będziesz grzeczny - mówi chirurg przed
operacją.
- Do kogo pan to mówi, doktorze? - pyta się pacjent.
- Do tego kota, który siedzi pod krzesłem.

Przychodzi baba do lekarza, a tu lekarz biega dookoła
biurka.
- Co pan doktor robi?
- A jestem lekarz okręgowy!
35

Pielęgniarstwo

- studia, które gwarantują dobry zawód i dużą satysfakcję!
Pielęgniarstwo będzie istnieć wiecznie. Dopóki będą istnieli ludzie, zawsze będzie im niezbędna troska, współczucie i zrozumienie. To
zawód, w którym można pracować przez całe
życie. Technicyzacja i cyfryzacja medycyny nie
zdoła zastąpić troskliwości i wsparcia ze strony
pielęgniarki.
Zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny stale rośnie, dlatego wybór
tego kierunku jest decyzją przyszłościową, zapewniającą podjęcie pracy w różnego rodzaju
placówkach. Dobrze przeszkoleni pielęgniarze
i pielęgniarki służą swoją pomocą chorym i pomagają im walczyć z chorobą. Koncentrują się
jednak nie tylko na ich dolegliwościach, lecz na
pacjencie jako całości biopsychospołecznej.
Pielęgniarstwo jest atrakcyjnym zawodem,
zwłaszcza ze względu na szlachetną misję, filozofię wartości i tradycję. Rozwój oczekiwań społeczeństwa w zakresie usług umożliwiających
zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i edukacji zdrowo-tnej tworzy nowe wymagania,
wyzwania, a jednocześnie daje nowe możli-wości dla pielęgniarek i pielęgniarstwa.
Wzrastający popyt na wysoką jakość usług
w ochronie zdrowia, rozwój technologii, wymagających wysokiego poziomu umiejętności oraz
rosnąca liczba osób przewlekle chorych powoduje konieczność rozwijania nowych kompetencji pielęgniarek, podejmowanie nowych ról
i odpowiedzialności za samodzielne działania.
Badania wykazują jasną zależność między
zasobami wykwalifikowanych pielęgniarek
i pozytywnymi wynikami leczenia. Dlatego
pielęgniarki mają znaczący wpływ na wzrost
efektywności w ochronie zdrowia. Istotne jest,
że rozszerzenie i wzrost odpowiedzialności
oraz przekazywanie umiejętności są coraz
lepiej wynagradzane.

W wielu krajach pielęgniarki i położne stanowią ponad 50% pracowników systemu opieki
zdrowotnej. Jest ich na świecie 23 mln, ale to
wciąż za mało. Największym wyzwaniem na
kolejne lata jest uzupełnienie kadr medycznych. Globalnie w 2030 r. ma zabraknąć około
9 milionów pielęgniarek. Zatem bardzo cieszy
fakt, że rok 2020 został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia rokiem pielęgniarki.
Będzie to znakomita okazja do promocji tego
pięknego i bardzo potrzebnego zawodu. Należyte wzmocnienie pielęgniarstwa jest w interesie
powszechnej ochrony zdrowia na całym świecie. Zatem Polska oraz większość krajów na
świecie ma do zrealizowania bardzo ważny cel:
zainteresowanie tym zawodem i zachęcenie do
studiowania pielęgniarstwa oraz podejmowania
pracy w ochronie zdrowia.
Polskie pielęgniarki ciągle mają duże poparcie społeczeństwa wynoszące aż 89%
i w rankingu 26 zawodów zaufania społecznego zajmują drugie miejsce. Ponadto ze
względu na ich pozycję zawodową oraz społeczny wymiar pracy ustawowo przysługuje
im ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Aktualny standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo daje nowe uprawnienia zawodowe, związane z samodzielnym ordynowaniem
leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego czy wyrobów medycznych. Wystawianie recept czy zleceń oraz
skierowań na badania diagnostyczne, stały się
znakiem czasu współczesnej pielęgniarki.
Ponadto pojawiło się nowe świadczenie w za-kresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tzw.
porada pielęgniarska, która może być realizowana
w czterech zakresach: chirurgii ogólnej, ginekologii
i położnictwa, kardiologii i diabetologii. Pielęgniarka
może samodzielnie m.in. wykonać badanie fizykalne, założyć opatrunek na ranę, usunąć szwy, czy
oczyścić i leczyć ranę.

W Collegium Mazovia edukacja w obszarze
klinicznym odbywa się z udziałem kompetentnych profesjonalistów – praktyków pracujących na co dzień z pacjentem. Zajęcia
o charakterze praktycznym początkowo realizowane są w nowocześnie wyposażonym
Centrum Symulacji Medycznej metodą symulacji o rożnym stopniu zaawansowania.
To obecnie najnowocześniejszy i najskute-czniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr
medycznych. Symulacje medyczne wpisują się
w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na łączenie kształtowania umiejętności
praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi.
Następnie w warunkach naturalnych w szpitalu lub przychodni, studenci doskonalą nabyte
umiejętności praktyczne, ale zawsze pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela
bądź opiekuna.
Uczelnia umożliwia zdobycie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na studiach stacjonarnych
realizowanych w formie dziennej, weekendowej
lub zaocznej. Zatem osoby, które pracują lub
chciałyby się przekwalifikować również mają
szansę ukończyć studia pielęgniarskie. Część
zajęć dydaktycznych odbywa się za pomocą
e-learningu, co pozwala na uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania. Atutem Uczelni jest
zapewnienie ciągłości kształcenia na studiach
drugiego stopnia oraz prowadzenie specjalizacji
i kursów w ramach kształcenia podyplomowego
pielęgniarek.
Studia pielęgniarskie są gwarancją zdobycia
zawodu, doświadczenia i szybkiego podjęcia
pracy.
mgr Aneta Dmowska Pycka
kierownik Katedry Pielęgniarstwa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Mazovia
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
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BEZPŁATNE

PROGRAMY
PROFILAKTYCZNE
REALIZOWANE W TWOJEJ PRZYCHODNI

PROFILAKTYKA

CHORÓB
UKŁADU KRĄŻENIA
Pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat
zadeklarowani do lekarza POZ w CMD
bez wcześniejszego rozpoznania CHUK

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

PROFILAKTYKA

RAKA PIERSI
Panie w wieku 50-69 lat
Jeśli minęły 2 lata od ostatniego
badania mammograﬁcznego w ramach NFZ.

PRACOWNIA
MAMMOGRAFICZNA CENTRUM
Siedlce, ul. Kleeberga 2, tel. 512 303 103
Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52
tel. 25 633 35 55

PROFILAKTYKA

RAKA PŁUC
Niskodawkowa Tomograﬁa
Komputerowa Płuc
Osoby w wieku 50 – 74 lat,
Osoby zamieszkałe na terenie
– woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego
konsumpcja tytoniu większa lub równa
20 paczkolat, okres abstynencji
tytoniowej nie dłuższy niż 15 lat

PRACOWNIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

PROFILAKTYKA

RAKA
SZYJKI MACICY

Panie w wieku 25-59 lat
Jeśli minęły 3 lata od ostatniego
badania cytologicznego w ramach NFZ.

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

PROFILAKTYKA

RAKA
JELITA GRUBEGO

Osoby w wieku 50 – 65 lat,
niezależnie od wywiadu rodzinnego
Osoby w wieku 40 – 49 lat,
które mają krewnego I0 z rozpoznanym
rakiem jelita grubego
Osoby w wieku 25 – 49 lat
z rodzin z zespołem Lyncha

PRACOWNIA ENDOSKOPII CENTRUM
Siedlce, ul. Kleeberga 2
Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52

PROGRAM
GENETYCZNY
Program opieki nad rodzinami
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego
ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe:
sutka, jajnika, trzonu macicy, jelita grubego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
tel. 506 007 404

Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52

BILANSE
DLA DOROSŁYCH
DIAGNOSTYKA w kierunku wykrywania
CHORÓB NOWOTWOROWYCH
oraz PRZEWLEKŁYCH
Dla pacjentów w wieku
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lub 65 lat
zadeklarowanych do poradni
medycyny rodzinnej CENTRUM!

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

Infolinia
medyczna

25 633 35 55
www.centrum.med.pl

MEDYCZNA INFOLINIA

Call Center:

25 633 35 55

Nasze placówki

w w w . c e nt r u m . m e d . p l

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

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Wierzbnie
Wierzbno 88

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Przychodnia Zdrowia
w Poświętnem
ul. Szkolna 4

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

DZIENNE DOMY WSPARCIA

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

Przychodnia Zdrowia
w Ceranowie
Ceranów 25

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Zdrowia
w Garwolinie
ul. Korczaka 35

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Przychodnia Zdrowia
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a

Przychodnia Zdrowia
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B
Przychodnia Zdrowia
w Seroczynie
ul. Siedlecka 3
Przychodnia Zdrowia
w Oleśnicy
Oleśnica 132
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy
Oleśnica 132
Przychodnia Zdrowia
w Domanicach
Domanice Kolonia 17
Przychodnia Zdrowia
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30

Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7
Przychodnia Zdrowia
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

• Ceranów
Ceranów 25
• Żelechów
ul. Piłsudskiego 34
• Oleśnica
Oleśnica 132
• Siedlce
ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki
ul. Olsztyńska 2
• Strachówka
ul. Norwida 6
• Nur
ul. Łomżyńska 14
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
• Krynka
Krynka 1C

Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

• Garwolin
ul. Korczaka 35/3

Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

NOWE PLACÓWKI

Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34

Przychodnia Zdrowia
w Szulborzu Wielkim
ul. Romantyczna 2

