Drodzy Czytelnicy,
w ciągu minionego roku za każdym razem, kiedy zwracam się do Was, rekomendując bieżące wydanie naszego
kwartalnika, mam nadzieję, że będę mówił o pandemii w czasie przeszłym. Niestety, tak nie jest, bo choć liczba
zakażeń i zgonów w ostatnich tygodniach wyraźnie spada, nie możemy obwieścić zwycięstwa w walce z wirusem.
Dlatego bardzo zachęcam do szczepień - na naszych łamach znajdziecie Państwo historie ludzi, którzy poddali się
szczepieniom w trosce o siebie i swoich najbliższych, rozwiewając wątpliwości i burząc stereotypy, które narosły
wokół tego tematu. W letnim wydaniu "Zdrowia w Centrum" szczególnie polecam Państwa uwadze wywiad poświęcony rozprzestrzenianiu się choroby Covid 19 wśród dzieci - skala problemu, wbrew pozorom, jest bardzo
duża. Nie mniej interesujący jest materiał o szkodach, jakie może poczynić ślepa wiara w niekonwencjonalne
metody leczenia raka. "Polak u znachora" pomoże nam otworzyć oczy i jednocześnie przestrzec przed zgubnym
korzystaniem z paramedycznych kuracji, które poza drenażem naszych kieszeni nie uratują nam zdrowia ani życia.
Z rozmowy z psychologiem dowiecie się Państwo, jakie spustoszenie w psychice sieje mobbing - pandemia wcale, jak mogłoby się zdawać, nie ukróciła tego nagannego zjawiska, któremu trzeba się przeciwstawiać w miejscu
pracy. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje - inne niż zazwyczaj, bo "obostrzone" pandemicznymi zakazami.
Każdy z nas tęskni za wypoczynkiem na łonie przyrody. Farmaceuta podpowiada, jak sobie radzić z ukąszeniami
owadów, które potrafią zepsuć każdy urlop. Życzę Państwu, byście podczas wakacji odpoczęli od codziennych problemów, odreagowali stres związany z pandemią ciesząc się urokami przyrody i obecnością ludzi, bliskich sercu.

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

Użądlenia
owadów
Za oknem wiosna w pełni i zapowiedź zbliżającego się lata,
ale oprócz tych wyczekiwanych
i przyjemnych zwiastunów najpiękniejszych pór roku, pojawiają się również ci uciążliwi i
niechciani, którzy manifestują
swoją obecność natarczywym
bzyczeniem: komary, meszki,
osy, pszczoły, szerszenie, pająki, kleszcze i mrówki. Natrętne i
niebezpieczne owady potrafią
zepsuć wakacyjny wypoczynek, warto więc się zabezpieczyć przed nimi, jeśli planujemy
wyjazd na łono przyrody.

Większość owadów gryzie, bo jest żądna
krwi, tak jak komary i meszki. Ślady po ukąszeniach owadów i pajęczaków wyglądają
podobnie, dlatego na pierwszy rzut oka trudno
jest określić, co nas ugryzło, ale taka wiedza
jest bardzo przydatna, by szybko i skutecznie
złagodzić skutki ukąszenia. Komary odnajdują człowieka bezbłędnie, ponieważ wabi
je wydychany przez nas dwutlenek węgla
oraz znajdujący się w pocie kwas mlekowy.
Gryzą tylko samice, ale podczas ukąszenia
wydzielają feromony, które wabią inne osobniki. Swędzące bąble po ugryzieniu komara
to wina śliny owada, która ma za zadanie
zapobiec krzepnięciu krwi. W miejscu ukąszenia komara tworzy się charakterystycz2

ny bąbel, obrzęk i rumień, który utrzymuje
się przez kilka dni. Skóra wokół ukąszenia
początkowo tylko swędzi, ale po jednym,
dwóch dniach drapania również piecze i boli.
W przeciwieństwie do użądleń pszczół czy
os, silne uczulenie na komary jest rzadko spotykane, a prawdopodobieństwo wystąpienia
wstrząsu anafilaktycznego jest niewielkie.
Ugryzienia komarów można łagodzić samodzielnie w domu.

● Chłodząc skórę w miejscu ugryzie-

nia, przykładając do skóry owinięte chusteczką kostki lodu lub żelowy kompres
chłodzący.

● W wypadku uciążliwego świądu ulgę

przyniesie zastosowanie dostępnego bez
recepty żelu zawierającego substancje
przeciwhistaminowe czy hydrokortyzon.
Ślady po ukąszeniu przez meszki różnią
się od tych spowodowanych przez komary,
ponieważ meszki kąsając powodują rozdrapywanie skóry, co prowadzi do powstania
ranki, która boli, mocno swędzi i wywołuje
rumień. Meszka wstrzykuje pod skórę ślinę,
zawierającą substancje drażniące. Roznoszą
się one po organizmie z krwią, dlatego pokąsanie przez kilka lub kilkanaście meszek
znacznie nasila dolegliwości i może wywołać
gorączkę. Wyjątkowo niebezpieczne są dla
małych dzieci i alergików. Ślady po kontakcie z meszkami utrzymują się nawet ponad

tydzień. Meszki nie przenoszą chorób w przeciwieństwie do komarów czy kleszczy, ale
ślady na skórze po kontakcie z nimi mogą
się bardzo szybko zamienić w trudno gojącą
się ranę, zwłaszcza jeśli zostaną rozdrapane,
dlatego ukąszenia meszek należy często dezynfekować i podobnie jak w przypadku innych odczynów skórnych, warto potraktować
żelem ze środkiem przeciwhistaminowym,
który złagodzi świąd i obrzęk. Meszki są nie
wrażliwe na repelenty, czyli środki odstraszające owady. Pamiętajmy o tym wychodząc na
spacer, aby nie odsłaniać za bardzo skóry i
nie wabić tych małych krwiopijców.

Bez paniki, ale ostrożnie
Znacznie rzadziej niż komary i meszki atakują nas pszczoły, osy czy szerszenie, ale
użądlenia przez te owady nie pozostaną
niezauważone i w niektórych przypadkach
stanowią zagrożenie dla życia. Pszczoły
atakują rzadko, chyba że zostaną sprowokowane. Boli nie tylko sam moment wbicia
żądła, ale także miejsce, w które się ono wbiło. Po użądleniu pojawia się niewielki ślad,
wokół którego szybko tworzy się obrzęk,
zaczerwienienie i bąbel, a w ranie pozostaje żądło, które trzeba szybko usunąć. Dla
pszczoły użądlenie oznacza śmierć. W ciele
człowieka zostawia ona ok. 2,5-milimetrowe żądło z pęcherzykiem zawierającym jad.
Pszczeli jad powoduje opuchliznę. Obrzęk
jest bolesny, ale pojedyncze użądlenie nie
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Owady
jest bezpośrednim zagrożeniem życia dla
osób, które nie są na jad pszczół uczulone.
Schemat postępowania po użądleniu
pszczoły wygląda następująco:

● Dokładnie umyj dłonie, sterylną igłą

usuń wystające ze skóry żądło. Nie ściskaj go palcami, uciśnięcie miejsca użądlenia może spowodować mechaniczne
wtłoczenie pozostałości jadu w skórę, a
w konsekwencji zaostrzenie odczynu.
Jad jest uwalniany w ciągu pierwszych
kilku sekund po użądleniu, więc szybkie
usunięcie żądła może ograniczyć ilość
wstrzykniętego jadu.

● Zrób chłodny kompres w miejscu użą-

dlenia, można użyć do tego celu nawet
schłodzonej butelki z wodą. Ważne jest,
aby zrobić to jak najszybciej, ponieważ
ochłodzenie spuchniętego miejsca powoduje obkurczenie naczyń i chroni
przed przedostawaniem się składników
jadu dalej do naczyń krwionośnych, a
wraz z krwią do całego organizmu. Jeśli
użądlenie nastąpiło w kończynę, pomocne może być założenie opaski uciskowej
powyżej miejsca użądlenia.

●

Gdy objawy są dokuczliwe, warto
zastosować leki antyhistaminowe miejscowe i doustne.

Uczulenia na jad owadów
Najczęściej, użądlenie przez pszczołę czy osę
staje się szybko jedynie niemiłym wakacyjnym epizodem, ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy dotyczy osoby uczulonej
na jad owadów. Typowe dla osób uczulonych
jest ostre wystąpienie objawów, zawsze mające związek czasowy z użądleniem. Najczęściej do rozwoju objawów dochodzi w
ciągu kilku lub kilkunastu minut do kilku
godzin od użądlenia. U części chorych po
wstępnej poprawie objawy mogą nawrócić
w ciągu kilkunastu godzin. Im wcześniej te
objawy wystąpią, tym częściej mają gwałtowny przebieg, nawet zagrażający życiu.
Objawy w alergii na jad owadów nie utrzymują się przewlekle. Reakcja uczuleniowa po
użądleniu owada może mieć charakter tzw.
dużej reakcji miejscowej lub reakcji ogólnej,
czyli obejmować cały organizm. Duża reakcja miejscowa to bolesność, zaczerwienienie
i obrzęk o średnicy powyżej 10 cm, trwający
dłużej niż 24 godziny w miejscu użądlenia.
Nie jest ona groźna dla zdrowia, jeśli dotyczy
tylko kończyn, ale może zagrażać życiu, jeśli
użądlenie nastąpiło w okolicę szyi, głowy, a
zwłaszcza wnętrza jamy ustnej i języka lub
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jeśli doszło do połknięcia owada. W takich
sytuacjach reakcja miejscowa tkanek może
doprowadzić do obrzęku gardła lub krtani
i spowodować śmierć wskutek uduszenia.
Ogólne objawy alergiczne mogą być łagodne, umiarkowane lub ciężkie, w zależności
od tego, jakich narządów dotyczą – skóry,
przewodu pokarmowego, układu oddechowego lub układu sercowo-naczyniowego.
Łagodne objawy ogólne są najczęściej spotykane, należą do nich: pokrzywka, niekiedy
z bąblami i swędzenie skóry, a w razie większego nasilenia obrzęk. Obrzęk najczęściej
dotyczy okolic dobrze unaczynionych: powiek, ust, twarzy, uszu. Objawy alergii mogą
także dotyczyć przewodu pokarmowego i
mają postać bólów brzucha, nudności lub
wymiotów. Objawy ogólne ze strony układu
oddechowego to: obrzęk gardła (trudności w
połykaniu, zaburzenia mowy), obrzęk krtani
(chrypka, świszczący wdech), skurcz oskrzeli (świszczący wydłużony wydech). Jeśli objawy te mają duże nasilenie, towarzyszy im
duszność, czyli przyspieszony wysiłkowy
oddech. Należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
Objawy ogólne ze strony układu krążenia
obejmują spadek ciśnienia tętniczego, sinicę, zapaść, utratę przytomności oraz rzadko
obserwowane rozluźnienie zwieraczy układu
moczowego (oddanie moczu) i zwieraczy
przewodu pokarmowego (oddanie stolca).
W pełni rozwinięte objawy ze strony układu
krążenia nazywa się wstrząsem. W przypadku alergii na jad owadów jest to tzw. wstrząs
anafilaktyczny. Nasilone objawy ze strony
układu oddechowego i układu krążenia stanowią stan bezpośredniego zagrożenia życia
i wymagają szybkiego kompleksowego działania ratującego życie. U dzieci i osób młodych uczulonych na jad owadów śmierć jest
najczęściej wynikiem niewydolności układu
oddechowego, u starszych dorosłych – niewydolności układu krążenia.
Jeśli do kilku lub kilkunastu godzin po użądleniu nie wystąpią żadne objawy lub jeśli
mają one charakter reakcji fizjologicznej,
nie ma potrzeby podejmowania żadnych
dodatkowych działań i kontaktowania się z
lekarzem. Także w przypadku tzw. dużej reakcji miejscowej, czyli pokrzywki i obrzęku,
najczęściej wystarcza podanie doustnie leku
przeciwhistaminowego dostępnego w aptece bez recepty, bez konieczności interwencji
lekarskiej. Zawsze zalecana jest obserwacja
pod kątem ewentualnego rozwijania się dalszych objawów. Wyjątek stanowi sytuacja,
gdy doszło do użądlenia w głowę, szyję,
jamę ustną, język lub do połknięcia owada (osy lub pszczoły). W takim przypadku
należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Postrach lata
Użądlenie osy może być znacznie bardziej
bolesne niż pszczoły. W przeciwieństwie do
poprzedniczki, osa jest w stanie użądlić kilka razy, za każdym wkłuciem wpuszczając
jad i powodując ostry ból. Jeśli nie mamy
alergii na jad osy, zwykle użądlenie objawi
się jedynie miejscową reakcją skórną. Bolesna opuchlizna nie jest dla większości z
nas niebezpieczna dla zdrowia. Groźne
bywa użądlenie przez wiele owadów. Jeśli
zaatakuje nas rój os (lub pszczół), zawarte
w jadzie substancje mogą zadziałać toksycznie na tkanki. Chociaż osa przy użądleniu
wprowadza znacznie mniej jadu pod skórę to
niekiedy u osób nieuczulonych reakcja miejscowa przedłuża się wskutek wprowadzenia
przez owada bakterii do skóry i wywołanie
wtórnego zakażenia. Sytuacja ta zdarza się
całkiem często w przypadku użądlenia przez
osę, może jej towarzyszyć niealergiczna reakcja ogólna w postaci gorączki lub powiększenie znajdujących się w sąsiedztwie węzłów
chłonnych. Aby złagodzić objawy użądlenia
osy, stosujemy te same zasady co przy użądleniu pszczoły z tą różnicą, że nie musimy
usuwać żądła ze skóry.
Do tej samej grupy owadów należą szerszenie, tych boimy się najbardziej, zapewne ze
względu na ich rozmiary. Użądlenia szerszeni
są szczególnie niebezpieczne ze względu na
ilość wstrzykiwanego jadu - jest ona znacząco większa niż w przypadku jadu osy czy
pszczoły. Z tego powodu nawet pojedyncze
ukąszenie może wywoływać ciężką reakcję.
Nawet osoby, które nie mają alergii na jad
szerszeni, powinny zachować ostrożność.
Skład jadu szerszenia jest co prawda podobny
do jadu osy, jednak podawana dawka toksyn
jest tu kilkukrotnie większa. Użądlenie może
być niebezpieczne i jest bardziej bolesne niż
użądlenie osy czy pszczoły. Szerszenie mają
dłuższe żądło, więc jad przenika głębiej w
ciało, poza tym bez względu na to, czy zaatakowany człowiek jest alergikiem, użądlenie
szerszenia może wywołać reakcję toksyczną.

Jolanta
Pankowska-Kowalczyk
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Co nowego
w Centrum
Badania profilaktyczne

ratują życie!

Tradycyjnie, już od wielu lat na terenie Przychodni Centrum organizujemy bezpłatne akcje profilaktyczne, podczas których pacjenci
wykonują indywidualnie dobierany pakiet badań, m.in.:
• Cytologia - dla pań w wieku 25-59 lat, które przez ostatnie
3 lata nie wykonywały badania w ramach NFZ
• Mammografia - dla pań w wieku 50-69 lat, które przez ostanie
2 lata nie wykonywały badania w ramach NFZ
• USG ginekologiczne
• USG piersi
Podczas akcji prowadzimy także kwalifikację w kierunku diagnostyki:
kolonoskopia, niskodawkowa tomografia komputerowa płuc.
Badania profilaktyczne są dedykowane wszystkim pacjentom,
również tym niezadeklarowanym do Przychodni Centrum.
W jednej z ostatnich akcji zorganizowanej 12.06 w Przychodni
Centrum w Tłuszczu na zaproszenie odpowiedziały 33 panie,
które wykonały cytologię, USG ginekologiczne i USG piesi.
Dziękujemy za udział w badaniach.
Przypominamy o regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych, dzięki którym pacjenci cieszą się długim
i spokojnym życiem.
Zachęcamy do kontaktu z Przychodnią Centrum
w Państwa regionie i udział w kolejnych akcjach.

HYBRID FORUM:
FACE TO FACE & VIRTUAL

„Medycyna obszarów wiejskich”
Siedlce 23-25.09.2021

I Forum Euripa Polska umożliwi wymianę
doświadczeń lekarzom z Polski
oraz krajów europejskich.
Więcej na: https://euripapolska.org.pl
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Rural Health
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waskiel.pl

23-25 September 2021
Siedlce, Poland

"Understanding our patients - working closely together"

For more information contact:
www.euripaforum2021.eu
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Nasi czytelnicy wspierają akcję szczepień

Szczepmy się
dla wspólnego dobra
część I
Bogusław Olszewski,
pracownik PKP z Siedlec
Z niecierpliwością czekałem na mój termin
szczepienia i jestem w gronie szczęśliwców.
Irytują mnie głosy malkontentów, którzy podają w wątpliwość sens szczepień, powołując
się na teorie spiskowe, których w czasach pandemii nie brakuje.
Zachęcam wszystkich, by poddali się szczepieniom, niezależnie
od tego, jaki rodzaj szczepionki zostanie im zaproponowany. To
ogromny komfort psychiczny, kiedy mam świadomość, że jestem
skutecznie chroniony przed chorobą covidową i nie stanowię
zagrożenia dla innych. W perspektywie zbliżających się wakacji,
dla mnie jako zapalonego podróżnika, to niezwykle istotne.
Bożena Kosieradzka,
inż. architekt z Siedlec
Szczepienie towarzyszyło wielu z nas przez całe
życie. Kiedy byliśmy dziećmi, przyjmowaliśmy to jako konieczność, ufając rodzicom lub
opiekunom. Dzięki tym szczepionkom uniknęliśmy zakażenia przez takie choroby, jak : tężec, krztusiec, odra,
różyczka, ospa czy polio i inne. Przed erą szczepień choroby
te dziesiątkowały ludzkość i budziły strach. Dziś mamy nowe
wyzwanie – walka z chorobą zakaźną, wywołaną przez wirusa
COVID-19. Przez cały ostatni rok zatrzymaliśmy się w domach,
izolując od siebie, od najbliższych , znajomych i przyjaciół.
Tam , gdzie to możliwe, przeszliśmy na pracę zdalną. Szkoły
opustoszały, ulice zamilkły, handel, teatry, kina przestały działać.
Nigdy w mojej wyobraźni ani nawet myślach nie było miejsca
na takie mocne wydarzenie. Służba zdrowia stanęła na wysokości zadania z poświęceniem ratując i pomagając chorym. Życie toczyło się dalej, pomimo ogromnych ograniczeń. Nie było
wiadomo, co nas czeka? Nie można było przewidzieć końca
pandemii, budząc coraz większą niepewność i lęk. O pierwszej
szczepionce dowiedziałam się, jak wszyscy, w grudniu 2020 r.,
myśląc z nadzieją, że będzie to przełom w pandemii. Pomimo
różnych wątpliwości i wahań wielu ludzi, sama zdecydowałam od
początku, że przyjmę szczepionkę. I tak się stało w maju. Trochę
niepokoiłam się z powodu skutków ubocznych, ale oprócz bólu
ręki przez dobę, nie odczułam żadnych innych objawów. Wierzyłam i wierzę w naukę i dobroczynną działalność ludzi w celu
ratowania zdrowia i życia. Szczepionki budzą coraz większe zaufanie, patrząc na liczbę zgłaszających się. Zaszczepieni nie tylko
chronią siebie i bliskich, ale przede wszystkim przyczyniają się do
szybszego zakończenia pandemii. Widzimy to po krajach, które
mają wysoki stopień zaszczepień – ok. 50% ludności. Otwierają
powoli produkcję, restauracje, hotele, szkoły itp. Wreszcie pojedziemy na dłuższe, zasłużone wakacje, będziemy spotykać się bez
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obaw z rodziną i przyjaciółmi, porozmawiamy spokojnie na ulicy.
WRESZCIE BĘDZIE PIĘKNIE, WRESZCIE BĘDZIE
NORMALNIE!!!
Halina Gołubowska - nauczycielka
języka angielskiego z Mińska Maz.
Podawane w wątpliwość przez wiele osób szczepienie wydaje się być jedynym rozwiązaniem w
walce z koronawirusem. Codziennie jesteśmy
narażeni na kontakt z osobami, od których możemy się zarazić. Wirus mutuje i rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Żadna grupa wiekowa nie jest już mniej lub
bardziej bezpieczna. Nawet wytworzone przez osoby, które były
już pozytywne, antyciała nie stanowią dostatecznej ochrony przed
ponownym zachorowaniem. Szczepienie uchroniły już tysiące
ludzi. Ponadto wszystkie dotychczasowe badania potwierdzają,
że infekcję wywołaną wirusem po zaszczepieniu przechodzimy
znacznie łagodniej. Osobiście zaszczepiłam się i mam nadzieję,
że w zetknięciu z chorobą mój organizm poradzi sobie i przejdę
przez nią w łagodny sposób, a przede wszystkim uniknę ciężkich
powikłań.
Posiadając zaświadczenie/paszport po zaszczepieniu wejdziemy
na pokład samolotu, okrętu czy autokaru. Myślę, że wjazd do
niektórych państw też będzie ułatwiony, bez konieczności każdorazowego wykonywania testów (kosztownych i czasochłonnych). Zdecydowanie swobodniejszy będzie dostęp do placówek
kultury, na imprezy masowe lub sportowe. Bez obaw wrócimy
do wykonywania naszych zawodów w placówkach. Myślę, że
te i inne przeoczone przeze mnie argumenty skłaniają do podjęcia odpowiedzialnej decyzji chroniącej nas samych i słabsze
jednostki wokół nas.
Zbigniew Mendyk,
kierowca zawodowy z Siedlec
Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zaszczepić w Mińsku Mazowieckim, w przychodni
CMD, gdzie trzy tygodnie wcześniej szczepił się
mój sędziwy tata. Wszystkich gorąco namawiam
do szczepienia się – to jedyna szansa, byśmy w końcu przestali
się bać. Kiedy słyszę, nierzadko z ust wykształconych ludzi, że
szczepionka to samo zło, krew się we mnie burzy. Nikomu nie
trzeba przypominać, co by było, gdyby nie szczepionki na odrę,
ospę, gruźlicę itd. Jako kierowca zawodowy czuję się teraz znacznie lepiej psychicznie, bo mam ochronę w postaci szczepionki, a
moja praca wymaga częstych wyjazdów i kontaktów z innymi.
Wysłuchała Monika Mikołajczuk kwiecień/maj 2021
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Rola tłumacza
języka migowego
i problemy z tym związane
Halina Grzeszczuk
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
Nauczyciel języka migowego, tłumacz języka migowego

Na początku chciałabym przedstawić specyfikę komunikowania
się z osobami z uszkodzonym słuchem.

Osoby niedosłyszące:
■ posługują się mową dźwiękową

(czasem w różnym stopniu niewyraźną),

■ ich problemy w procesie komunikacji interpersonalnej polegają
głównie na trudnościach w rozumieniu wypowiedzi innych osób,

„…kalectwo głuchoty izoluje głuchego
od społeczeństwa, odbiera mu bowiem jeden
z głównych sposobów poznawania świata –
porozumiewania się z ludźmi i z myślą ludzką.”
(M. Grzegorzewska, Wybór pism, Warszawa, PWN, s. 198)

1. Osoby z uszkodzonym słuchem – skala zjawiska
Według danych szacunkowych w Polsce żyje ok. 100 tys. osób głuchych i niesłyszących, a kolejne 900 tys. to osoby niedosłyszące
(słabosłyszące). Jednak około 50 tysięcy to osoby niesłyszące, dla
których macierzystym językiem, a także podstawowym środkiem
porozumiewania się, jest polski język migowy. Wynika z tego, wielka
potrzeba kształcenia w zakresie języka migowego i zatrudnianie tłumaczy języka migowego wszędzie tam, gdzie człowiek niesłyszący
musi porozumieć się z otoczeniem słyszących (np.: w urzędach,
placówkach użyteczności publicznej, zdrowotnej, na uczelniach
wyższych, itp.). W Polsce zainteresowanie zagadnieniem związanym z tłumaczeniem migowym jest jeszcze wciąż małe, natomiast
w krajach zachodnich tej problematyce poświęca się dużo uwagi.
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■ większość osób niedosłyszących korzysta
z aparatów słuchowych,

■ pomaga sobie w odbiorze dźwięków odczytywaniem mowy
z ust.

Osoby niesłyszące (głuche):

■
■

■

■

często nie są w stanie same rozwiązywać swoich problemów
życiowych, przez co obawiają się nowych kontaktów,
znają swoje ograniczenia w komunikowaniu się i mają
świadomość, że ich rozmówca słyszący może tych ograniczeń
nie znać,
osoby słyszące, które mają pomóc rozwiązać problem osoby
z uszkodzonym słuchem, powinny posiadać pewną wiedzę
o sposobach, metodach i technikach porozumiewania się, a także
znać możliwości i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności,
nie mają one możliwości porozumiewania się za pomocą mowy
dźwiękowej. Znaczna ich część potrafi wypowiedzieć
zrozumiale niektóre słowa, jednak podstawowym
środkiem porozumiewania się jest klasyczny język migowy.
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■ poznawanie języka polskiego dla osoby głuchej jest bardzo Najwyższe rangą przepisy państwowe: art. 69 Konstytucji Rzetrudne, zatem osoba z głębokim niedosłuchem może
mieć mniejszy zasób słownictwa w języku polskim.

■ drogą pisemną można uzyskać od tych osób zazwyczaj tylko
podstawowe informacje. Jeśli nie znamy języka migowego wtedy najlepiej jest skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

■ wspólna rozmowa z udziałem tłumacza może rozwiązać pro-

czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz § 1 pkt.8 Uchwały Sejmu R.P. z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” nakładają na władze publiczne naszego kraju
obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w tym i
osobom głuchym, prawa do „komunikacji społecznej”, „komunikacji międzyludzkiej”, czyli do życia w środowisku wolnym od
barier funkcjonalnych w tym zakresie.

blem bariery w komunikowaniu się,

■ ważnym elementem pracy z osobą z uszkodzonym słuchem są
mimika twarzy i tzw. mowa ciała, która powinna towarzyszyć
rozmowie i zmieniać się w zależności od sytuacji i informacji,

■ konieczny jest stały kontakt wzrokowy, gdyż osoba z uszko-

dzonym słuchem z reguły patrzy na usta swego rozmówcy (nie
powinniśmy bawić się przedmiotami),

■ formułując pytania, niezależnie od formy porozumiewania się

(mowa dźwiękowa, pismo, alfabet palcowy, język migowy
czy kombinacja tych metod), trzeba posługiwać się prostymi
zdaniami, głównie pojedynczymi, podobnie, jak w przypadku
porozumiewania się z cudzoziemcem, słabo znającym język
polski,

Podstawowym dokumentem regulującym zastosowanie języka migowego
służbach leczniczych (i nie tylko) jest Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się zmieniająca
Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oznacza to, że zapotrzebowanie na tłumaczy języka migowego znacząco zwiększa się.

■ w środowisku niesłyszących jest zwyczaj zwracania się do

siebie w języku migowym poprzez znak migowy "ty". Znaki
migowe „pan" i „pani" są stosowane w odniesieniu do osób
trzecich.

W kontakcie z osobą głuchą, budując wypowiedzi, musimy
pamiętać o pewnych zasadach, które będą ułatwiać nam
nawiązanie kontaktu. Do zasad tych można zaliczyć:
→ formułowanie zdań prostych, najlepiej pojedynczych, z wyraźnie wyeksponowanym podmiotem i orzeczeniem, zawierających jak najwięcej potocznie używanych słów,
→ unikanie przenośni oraz słów mających podwójne znaczenie
w znaczeniu mniej popularnym, np. gdzie leży (zamiast jest)
twoja ulica?,
→ wyraźna i spokojna wymowa i artykulacja,
→ zaangażowanie wewnętrzne w przekazywany tekst, odpowiednia i ewentualna gestykulacja uzupełniająca (gesty wskazujące).
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Tysiące zakażonych dzieci.
COVID-19 w Polsce
Dr Magdalena Okarska-Napierała
Fot. pimsudzieci.pl

Ostatnio miałam pacjenta,
u którego jedynym objawem
covidu było to, że odchrząkiwał.
Odchrząkiwał, bo miał większą
ilość wydzieliny w drogach
oddechowych, i to wszystko!
Można się nie zorientować, że
dziecko jest zakażone – przestrzega
dr Magdalena Okarska-Napierała.

Ewa Stanek-Misiąg: Dlaczego
podczas poprzedniej fali na COVID-19 chorowało mniej dzieci niż
obecnie?
dr Magdalena Okarska-Napierała:
Falę, z którą mamy teraz do czynienia
zdominował nowy wariant koronawirusa
B.1.1.7., nazywany wariantem brytyjskim.
On wprowadził nowe zasady gry. Nie ma
wątpliwości co do tego, że jest bardziej
zakaźny od poprzedniego, widzimy większą
zapadalność zarówno wśród dorosłych, jak
i dzieci. Wiemy również, że u dorosłych
wywołuje cięższą chorobę niż starszy
wariant SARS-CoV-2. Nie ma natomiast
na razie żadnych podstaw, by mówić,
że dzieci chorują inaczej czy ciężej niż
wcześniej. Zawsze pewien odsetek dzieci
chorował objawowo na COVID-19, z czego
ok. 2–3% to były ciężkie przebiegi. Jest
to bez porównania mniej niż w populacji
dorosłych. Tym, co się zmieniło w stosunku
do poprzedniej fali jest liczba zachorowań.
Teraz po prostu mamy mnóstwo – myślę, że
tysiące – zakażonych dzieci.
Czasopismo „Lancet” opublikowało analizę
przebiegu COVID-19 u dzieci zakażonych
nowym wariantem. To są na razie wstępne
dane z jednego z londyńskich szpitali. W
porównaniu z danymi z poprzedniej fali
nie pokazują różnic, zarówno jeśli chodzi
o objawy, jak i przebieg – większość
dzieci choruje łagodnie. Poza wrażeniami
personelu medycznego, który widzi wielu
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małych pacjentów (ja też widzę) z cięższym
przebiegiem COVID-19, nie mamy więc
żadnych wiarygodnych danych na temat
tego, że obecnie choroba przebiega u
dzieci ciężej niż podczas poprzedniej fali.
Bardzo prawdopodobnym wyjaśnieniem
jest, że skoro dzieci chorują częściej, to i
liczba przypadków o ciężkim przebiegu
jest większa. Przebiegi ciężkie to nadal
pojedyncze przypadki. W izolatkach na
naszym oddziale leżą w większości dzieci,
które są zakażone, ale wymagają opieki z
powodu innych chorób towarzyszących. Nie
covid jest ich problemem, tylko choroby
onkologiczne czy zespół nerczycowy.
Czy cięższy przebieg choroby u
dziecka łączy się zawsze z chorobami współistniejącymi?
Osobiście nie miałam do czynienia z ciężkim
przebiegiem COVID-19 u dziecka bez
obciążeń, jednak jest to możliwe, chociaż
ze statystycznego punktu widzenia – mało
prawdopodobne. Otyłość, przewlekłe
choroby serca czy płuc, np. astma bądź
stan immunosupresji należą do czynników
ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.
Nie można powiedzieć, że dziecku bez
chorób towarzyszących nie przytrafi się
ciężki przebieg, ale statystyka wskazuje,
że to mało prawdopodobne. Oprócz
chorób towarzyszących, czynnikiem ryzyka
jest wiek – duży odsetek wśród ciężej
chorujących dzieci stanowią nastolatki
oraz dzieci najmłodsze. Trzeba tu jednak
zaznaczyć, że w niektórych badaniach
cięższy przebieg definiuje się jako
konieczność hospitalizacji, a wiadomo,
że młodsze dzieci to dzieci najczęściej
hospitalizowane. One mają niższy próg
wskazań do hospitalizacji, to znaczy,
że ten sam problem u starszego dziecka
opanowujemy w domu, a u młodszego w
szpitalu, np. kiedy noworodek z covidem –
mamy takich pacjentów – przestaje jeść, to
się go hospitalizuje. Trudno więc ocenić na
ile dane o ciężkim przebiegu u najmłodszych
są obiektywne.

Jeśli na COVID-19 choruje noworodek, to oznacza, że urodził się
zakażony?
Niekoniecznie. Nasi pacjenci to dzieci,
które zakaziły się od domowników. Ale –
chciałabym podkreślić – te dzieci zostały
przyjęte do szpitala głównie na obserwację,
ponieważ były bardziej niż zwykle senne
czy gorzej jadły. U żadnego z nich nie
wystąpiły objawy cięższe niż w przypadku
innych infekcji wirusowych u dzieci w tym
wieku.
Czy wariant brytyjski SARS-CoV-2
rozszerzył wachlarz objawów u
dzieci?
Dzieci od początku mają szerokie
spektrum objawów, tyle że nie wszystkie
obserwowaliśmy w Polsce, ale teraz w
związku ze wzrostem zachorowań mamy
większy wgląd w to zjawisko. Niektóre
dzieci chorują, tak jak dorośli, czyli
z gorączką, objawami oddechowymi,
czasem z dusznością, często z katarem i
kaszlem. Natomiast częściej niż dorośli –
co wiemy od dawna – chorują przewodem
pokarmowym i mogą to być jedyne
objawy choroby. Powiedziałabym nawet
tak: dzieci w ogóle nie mają „obowiązku”
chorować układem oddechowym, potrafią
mieć objawy wyłącznie z przewodu
pokarmowego. Niedawno miałam pacjentkę,
która chorowała właśnie w ten sposób. Jej
mama opowiadała, że duża grupa dzieci
w przedszkolu w jednym czasie zaczęła
wymiotować. Zostało to zinterpretowane
jako jakiś nieżyt żołądkowo-jelitowy.
Dopiero po potwierdzeniu COVID-19 u
naszej pacjentki, rodzice pozostałych dzieci
zrobili im testy i okazało się, że wszystkie
dzieci, które wymiotowały, miały covid.
Żadne z nich nie kaszlało. COVID-19 to
podstępna choroba. U dzieci częściej niż u
dorosłych przebiega w nietypowy sposób.
Dzieci mogą mieć tylko gorączkę albo tylko
wysypkę.
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Da się opisać tę wysypkę?
Nie. Spektrum tych wysypek jest bardzo
szerokie.
Czy w ogóle można odróżnić COVID-19 od innych infekcji?
Na podstawie obrazu klinicznego? Nie. Ale
to dotyczy w ogóle infekcji wirusowych
u dzieci. One na ogół dają szerokie
spektrum objawów. Czasem przypominają
przeziębienie, czasem występuje gorączka,
czasem pojawia się biegunka. Tutaj nic się
nie zmieniło. Mamy może trochę więcej
zapaleń krtani. Obserwujemy też to, co
Chińczycy opisali już rok temu – u dzieci,
które przeszły covid skąpoobjawowo,
widzimy czasem zmiany radiologiczne w
rentgenie klatki piersiowej. Jaki to ma wpływ
na ich zdrowie? Trudno powiedzieć. Zmiany
te nie wymagają żadnych interwencji.
Spokojnie je obserwujemy.
Ale czy one ustąpią same?
Nie mamy danych o monitorowaniu
takich zmian, bo to niestety wymagałoby
naświetlania dzieci. Nie wykonujemy
takich badań, jeśli to nie jest konieczne.
Wydaje się, że większość dzieci wychodzi z
COVID-19 raczej bez szwanku. Natomiast
nastolatkom, które chorują podobnie jak
dorośli, zdarza się pogorszenie kondycji,
zmęczenie pocovidowe. Trudno jednak na
razie powiedzieć, jak trwałe są to następstwa i
jakiego odsetka młodych pacjentów dotyczą,
za wcześnie na takie podsumowania.
Jak możemy pomóc dziecku, które choruje na covid w domu, poza
podawaniem płynów i ewentualnie czegoś, co zbija gorączkę?
COVID-19 leczymy objawowo, to
znaczy uśmierzamy objawy, które
dominują w obrazie choroby. Najczęściej
sprowadza się to do stosowania leków
przeciwgorączkowych – paracetamolu,
ibuprofenu oraz nawadniania, czyli
właściwie robimy to, co we wszystkich
innych infekcjach wirusowych. Zapalenie
krtani leczymy według schematu, który
przewiduje steroidoterapię wziewną,
czasami systemową (doustną, domięśniową,
dożylną). Z zapaleniem oskrzeli radzimy
sobie lekami rozszerzającymi oskrzela.
Prawie nigdy nie stosujemy leczenia
przyczynowego, jakim jest remdesiwir. Jego
zastosowanie rozważa się sporadycznie w
najcięższych przypadkach. Podobnie jak
steroidoterapię systemową w ciężkich
zapaleniach płuc. Oczywiście jest to leczenie
szpitalne.
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Wybór między paracetamolem
a ibuprofenem zależy od wieku
dziecka?
Ibuprofenu nie powinno się stosować
u dzieci do 3. miesiąca życia. Poza
tym paracetamol i ibuprofen można
stosować u wszystkich dzieci, o ile nie
ma przeciwwskazań w rodzaju reakcji
alergicznych w przeszłości. To są zupełnie
różne leki, różni je także profil działań
niepożądanych.
Czym się kierować w obserwowaniu
dzieci, żeby zauważyć rzeczywiste
objawy, uniknąć nadinterpretacji,
np. mylenia kaszlu z dusznością?
Odpowiedź na tego rodzaju pytanie wiąże
się ze specyficzną odpowiedzialnością. Im
więcej objawów duszności wymienię, tym
łatwiej będzie je można dostrzec u swojego
dziecka. Efekt będzie taki, że ktoś, kto to
przeczyta, będzie prawdopodobnie non stop
monitorował syna czy córkę. Postaram się
odpowiedzieć tak, jak to robię w rozmowach
z rodzicami. Proszę o to, żeby przede
wszystkim ocenili aktywność dziecka.
Dzieci tym się różnią od dorosłych, że o
ile dorosły czuje się ledwo żywy z powodu
kataru, to dziecko w przebiegu infekcji
na ogół zachowuje chęć do zabawy. Jeśli
więc dziecko, które kaszle (a nawet obficie
kaszle) i ma katar (nawet taki, że leje mu
się z nosa), trochę gorzej je, ale chętnie
pije i jest zainteresowane tym, co zwykle
– psoci, biega, bawi się – to jest to bardzo
uspokajające. Jeśli natomiast jest słabe
i leży (pomijając drzemki), to trzeba się
skonsultować z lekarzem.
Pytała pani o duszność. To można
subiektywnie ocenić – patrząc na wysiłek
przy oddechu u dziecka, człowiek sam
niemal odczuwa zmęczenie. Jeśli rodzice
mają poczucie, że dziecku się ciężej
oddycha, powinni się zgłosić z nim do
szpitala. Zdarza się, że dzieci, które mają
duszność, szczególnie dotyczy to niemowląt,
odmawiają picia. Kiedy choroba – czy

występuje duszność, czy nie – prowadzi
do tego, że dziecko przestaje przyjmować
płyny, należy się udać do lekarza. Dzieci
łatwo się odwadniają. Objawem zbyt
małej podaży płynów jest zmniejszona
ilość oddawanego moczu. Dziecko, które
się odwadnia coraz więcej śpi, a kiedy
śpi, to nie pije. W ten sposób może dojść
do odwodnienia, które będzie wymagało
interwencji szpitalnej. Pogorszenie stanu
ogólnego, osłabienie, niechęć do zabawy,
niechęć do normalnej aktywności, poczucie,
że dziecko ma duszność, zmniejszenie
podaży płynów i zmniejszenie diurezy
(ilość oddawanego moczu) to obiektywne
wskaźniki, które powinny skłonić rodziców
do wizyty u lekarza.
Jak długo trwa COVID-19 u dzieci?
Bardzo różnie, niestety. Zdecydowana
większość dzieci choruje krótko, do kilku
dni. Czasem rodzice opowiadają, że infekcja
ustępuje jak nożem uciął. Wieczorem
dziecko położyło się spać chore, a rano
wstaje zdrowe. Ale u części dzieci gorączka
się bardzo przewleka, trwa nawet 2 tygodnie.
Nastolatki mogą przez kilka tygodni kaszleć,
być osłabione, odczuwać bóle w różnych
częściach ciała – podobnie jak dorośli.
Wydaje się, że dzieci rzadko doświadczają
burzy cytokinowej, tak jak to ma miejsce w
ostrym COVID-19 u dorosłych. Dorośli po
pierwszej fazie objawów grypopodobnych i
przejściowej poprawie mogą następnie wejść
w fazę burzliwych objawów zapalnych, ze
znacznym pogorszeniem stanu ogólnego.
U dzieci tego raczej nie obserwujemy. Jeśli
następuje poprawa, to po to, by choroba
ustąpiła całkowicie. I jest to pocieszające.
Ważne, by dziecko zdawało się rodzicom
coraz zdrowsze, a nie coraz bardziej chore.
Na ogół rodzice bardzo się stresują np. tym,
że dziecko już 7. dzień gorączkuje. Zwykle
jednak okazuje się wtedy, że odstępy między
epizodami gorączki są coraz dłuższe, a
gorączka osiąga coraz mniejsze wartości.
To powinno ich uspokoić. Jeśli stan dziecka
nagle się pogarsza, to oczywiście należy
niezwłocznie szukać pomocy u lekarza.
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O TYM SIĘ MÓWI
Słyszałam o pomysłach ekspediowania dzieci z domu, w którym rodzice chorują na covid,
dzieci są wysyłane do dziadków.
Nie wolno takich rzeczy robić. Dziecko
może przejść COVID-19 zupełnie
bezobjawowo albo skąpoobjawowo, a
dla dziadków choroba może się skończyć
tragicznie. Ostatnio miałam pacjenta
(notabene w immunosupresji), u którego
jedynym objawem covidu było to, że
odchrząkiwał. Odchrząkiwał, bo miał
większą ilość wydzieliny w drogach
oddechowych, i to wszystko! Można się
nie zorientować, że dziecko jest zakażone.
Niestety znam historie, gdy po spotkaniu
rodzinnym, w którym brało udział
zakażone dziecko dziadkowie trafiali do
szpitala. Absolutnie nie wysyłamy dzieci
do osób nieuodpornionych, starszych, z
jakimikolwiek obciążeniami.
A do zaszczepionych? Dziadkowie
mogą już być zaszczepieni dwiema dawkami.
Zachowałabym dużą ostrożność.
Szczepienie nie chroni w 100% przed
zakażeniem, chroni przed ciężkim
przebiegiem choroby. Poza tym pozostaje
kwestia obciążeń zdrowotnych. I
pamiętajmy jeszcze o społecznych
konsekwencjach takich sytuacji. Jeśli ktoś
w domu zachorował na covid, to wszyscy
domownicy są na kwarantannie i naprawdę
nikt nie powinien tego domu opuszczać, bo
to grozi tym, że kogoś zarazi. W przypadku
dzieci z obciążeniami może się zdarzyć, że
np. zakażeni rodzice będą chcieli ochronić
dziecko, ekspediując je do kogoś z bliskich.
Należy jednak pamiętać, że chroniąc kogoś,
nie możemy narażać kolejnych osób,
zwłaszcza gdy są to osoby narażone na
ryzyko cięższego przebiegu COVID-19.
Dużo się mówi teraz o budowaniu
odporności, wzmacnianiu odporności. Jak dbać o układ immunologiczny dzieci?
Hmm… Zgodnie z wiedzą medyczną, ludzie
dzielą się na tych, którzy mają prawidłowo
rozwinięty układ odpornościowy (oni
stanowią większość) i tych, którzy
są w stanie immunosupresji, czyli
zdefiniowanego upośledzenia odporności
czy to wywołanego chorobą czy leczeniem
(jest ich mniejszość). Ludzie o prawidłowo
rozwiniętym układzie odpornościowym
– także dzieci – nie potrzebują żadnych
dodatkowych działań, które by ten układ, jak
to się mówi, wzmacniały. Właściwie co by
10

miało to „wzmacnianie” oznaczać? Większą
liczbę leukocytów? Nie zalecam żadnych
suplementów diety, jeśli do tego zmierza
pani pytanie. Dla dobrostanu człowieka,
dla prawidłowego rozwoju dziecka, ważne
są: zdrowy sen w odpowiedniej ilości,
aktywność fizyczna na świeżym powietrzu,
zbilansowana dieta. O to należy zadbać. Tyle
mogę powiedzieć na temat „wzmacniania”
odporności.
Jak przygotować dziecko do testu
na koronawirusa, żeby to wydarzenie nie zapisało się źle w pamięci dziecka?
Miałam ten test wykonywany już kilka
razy i to się za każdym razem bardzo
mocno zapisuje w pamięci. Wiele procedur,
które podejmujemy wobec dzieci, jest
nieprzyjemnych i jakoś sobie musimy
z tym radzić. Ważne dla powodzenia
pobrania wymazu jest to, żebyśmy ze sobą
współpracowali – personel medyczny,
rodzice i pacjent. Wydaje mi się, że nie
może być nic gorszego niż wielokrotne
próby pobrania wymazu, raz z jednej
dziurki, raz z drugiej. Wytłumaczmy
dziecku, jak będzie wyglądało badanie,
że jest krótkie, trwa nie więcej niż 10
sekund. Obiecajmy jakąś rekompensatę.
Nie wolno nigdy oszukiwać dzieci,
wprowadzać w błąd, zapewniać, że będzie
fantastycznie, podczas gdy wiemy, że czeka
je nieprzyjemna interwencja medyczna. W
ten sposób stracimy ich zaufanie. Mówimy
więc, że nie będzie fajnie, ale niestety
wszyscy muszą to przejść, i dorośli i dzieci,
i wręczamy jakieś pocieszenie, to może być
lizak czy jajko niespodzianka. Taka nagroda
ściskana w ręku podczas badania na pewno
bardzo pomaga. Mój syn, który ma już 10
lat doświadczeń mówi, że układ „coś za
coś” jest bardzo dobry, dzięki niemu łatwiej
znieść przykrość, jaką jest test.
Po poprzedniej covidowej fali do
szpitali trafiły dzieci z PIMS. Skoro obecnie na COVID-19 choruje
więcej dzieci niż wcześniej, należy
się spodziewać większej liczby pacjentów z wieloukładowym zespołem zapalnym?
Po raz pierwszy PIMS opisano w
Wielkiej Brytanii i spodziewamy się, że
stamtąd napłyną wkrótce informacje o
zachorowaniach po fali wariantu brytyjskiego.
PIMS stwierdzamy u dzieci cały czas. W
styczniu i lutym był okres względnej ciszy,
od marca zaczyna przybywać pacjentów.
W tej chwili mamy w szpitalu kilkoro.
Ale biorąc pod uwagę liczbę zakażonych
obecnie dzieci, należy się liczyć z tym, że

będzie bardzo dużo przypadków PIMS.
Rodzice na pewno zamartwiają się
tym, czy odpowiednio wcześnie zauważą chorobę u swojego dziecka.
PIMS jest chorobą, której raczej nie da
się przeoczyć. Cały czas powtarzam
to rodzicom, którzy – rzeczywiście –
zaniepokojeni uporczywie szukają PIMS u
dzieci. Jeżeli wiemy, że w domu był covid,
a dziecko zaczyna wysoko gorączkować,
ma objawy z przewodu pokarmowego – ból
brzucha, biegunkę czy wymioty, do tego
dołącza się wysypka, zapalenie spojówek
to koniecznie musimy się zgłosić do lekarza.
Szczególnie, gdy dziecko jest jedynym
członkiem rodziny, u którego występują
takie objawy. W pierwszej fali na PIMS
zachorowało w Polsce kilkaset dzieci.
Należę do zespołu, który monitoruje PIMS
w Polsce. Informacje dotyczące PIMS
publikujemy na stronie www.pimsudzieci.
pl. Z danych, które zebraliśmy do tej pory
wynika, że w populacji polskiej obraz
choroby jest bardziej jednorodny niż w
Europie Zachodniej. Prawie wszystkie
nasze dzieci mają jakieś objawy skórnośluzówkowe, czy to wysypkę, czy
zapalenie spojówek, czy obrzęki rąk i
stóp. U ponad 90% występują objawy z
przewodu pokarmowego. Nieobecność
wyżej wymienionych objawów radykalnie
zmniejsza prawdopodobieństwo tego,
że mamy do czynienia z PIMS. Rejestr
pokazuje też, że polskie dzieci chorują
łagodniej. Oczywiście nie ma gwarancji, że
każde dziecko będzie chorowało łagodnie,
ale statystyki hospitalizacji na oddziałach
intensywnej terapii są u nas niższe niż na
Zachodzie. W USA czy Wielkiej Brytanii
pokazują 60% takich hospitalizacji, a w
Polsce poniżej 10%. Mam nadzieję, że to
uspokoi polskich rodziców.

Doktor n. med.
Magdalena Okarska-Napierała –
pediatra, pracuje w Klinice Pediatrii
z Oddziałem Obserwacyjnym
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/
pediatria/wywiady/263985,tysiacezakazonych-dzieci-covid-19-w-polsce.
Rozmawiała Ewa Stanek-Misiąg
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WASZE HISTORIE

"Bez operacji mój synek

odejdzie w moich ramionach..."
Żyjemy w strachu, który przenika wszystkie komórki. Nasz mały synek
ma tylko pół serca - serca, które w każdej chwili może przestać bić!
Mateuszek, choć taki maleńki, przeszedł już ogrom bólu i cierpienia.
Śmierć tak wiele razy wyciągała do niego swoje lodowate objęcia…
Synek pilnie potrzebuje operacji naprawy zastawki trójdzielnej, która
da mu nadzieję na życie! Największa szansa czeka w USA - mamy
tylko 3 miesiące, by zebrać prawie milion! Prosimy o pomoc, o ratunek
dla Mateuszka…

Życie… Nie ma nic cenniejszego.
Daliśmy je naszemu dziecku,
a teraz musimy zrobić wszystko,
by je ratować!
Historia Mateuszka rozpoczęła się
wiadomością, że jestem w kolejnej ciąży
- było to spełnieniem naszych marzeń!
Patrycja bardzo czekała na młodszego
braciszka! Niestety szczęście nie trwało
długo. Wynik badania prenatalnego w 13
tygodniu ciąży zmienił cały nasz świat.
HLHS - krytyczna wada serca, w której nie
istnieje możliwość wyleczenia…
Powiedziano nam, że nasz synek będzie
musiał przejść trzy operacje na otwartym
sercu, by mógł żyć… Radosne oczekiwanie
na narodziny Mateuszka zmieniły się w
tygodnie strachu, bezradności i płaczu. A
to niestety był dopiero początek...
Mateuszek ur. się 3 X 2017 r. z jedną z
najcięższych możliwych wad serca – HLHS,
hipoplazją (czyli brakiem) lewej komory
serca. Oznacza to, że w jego malutkiej klatce
piersiowej zamiast całego serduszka, bije
tylko pół… Występuje również znaczna
niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Mateusz miał zaledwie dwa tygodnie,
gdy pojechał na stół operacyjny - na
pierwszą operację, metodą Norwooda.
Choć operacja się udała, to okres po niej
był tragiczny… Nastąpiły powikłania. W
pewnym momencie u synka zatrzymało się
krążenie, doszło do niedotlenienia mózgu
i sepsy! Pobyt na OIOM-ie i potem na
oddziale kardiologicznym wydłużał się w
nieskończoność…
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Dopiero po trzech miesiącach od narodzin
Mateuszek mógł poznać swoją siostrę.
Nie było mu jednak dane nacieszyć się
najbliższymi. dwa miesiące później zaczęły
się ponowne problemy, spadki saturacji
powodowały, że Mateuszek siniał i mocno
się pocił. Po raz kolejny musieliśmy
zamieszkać w szpitalu…

W wieku 6 miesięcy przyszedł czas na
kolejną operację ratującą życie, Glenna.
Niestety, i tym razem nie obyło się bez
komplikacji… W szpitalu spędziliśmy
kolejne 4 miesiące. Gdy wróciliśmy
do domu, mieliśmy nadzieją, że teraz
będziemy mogli się skupić tylko na tym,
by Mati mógł być rehabilitowany, by
dogonić rówieśników. Ale nastąpiło kolejne
załamanie...
Mając 19 miesięcy, synek trafił ponownie
do szpitala, tym razem z powodu drgawek.
Jak się okazało, wynikiem powikłań
po pierwszej operacji i niedotlenieniu
organizmu jest epilepsja! Mateuszowi
doszły kolejne leki. Każdy napad był na tyle
długi, że musiał zakończyć się pobytem w
szpitalu…
Padaczka i połowa życia spędzona wśród
szpitalnych ścian mocno opóźniła rozwój
synka. Jeszcze samodzielnie nie chodzi,
ani nie mówi. Konieczne są codzienne
rehabilitacje. Mateuszek w ciągu swojego

krótkiego życia przeszedł już dwie operacje
na otwartym sercu i aż 6 cewnikowań.
Od narodzin Mateuszek walczy, a my
razem z nim. Całe nasze życie zostało
przewartościowane. Kiedy słyszymy jego
ciężki oddech nawet przy najmniejszej
aktywności i patrzymy na sine usteczka,
serce rozpada się na kawałki. Jak
każdy rodzic pragniemy dać naszemu
synkowi jak największą szansę na
zminimalizowanie cierpienia i powikłań,
dlatego postanowiliśmy, że skontaktujemy
się ze szpitalem dziecięcym w Pittsburghu jednym z najlepszych ośrodków na świecie.
Poznaliśmy rodziców dzieci, które były tam
leczone. Efekty są znakomite i tego samego
pragniemy dla naszego synka...
W Pittsburghu zakwalifikowano Mateuszka
do operacji. Po konsylium zadecydowano,
że musi przejść najpierw operację, w
której zostanie naprawiona zastawka
trójdzielna, ponieważ bez tej korekty serce
nie wytrzyma planowanej operacji (III etap
Fontanna). Później dopiero można będzie
przeprowadzić docelową operację.
Mamy dobrą wiadomość!!!
8 czerwca udało się zakończyć
zbiórkę pieniędzy na leczenie
Mateuszka, który wkrótce
poleci na operację do USA
Wdzięczni Rodzice
https://www.siepomaga.pl/mateuszpietrak
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Pytania w temacie koronawirusa

Kto pyta, nie błądzi.

Szczepienia przeciw COVID-19

Czy szczepionka jest obowiązkowa? Jeśli tak,
czy są jakieś sankcje za odmowę szczepienia?
Szczepienia są całkowicie dobrowolne. Zachęcamy wszystkich
do szczepień przeciw COVID-19. Im więcej osób się zaszczepi,
tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.
Ile kosztuje szczepionka na koronawirusa? Czy
szczepionki są w pełni refundowane? Jeżeli nie,
to jakie grupy są objęte refundacją?
Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. Odcina ona możliwość
przenoszenia się wirusa z człowieka na człowieka. Program szczepień to nie tylko powrót do normalności, ale też mechanizm ochrony miejsc pracy.
W jaki sposób będę mógł/mogła zgłosić, że chcę
się zaszczepić? Czy potrzebne będzie skierowanie od lekarza? Jeśli tak, kto mi je wystawi?
Szczepienia podzielone są na etapy. Gdy znajdziesz się w danym
etapie szczepień i masz numer PESEL – automatycznie zostanie
wystawione e-skierowanie, które będzie ważne 90 dni. Jeżeli nie
masz numeru PESEL, lub nie mogłeś poddać się szczepieniu w
okresie ważności pierwszego skierowania, kolejne wystawi Ci
indywidualnie lekarz. Zapisać się na szczepienie możesz:
► przez infolinię 989
► online przez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl
►bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień
Podczas zapisu zostaniesz poproszony o dane osobowe, warto
mieć zatem przy sobie np. dowód osobisty. Potrzeby Ci będzie
także kod pocztowy. To na jego podstawie system zaproponuje Ci
miejsce szczepienia (położone najbliżej wskazanego kodem pocztowym obszaru). Ale nie będzie Ci potrzebny numer e-skierowania. Po dokonaniu rezerwacji wizyty otrzymasz SMS z informacją
o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Aby zmienić termin
szczepienia, będziesz musiał podać dane identyfikacyjne – przygotuj je przed rozmową. Na przyjęcie drugiej dawki umówisz
się podczas pierwszej wizyty w punkcie szczepień. Nie musisz
ponownie dzwonić na 989, by dokonać rejestracji.
Kolejność szczepień wskazana jest
w Narodowym Programie Szczepień.
Gdzie mogę się zaszczepić?
W II kwartale Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w:
• przychodniach POZ
(i innych stacjonarnych placówkach medycznych),
• szpitalach rezerwowych,
• szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital),
• punktach samorządowych
(w każdym powiecie 1 punkt samorządowy),
• punktach drive thru,
• zakładach pracy,
• aptekach.
Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności
samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek.
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Rejestrując się na szczepienie, zostanie zaproponowany najbliższy
Tobie punkt szczepień. Natomiast listę punktów możesz sprawdzić
na https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
Czy mogę kupić szczepionkę na COVID-19?
Jeśli tak, to gdzie?
Szczepionka jest bezpłatna i dostępna w punktach realizujących
szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19.
Czy dostanę zaświadczenie,
że jestem zaszczepiony?
Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart
Szczepień w systemie P1. Oprócz tego po przyjęciu drugiej dawki
wystawiane są kody QR, które można pobrać z Internetowego
Konta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas
może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw.
paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba
jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują
osobom zaszczepionym. Dostępna jest aplikacja "Zaszczepieni",
która umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto pokazuje nam kod
QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też
podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą
literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można
sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje. Osoba, która
pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w kodzie.
Od czerwca można uzyskać Unijny Certyfikat Covid.
Czy senior, który chce się zaszczepić, powinien
wychodzić z domu? Czy jest możliwość szczepienia w domu?
Istnieje możliwość skorzystania z usług wyjazdowego zespołu
szczepień. Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów,
których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do
stacjonarnego punktu szczepień. Pacjenci mogą też skorzystać
ze specjalnego transportu do punktu szczepień. Te transporty
organizują gminy. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie
odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania
z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień
lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest
obsługiwany przez poszczególne gminy.
Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N)
lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do
najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100
tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w
samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w
przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
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Pytania w temacie koronawirusa
Jestem osobą niepełnosprawną i niesamodzielną, czy może ktoś przyjechać i zrobić mi szczepionkę?
Istnieje możliwość skorzystania z usług wyjazdowego zespołu
szczepień. Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów,
których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. W Przychodni centrum zgłoszenia
prosimy kierować na adres: mobilny@centrum.med.pl

szczepień. Te transporty organizują gminy. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio
w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru
telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy.
Sprawdź jak zamówić transport w Twojej okolicy: www.gov.pl/
web/szczepimysie/transport

Pacjenci mogą też skorzystać ze specjalnego transportu do punktu

Choroby oczu

Widzimy
nie tylko oczami

W jaki sposób osoby niewidome i słabowidzące mogą
korzystać ze smartfona? Istnieje coraz więcej urządzeń
i technologii, które ułatwiają samodzielne funkcjonowanie
osobom niewidomym i słabowidzącym. Smartfon jest jednym
z takich rozwiązań.
Osoby niewidome lub słabowidzące mogą z łatwością korzystać
ze smartfona. Pomagają w tym specjalne programy odczytujące
mową syntetyczną tekst wyświetlany na ekranie. Dla urządzeń
z systemem iOS jest to program VoiceOver, a dla urządzeń z
systemem Android – TalkBack. Są one bezpłatne i znajdują się
w standardowym wyposażeniu smartfona.
Uruchomienie programów udźwiękawiających czasem wymaga
pomocy osoby widzącej. Aby sprawnie korzystać ze wszystkich
aplikacji znajdujących się w smartfonie przy pomocy mowy
syntetycznej, trzeba nauczyć się specjalnych gestów, które
zastępują różne komendy. W nauce gestów i nawigowania po
smartfonie może pomóc tyfloinformatyk, czyli specjalista technik
komputerowych dla osób z dysfunkcjami wzroku. Szkolenia
tyfloinformatyczne organizują, zazwyczaj bezpłatnie, różne
stowarzyszenia i fundacje, w tym Polski Związek Niewidomych.

Po opanowaniu bezwzrokowej obsługi smartfona można zainstalować
dodatkowe aplikacje, które sprawią, że będzie można, np.:
• rozpoznawać banknoty;
• planować trasę swojej podróży po mieście;
• sprawdzić bieżącą lokalizację, adres;
• śledzić trasę uzyskując informacje o nazwach ulic,
skrzyżowaniach i mijanych obiektach;
• rozróżniać kolory;
• rozmawiać za pomocą rozmów video i zdalnie otrzymywać
pomoc;

nr 2(36)/2021

• korzystać z rozkładów jazdy komunikacji miejskiej,
pociągów i autobusów;
• dokonywać różnych zakupów i płatności;
• sprawdzać nazwy produktów i informacje zawarte
w kodach kreskowych lub kodach QR;
• oglądać filmy z audiodeskrypcją;
• wyszukiwać informacje w Internecie;
• słuchać audiobooków i czytać czasopisma.
Osoba słabowidząca może wykorzystać smartfon do
sprawniejszego odczytywania tekstu poprzez jego powiększenie,
nasilenie kontrastu, zmianę kolorów lub ich odwrócenie. Można
też zainstalować aplikację „lupa” pozwalającą na przekształcenie
smartfona w kieszonkowy, elektroniczny powiększalnik.
Każdy smartfon można ustawić według własnych preferencji.
Tekst pochodzi z „Poradnika dla osób zagrożonych utratą
widzenia”. Publikacja została przygotowana przez zespół
ekspertów Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku
Niewidomych, pod redakcją Małgorzaty Pacholec, w ramach
projektu pilotażowego dla Wschodniego Mazowsza „Widzimy
nie tylko oczami”.

Małgorzata Pacholec

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
Dyrektormgr
Instytutu
farmacji
Tyflologicznego PZN
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Prawo

PRAWA
PACJENTA

W DOBIE KORONAWIRUSA

Wystąpienie pandemii koronawirusa w sposób niezaprzeczalny wpłynęło na prawo pacjenta
do świadczeń zdrowotnych. Należy wspomnieć, że wobec ograniczenia dostępności świadczeń
zdrowotnych w dobie pandemii
koronawirusa, Rzecznik Praw
Pacjenta opublikował specjalny raport pn. „Problemy pacjentów w dobie epidemii choroby
COVID-19", w którym wskazano
na najbardziej istotne problemy pacjentów w czasie trwania
pandemii.
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Prawa pacjenta określone zostały w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przedmiotem jej regulacji są w szczególności prawa pacjenta, zasady udostępniania
dokumentacji medycznej, obowiązki podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych związane z prawami pacjenta, tryb powoływania, odwoływania
i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta, postępowanie w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Zgodnie z art. 2 ustawy, przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest
obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony
zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób
uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Epidemia koronawirusa bez wątpienia mocno odcisnęła swoje piętno na systemie ochrony
zdrowia. Jest to szczególnie trudny okres dla pacjentów, których prawa
zostały w istotny sposób ograniczone. Jest to również pracowity okres dla
Rzecznika Praw Pacjenta. Poniżej przedstawiono wybrane prawa pacjenta,
najbardziej narażonego na uszczerbek w dobie pandemii.

Naruszenie dostępu do świadczeń zdrowotnych
Jednym z podstawowych praw pacjenta, określonych w ww. ustawie jest
prawo do świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom
aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent
ma prawo, w sytuacji ograniczonych
możliwości udzielenia odpowiednich
świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach
medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Pacjent ma też prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych
ze względu na zagrożenie zdrowia lub
życia. Jednocześnie, pacjent ma prawo
do świadczeń zdrowotnych udzielanych
z należytą starannością przez podmioty
udzielające świadczeń zdrowotnych w
warunkach odpowiadających określonym
w odrębnych przepisach wymaganiom
fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami
etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
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Prawa pacjenta
Wystąpienie pandemii koronawirusa w sposób niezaprzeczalny wpłynęło na prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Należy wspomnieć, że wobec ograniczenia dostępności
świadczeń zdrowotnych w dobie pandemii koronawirusa, Rzecznik Praw Pacjenta opublikował specjalny raport pn. „Problemy
pacjentów w dobie epidemii choroby COVID-19", w którym
wskazano na najbardziej istotne problemy pacjentów w czasie trwania pandemii. Z przedmiotowego raportu wynika w zakresie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, że jednym z
częstszych problemów pacjentów, jest naruszenie dostępu do
świadczeń zdrowotnych, a wśród nich ograniczona dostępność
do świadczeń zdrowotnych w placówkach opieki zdrowotnej,
a także zastrzeżenia dotyczące długiego czasu oczekiwania na
świadczenie specjalistyczne (część wizyt jest obecnie odwoływana, a nowe terminy nie są wyznaczane) oraz zastrzeżenia co do
kompleksowości i staranności udzielonego świadczenia (dotyczy
to zwłaszcza teleporad) bądź ich ograniczonego trybu. Ponadto
pacjenci wskazywali na problem z dostępem do diagnostyki.
Pomimo posiadania skierowania niektóre podmioty (głównie
szpitale) odmawiały wykonania niektórych badań, twierdząc, że
wykonują je tylko hospitalizowanym pacjentom.

Prawo do informacji
Występują także problemy związane z dostępem do dokumentacji
medycznej, prawem do informacji, intymności i godności oraz
prawem do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Dla
przykładu, w zakresie opieki okołoporodowej, pacjenci skarżyli
się Rzecznikowi m.in. na ograniczenia lub wstrzymania porodów
rodzinnych, w tym przez wymaganie od osób towarzyszących
kobiecie przy porodzie przedstawienia negatywnego wyniku
testu na COVID-19, mimo spełniania wymagań określonych
stosownymi zaleceniami Konsultantów Krajowych w dziedzinie
położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, na separację nowonarodzonego dziecka od matki, brak kontaktu „skóra do skóry”,
bez uwzględnienia zgody matki w tym zakresie, jak również
wymagania od kobiet, aby rodziły w maseczkach, mimo braku
objawów choroby COVID-19.
Poza dostępem do świadczeń zdrowotnych, pacjent zgodnie z
obowiązującymi przepisami ma także prawo do informacji o
swoim stanie zdrowia. Zasadą poszanowania tego prawa jest
traktowanie go w każdym praworządnym państwie jako elementu
uznania przyrodzonej człowiekowi godności i wolności. Na jego
podstawie pacjent i (albo) jego przedstawiciel ustawowy mają
prawo do uzyskania od lekarza szerokiego zakresu informacji,
dotyczącego różnych sfer procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i
leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu na
przyszłość. W dobie trwającej epidemii oraz wprowadzanych
ograniczeń w realizacji praw pacjenta poszukuje się alternatywnych możliwości przekazywania informacji o stanie zdrowia
pacjenta osobom do tego uprawnionym, w szczególności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nowe technologie. W ocenie
Rzecznika Praw Pacjenta, żaden z przepisów ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje komunikacji na
odległość, ale potrzeba ochrony danych osobowych szczególnej
kategorii – danych dotyczących zdrowia, które wymagają zachowania innych zasad ostrożności przy realizacji tej formy kontaktu, niż w przypadku kontaktu osobistego. Rzecznik przedstawił
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Prawo
w tym zakresie wytyczne, które są odpowiedzią na potrzeby
zgłaszane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.
Zabezpieczają one zarówno interes pacjenta, jak i osoby bliskiej
dla pacjenta w zakresie prawa do informacji.
Wytyczne obejmują zagadnienia dotyczące kontaktu na odległość
z osobą upoważnioną przez pacjenta przytomnego, ale także
przez osobę bliską, której pacjent z uwagi na swój stan zdrowia
nie mógł nikogo upoważnić do przekazania informacji. Podmioty
lecznicze powinny stworzyć odpowiednie warunki techniczne
oraz organizacyjne, z których pacjenci w łatwy sposób będą
mogli się komunikować.

Postulat o zmianę prawa
Wskazać także trzeba, że pacjentowi przysługuje prawo do dokumentacji medycznej. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych
mu świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo do zapewnienia
ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił w ostatnim czasie liczne propozycje legislacyjne, wynikające z analizy problemów w realizacji
praw pacjenta w związku z epidemią COVID-19. Jedną z nich
było m.in. umożliwienie dostępu do dokumentacji medycznej
pacjenta, który jest nieprzytomny i przebywa w szpitalu. Obecnie,
jeśli osoba bliska nie ma odrębnego upoważnienia, uzyskanie
wglądu w dokumentację nie jest możliwe. W opinii Rzecznika
trzeba to zmienić i w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych, kiedy pacjent nieprzytomny trafia do szpitala, osoby bliskie powinny
móc zapoznać się z dokumentacją medyczną bliskiej osoby. Jest
to tym bardziej zasadne, że już w chwili obecnej bliscy mogą w
ww. przypadku uzyskać od lekarza informacje o stanie zdrowia
pacjenta. Za takim rozwiązaniem przemawia także obecna sytuacja epidemiczna, kiedy to ograniczane są odwiedziny pacjentów
w szpitalach, a kontakt z lekarzami jest utrudniony.
Niewątpliwie obecnie dla podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych, które w tej chwili walczą o zdrowie pacjentów,
najbardziej istotnym przepisem ustawy może być art. 5, zgodnie
z którym kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć
korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne
pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1,
także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Praw
tych zdecydowanie jednak nie można wyłączyć, a działania w tym
przedmiocie podejmowane powinny dążyć do tego, aby mimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią, prawa pacjenta były w
jak najszerszym stopniu respektowane i realizowane. Niestety
obecnie prawa pacjenta, stale przecież obowiązujące, nie są stosowane w tak szerokim zakresie jak przed początkiem pandemii.

Kinga Sulej
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łukasiuk
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Psycholog

Mobbing
Może to pytanie nie jest stricte do psychologa, ale spróbujmy na początku określić, czym jest mobbing i kiedy
to pojęcie pojawiło się w polskiej przestrzeni publicznej?

Mobbing nazywany jest psychoterrorem lub prześladowaniem
psychicznym. Termin wywodzi się od angielskiego czasownika
to mob (nagabywać, napadać, zaczepiać) i rzeczownika mob (motłoch, tłum). Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki
naukowiec Peter Paul Heinemann. Międzynarodowa Organizacja
Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie
poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie
zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników. Obejmuje ono
sprzysięganie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia.
Mobbing charakteryzuje się stałymi, negatywnymi działaniami nastawionymi na upokorzenie, zastraszenie, pomniejszanie
kompetencji, utrudnianie wykonywanej pracy, poniżanie oraz
izolowanie. Mobbing, jak to bywa z przemocą psychiczną, nie
przybiera raczej formy otwartej, jawnej agresji. Mobber, przy
zachowaniu pozorów współpracy i poprawności społecznej, posługuje się środkami manipulacji psychicznej. W polskim prawie
pracy o mobbingu mówi się od 2004 roku.

Ludzie o jakim typie osobowości są najbardziej narażeni
na mobbing?

Z badań dr Moniki Miedzik, która przeprowadziła w 2012 roku
ogólnopolskie badania kwestionariuszowe, wynika, że istnieją
pewne cechy osobowości oraz style radzenia sobie ze stresem,
które mogą predysponować do stania się ofiarą przemocy w
miejscu pracy. Zaliczyć można do nich większą neurotyczność,
mniejszą ugodowość, mniejszą sumienność oraz większy introwertyzm niż obserwuje się u osób niemobbowanych. Co więcej,
wśród ofiar mobbingu zarysowuje się większa tendencja do rywalizowania i większy indywidualizm oraz emocjonalne (a nie
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historia poniżenia
i bezradności
zadaniowe) reagowanie na stres. Podsumowując, wśród osób
doświadczających mobbingu przeważają osoby wysoko wrażliwe, które mniej sprawnie nawiązują relacje interpersonalne oraz
w większym stopniu przeżywają miejsce pracy jako stresujące
i obciążające.

Według statystyk mobbing dotyka od 15 do 17 proc. pracowników, głównie takich branż, jak oświata, administracja
i służba zdrowia. Granicę, za którą zaczyna się mobbing,
łatwiej przekroczyć tam, gdzie między pracownikami panuje atmosfera luzu i kolesiostwa, czy też odwrotnie, gdzie
wszyscy są zdystansowani i mówią sobie per pan?

Niezależnie od kultury organizacji najważniejsza jest postawa
osób zarządzających. Organizacja, w której pracodawca nie
zgadza się na jakiekolwiek formy dyskryminacji i jest konsekwentny w swym postępowaniu, nie doświadczy tego zjawiska,
nawet jeżeli jego pracownicy będą posiadali cechy właściwe
mobberom (np. zaburzenia poczucia własnej wartości, dążenie
do celu „po trupach” czy małą refleksyjność lub brak zdolności
przyjmowania krytyki).
Bardzo często ofiarami mobbingu padają dziś młodzi lekarze. Jaką formę przybiera nękanie pracowników służby
zdrowia i z czego to wynika?

Służba zdrowia, w tym szpitale, to miejsca, gdzie panuje hierarchiczny model pracy. Z jednej strony brakuje lekarzy, pielęgniarek i nierzadko trudno o zachowanie płynności w opiece nad
pacjentami, z drugiej strony dostęp do specjalizacji, zdobywania
uprawnień jest bardzo trudny. To idealne miejsce do rywalizacji.
Sprawcy mobbingu wiedząc, że młodym lekarzom zależy na
poszerzaniu swoich uprawnień (a przecież sami swoją pozycję
zdobywali w trudzie) zamiast ich wspierać, utrudniają im życie.
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Mobbing
O skali zjawiska świadczy fakt, że Ogólnopolski Związek
Zawodowy Lekarzy zainicjował akcję Stop Mobbingowi
(https://www.ozzl.org.pl/stop-mobbingowi)...

Jeśli odsuniemy na bok pobudki personalne, okazuje się, że całe
społeczeństwo zyskuje, jeśli przybywa młodych, ambitnych specjalistów ze świeżym spojrzeniem i energią. Szkoda, że młodzi
lekarze odbierani są jako zagrożenie i konkurencja dla swoich
starszych kolegów. Wspaniale, że takie inicjatywy powstają.
Może będzie to impuls do zmian.

Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem?

Myślę, że dbanie o swoją kondycję emocjonalną oraz rozwój osobisty są niezbędne w zapobieganiu kryzysom. Jeśli rozpoznajemy
swoje potrzeby, znamy swoje mocne strony i ograniczenia oraz
przysługujące nam w miejscu pracy prawa, to szybciej odnotujemy sytuacje, które nam nie służą i na nie zareagujemy.

Jeśli nie zareagujemy, to możemy ponieść ogromne koszty emocjonalne i społeczne…

Obraz kliniczny ofiar mobbingu przejawia wiele analogii z objawami stwierdzonymi u osób, które przeżyły kataklizm, atak z
bronią w ręku czy gwałt. Najbardziej typowymi zaburzeniami
emocjonalnymi będącymi skutkiem długotrwałego mobbingu
są: zespół depresyjny, stany lękowe i fobijne oraz PTSD (zespół stresu pourazowego). Obok destrukcji jednostki, szerzący się w firmach mobbing naraża także na dodatkowe koszty
samo przedsiębiorstwo (absencja, wzrost liczby urlopów zdrowotnych, spadek wydajności oraz jakości produkcji, degradacja atmosfery pracy), a tym samym i całe społeczeństwo, które
ponosi między innymi koszty opieki zdrowotnej nad ofiarami.
Dlaczego walka z mobberem jest tak trudna – rzadko kiedy
pracownik składa oficjalną skargę…

Psycholog
częściej kobiety, osoby samotne, poniżej 30 roku życia (więc
z niewielkim doświadczeniem zawodowym) czy zatrudnione
na czas określony. Wyplątanie się z tak zmyślnie utkanej sieci
zależności i strachu nie jest łatwą sprawą, zwłaszcza jeśli osoba
nie ma podstawowych informacji o mobbingu i np. nie wie, że
jest to działanie karalne (Art. 94 §3 Kodeksu pracy jest podstawą
odpowiedzialności pracodawcy, daje pracownikowi możliwość
dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za
utratę zdrowia spowodowaną mobbingiem). Najtrudniej jest stawiać czoła sprawcy przemocy w pojedynkę, dlatego tak ważne
jest, by zwracać się o pomoc.

W codziennej praktyce z pewnością spotyka Pani ofiary
mobbingu. Co jest podstawą terapii w takich przypadkach?

Interwencja kryzysowa polega przede wszystkim na wyposażeniu
ofiary przemocy w narzędzia do przeciwstawienia się agresorowi.
Upewnienie osoby, że to, czego doświadcza, nie jest jej winą
i że ma prawo powiedzieć dość. Pokazanie, że jest chroniona
prawem i zmotywowanie do skorzystania z tej ochrony jest bazą
do dalszej pracy.

Czy zdarzyło się, by po pomoc przyszła osoba, która jest
mobberem? Czy osoby mobbingujące w ogóle zdają
sobie sprawę z tego, że ich zachowanie jest, mówiąc delikatnie, niewłaściwe?

W swojej praktyce nie spotkałam się z takim przypadkiem, ale
spotykałam sprawców innej przemocy, którzy zreflektowali się i
prosili o pomoc w zerwaniu z destrukcyjnymi dla ich otoczenia
praktykami. Niezależnie czy mobber podejmie pracę nad sobą,
ofiara mobbingu nie powinna czekać na przemianę agresora, a
zadbać o siebie i szukać wsparcia tak prawnego, jak i psychologicznego.
Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk

Walka sama w sobie wymaga mobilizacji, pewności siebie, poczucia sprawstwa i często uruchomienia wsparcia społecznego.
Niejawne, manipulacyjne działania przemocowe krok po kroku
pozbawiają ofiarę tych wszystkich zasobów. Co więcej, mobber
atakuje te osoby, które odbiera jako podatne. Ofiarami są naj-

Adriana
Szubielska
Szubielska
psycholog, psychoterapeuta

nr 2(36)/2021
1(35) /2021

17
17

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Handlarze
złudzeń,
czyli Polak u znachora…

Jak wynika z badań, nawet co drugi pacjent
onkologiczny w Polsce sięga po niekonwencjonalne metody leczenia. I choć ich skuteczność jest bardzo wątpliwa, to wiara w moc
alternatywnych terapii wydaje się, niestety,
silniejsza niż zdrowy rozsądek. Lekarze przestrzegają przed pochopnym korzystaniem z
paramedycznych kuracji, które, poza drenażem
kieszeni, nie tylko nie przynoszą spodziewanej
poprawy zdrowia, lecz mogą nawet kosztować
życie.

Anna ma nieco ponad 40 lat. Jest wykształconą, dobrze zarabiającą siedlczanką. Dwa lata temu zdiagnozowano u niej nowotwór
w obrębie szyi, ale zanim trafiła do lekarza, korzystała z tzw.
alternatywnych metod leczenia, także za granicą. Była m.in.
częstą pacjentką jednej z warszawskich przychodni, oferujących
rzekomo „naturalne terapie uzdrawiające ciało i umysł”, gdzie
poddała się serii wlewów witaminowych. Na pokrycie kosztów
tego „uzdrawiania” musiała zaciągnąć kredyt. W międzyczasie
wybrała się do jednej z podlaskich szeptuch, która ogniem i ziołami wypędzała z niej chorobę… Jak się można było spodziewać,
nie wypędziła. Dopiero kiedy te wszystkie zabiegi nie przyniosły
spodziewanych efektów, Anna, namówiona przez przyjaciółkę,
zaniepokojoną pogarszającym się stanem jej zdrowia, trafiła do
specjalistycznego ośrodka onkologicznego. Niestety, choroba
poczyniła już duże postępy. Lekarz, przyjmujący nową pacjentkę
na oddział, przywitał ją słowami: Dlaczego tak późno?
18

Wyrafinowana manipulacja
- Pewna znajoma, młoda, wykształcona kobieta, z rozpoznanym
rakiem piersi w bardzo wczesnym stadium, który można było
całkowicie wyleczyć, dosłownie w drodze na blok operacyjny
uciekła ze szpitala, ponieważ dowiedziała się, że jest pewna prywatna przychodnia, która leczy nowotwory niekonwencjonalnie, a
konkretnie preparatami krzemu - opowiada lek. Anna Jastrzębska,
specjalista onkolog z CMD w Siedlcach. - I tak "leczyła" się nimi
przez kilka lat, a w tym czasie choroba postępowała i w coraz
większym stopniu niszczyła organizm swojej ofiary. Pacjentka
wykonywała oczywiście prywatnie liczne badania, w tym bardzo
drogie markery nowotworowe - ich wyniki były coraz gorsze, a
tzw. Doktor wmawiał chorej, że to dobrze, gdyż znaczy to, że
choroba się leczy! Zalecał kontynuację kuracji za duże pieniądze,
a ponadto uważał się za specjalistę - ani razu nie poinformował
"leczonej" przez niego kobiety, że powinna udać się do prawdziwego lekarza. Było to ewidentne kłamstwo zagrażające jej życiu.
Pacjentka zadłużyła się finansowo. Ukrywała swoją sytuację przed
najbliższą rodziną, znajomymi i współpracownikami. Przełomowy
moment nastąpił, kiedy podczas codziennej czynności - zmieniając
biegi w samochodzie, złamała rękę. Wtedy nie miała już innego
wyjścia - musiała skorzystać z konwencjonalnej medycyny. W
wykonanym prześwietleniu RTG okazało się że ma rozległe przerzuty w kościach i nie tylko. Nie mogła dłużej ukrywać prawdy.
Za namową bliskich po raz pierwszy od kilku lat zgłosiła się do
onkologa. Na pytanie: "Dlaczego tak późno?" nie miała racjonalnej
odpowiedzi. Od tego czasu była leczona przez profesjonalistów, za
darmo, na tzw. NFZ. Dzięki temu chorobę udało się zahamować na
kilka lat. O wyleczeniu na tym etapie nie było już mowy. Wielokrotnie powtarzała później, że żałuje i nie rozumie, jak mogła być
tak naiwna. Planowała zgłosić pseudomedyka organom ścigania,
jednak uniemożliwił jej to pogarszający się stan zdrowia. Pacjentka
zmarła w młodym wieku - dodaje lek. onkolog Anna Jastrzębska.
- Takich przypadków jest zbyt wiele. Pragnę przestrzec jak
najwięcej osób przed wyborem wyłącznie leczenia niekonwencjonalnego, ponieważ konsultacja i współpraca z lekarzem jest
jedyną drogą skutecznej ucieczki od choroby. Lekarz prowadzący
powinien mieć pełną wiedzę na temat wszystkich specyfików które
pacjent przyjmuje ponieważ może wtedy zareagować na te które
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Medycyna niekonwencjonalna a rak
mogą mu szkodzić. Niepokoi mnie wyrachowane żerowanie
pseudofachowców na ludzkim nieszczęściu . Jednocześnie rozumiem pacjentów którzy szukają wszelkich sposobów ratowania
swojego zdrowia i życia, nie rozumiem jednak czym kierują się
osoby bliskie podpowiadające rozwiązania niesprawdzone, często
zasłyszane i niepoparte wiedzą ani doświadczeniem.

Na granicy
- Uważam osobiście, że bardzo trudno jest znaleźć granicę między
tym, co pomocne, a tym, co szkodliwe. Żyjemy w świecie medialnym, ludzie ponadto lubią być w opozycji i samemu wyszukują
alternatywne rozwiązania, bo klasyczna medycyna, w ich mniemaniu, zawodzi – mówi specjalista medycyny rodzinnej dr Marcin Mazur, kierownik przychodni CMD w Bielanach. – Myślę,
że w każdej tego typu sytuacji powinna być najpierw rozmowa
z prowadzącym lekarzem, który indywidualnie pochyli się nad
problemami pacjenta. Nie jestem skostniałym tradycjonalistą,
który nie dopuszcza pewnych metod medycyny naturalnej, ale
uważam, że trzeba je traktować z dużą ostrożnością i nie można
poddawać się chwilowej modzie. Wielokrotnie opisy czy publikacje nowych "guru", jak na przykład pan Zięba, brzmią bardzo wiarygodnie i przekonująco dla osób, które nie mają odpowiedniego
przygotowania, ale w rzeczywistości, jeśli spowodują całkowite
odwrócenie od klasycznej, ale profesjonalnej, a nie chałturniczej
medycyny, mogą przynieść skutki bardzo negatywne – dodaje. Ze swojej praktyki mogę natomiast stwierdzić, że bardzo, ale to
bardzo dużą rolę spełnia czynnik psychologiczny. Jeżeli udaje się
dokładnie pewne rzeczy wytłumaczyć, jeżeli likwiduje się lęk i
niepokój towarzyszący chorobie, można zwielokrotnić znacząco
efekt terapeutyczny – podkreśla dr Marcin Mazur.

Więcej empatii
O powody, dla których tak wielu ludzi bardziej ufa znachorom niż lekarzom, pytam psycholog Adrianę Szubielską z Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.
- Medycyna jest dziedziną nauki i wszystko, co proponuje, jest
racjonalne i zbadane. Czasami takie akademickie podejście może
rzutować na relacje lekarz - pacjent. Kiedy lekarze nie potrafią
rozmawiać z pacjentami lub po prostu nie mają czasu na aspekt
emocjonalny leczenia, chorzy tracą zaufanie do nich.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
cjent może odbierać swojego kardiologa czy neurologa jako tylko
wybiórczo zainteresowanego jego losem. Niemałe znaczenie
mają też doniesienia medialne. Z jednej strony wiele słyszy się
o błędach lekarskich, zaniedbaniach w szpitalach, uporczywych
terapiach. Z drugiej - osoby z pierwszych stron gazet opowiadają o cudownych dietach, niezwykłych sposobach wzmacniania
siebie i swoich dzieci czy właśnie alternatywnych, przedstawianych jako elitarne, dostępne dla nielicznych, formach leczenia.
Ponadto sytuacja choroby jest każdorazowo wyzwaniem nie tylko
dla pacjenta, ale i dla medycyny. Nie zawsze istnieją gotowe
i skuteczne rozwiązania. Stąd zawód, poczucie bezradności i lęk,
które stają się często silniejsze niż racjonalne myślenie – zauważa
psycholog Adriana Szubielska.

Specjaliści kontra szarlatani
Niespełna rok temu podczas X Letniej Szkoły Onkologicznej
w Warszawie odbyła się debata „Specjaliści kontra szarlatani”,
z udziałem wybitnych lekarzy. Podczas obrad eksperci dzielili
się wstrząsającymi historiami pacjentów, którzy oddali swoje
zdrowie i życie w ręce szarlatanów, co skończyło się tragicznie. Swego czasu media rozpisywały się o pacjentce z Pomorza chorej na raka piersi – kiedy zgłosiła się do onkologa, jej
pierś dosłownie odpadła podczas badania mammograficznego.
Był to efekt zawierzenia znachorowi, utwierdzającego ją przez
dwa lata w przekonaniu, że jego „kuracja” na pewno zadziała.
Szczególnie wstrząsające są historie chorych dzieci – w wielu
wypadkach lekarze starają się poprzez sąd o odebranie rodzicom praw rodzicielskich, bo ci rezygnują z konwencjonalnego
leczenia i oddają życie dziecka w ręce szarlatanów. Pojawia się
pytanie, jak to możliwe, że w Polsce, bez żadnej kontroli państwa, działa około 100 tys. różnej maści uzdrowicieli. I wciąż
powstają nowe ośrodki, a handel „cudownymi” preparatami na
raka kwitnie w internecie. - W walce z ośrodkami „medycyny
alternatywnej” jesteśmy w Polsce bezradni. Nie ma przepisów
prawnych regulujących działanie tych podmiotów. W innych
krajach takie regulacje się pojawiają i albo zakazują tych metod
całkowicie, albo wymagają ich rejestracji. Ta druga opcja daje
pewną kontrolę w przeciwieństwie do pierwszej, która może
sprowadzić takie ośrodki do podziemia, co tylko pogorszyłoby
sprawę. Wydaje się, że odpowiednich regulacji powinna doczekać się także Polska - mówił prof. Jassem podczas wspomnianej X Letniej Szkoły Onkologicznej (cyt. za rynekzdrowia.pl).

Jak podkreśla Anthony L. Schuman: „W opiece
zdrowotnej nic nie jest tak ważne, jak dobra komunikacja.
Opieka zdrowotna jest z definicji interpersonalna – jedna
osoba szuka u drugiej pomocy. Bez dobrej komunikacji
opieka zdrowotna wiąże się z marnotrawstwem, w najgorszym zaś przypadku stanowi zagrożenie. Wszystko zależy
od tego, w jakim stopniu lekarz i pacjent się rozumieją oraz
potrafią wypracować wspólne rozumienie choroby i współdecydować o przebiegu leczenia” (w: Jonathan Silverman,
Suzanne Kurtz, Juliet Draper, Umiejętności komunikowania się z pacjentami, tłum. Magdalena Lewandowska,
Kraków 2018, s. 13).
Brak takiej komunikacji może to skutkować zwróceniem się
pacjentów i ich rodzin w stronę znachorów. – Oni bowiem prezentują ogromne osobiste zaangażowanie oraz obiecują holistyczne,
całościowe podejście, które może urzekać. Tym bardziej, że w
medycynie klasycznej funkcjonuje podział na specjalności i pa-
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Męska sprawa,
czyli rak
prostaty

Rak prostaty to "niechlubny bohater" tego artykułu. Na
początku kilka zdań podstawowych o narządzie, którego dotyczy choroba. Gruczoł krokowy (prostata) jest
elementem układu moczowo-płciowego mężczyzny.
Znajduje się w części miednicy mniejszej, w okolicy
krocza. Gruczoł ten umiejscowiony jest dokładnie pod
pęcherzem moczowym, z drugiej strony przywiera do
przedniej ściany odbytu, a przez jego wnętrze przechodzi cewka moczowa. To dlatego badanie prostaty
odbywa się drogą per rectum (włożenie palca lekarza
przez odbyt i ocena prostaty). Prostatę pod względem
kształtu i wielkości zazwyczaj porównuje się do orzecha
włoskiego. Odpowiedzialna jest za produkcję płynu, w którym znajdują się plemniki. Płyn ten znajduje się w męskiej
spermie, ma charakterystyczny białawy odcień. Ten płyn pełni
funkcje odżywcze dla plemników, w ich drodze do kobiecej
komórki jajowej.

Czynniki ryzyka
Od strony medycznej najczęściej w gruczole krokowym mogą
pojawić się dwie podstawowe patologie. Jedna to łagodny rozrost
(BPH), który powoduje powiększenie gruczołu i problemy z
oddawaniem moczu poprzez ucisk na cewkę moczową. Druga
to właśnie rak, który - niestety - niewykryty i nieleczony, jak
każdy nowotwór złośliwy, może doprowadzić do groźnych
konsekwencji.
Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn oraz drugim, po raku płuca, pod
względem ilości zgonów. W 2017 roku zdiagnozowano w Polsce ponad 16000 nowych zachorowań na
raka prostaty oraz odnotowano ponad 5000 zgonów.
Zachorowalność na raka prostaty wzrasta wraz z
wiekiem, szczególnie po 50 roku życia (rzadko
rozpoznawany jest poniżej 40 r.ż.). Szczyt zachorowania występuje około 65-70 r.ż., osiągając
ponad 60% ryzyko wystąpienia u osób powyżej
80 r.ż. W większości przypadków u mężczyzn
w starszym wieku choroba nie występuje w
postaci objawowej. Do czynników ryzyka należy także spożywanie produktów
bogatotłuszczowych. Otyłość jest następnym czynnikiem ryzyka, a z kolei
zwiększona aktywność fizyczna jest
czynnikiem ograniczającym to ryzy20
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Zdrowie mężczyzn
ko. Spożycie produktów zawierających karotenoidy zmniejsza ryzyko zachorowania na raka prostaty. Do czynników ryzyka należy
także obciążenie genetyczne. Zachorowanie na raka prostaty u
członka rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa zwiększa ryzyko
2-3 krotnie. Im większa ilość przypadków zachorowania na raka
prostaty w rodzinie, tym większe ryzyko, dochodzące nawet do
10-krotności ryzyka zachorowania w stosunku do populacji osób
nieobciążonych dziedzicznie.

Jak rozpoznać?
Rak gruczołu krokowego zwykle przez długi czas rozwija się w
sposób bezobjawowy albo powoduje jedynie nieznaczne objawy przypominające dolegliwości typowe dla łagodnego rozrostu
gruczołu krokowego, np.częste oddawanie moczu (częstomocz),
konieczność przerywania snu w celu oddania moczu (nykturia),
trudna do opanowania konieczność pilnego oddania moczu (naglące parcie na mocz), uczucie niepełnego wypróżnienia po oddaniu
moczu oraz oddawanie moczu wąskim strumieniem. Czasem do
objawów dołącza się krwinkomocz (pod tym pojęciem rozumie
się obecność czerwonych krwinek w moczu, ale nie jest to równoznaczne z dostrzegalnym gołym okiem czerwonym zabarwieniem
moczu!). Gruczolakorak stercza, jak każdy nowotwór złośliwy,
może tworzyć przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych oraz
do odległych narządów (cechą charakterystyczną tego nowotworu
jest tworzenie przerzutów do kości; rzadziej przerzuty do płuc,
mózgu i wątroby).
Jednym z badań pozwalających na wczesne wykrycie raka prostaty
jest badanie poziomu specyficznego dla prostaty antygenu PSA .
Norma wynosi < 4,0 ng/mL, ale należy pamiętać, że nawet u 10%
osób z poziomem PSA w granicach normy może dojść do zachorowania na raka prostaty. Z drugiej strony nawet u 25% mężczyzn z
podwyższonym poziomem PSA nie ma raka prostaty. Do podwyższonego poziomu PSA może dochodzić także w ciągu 48 godzin od
jazdy na rowerze lub stosunku płciowego. Badanie PSA powinni
wykonywać mężczyźni po 50 r.ż. lub młodsi w rodzinach, których
dochodziło do zachorowań na ten nowotwór. Badaniem bardziej
specyficznym jest oznaczanie tzw. „wolnego” PSA (fPSA). Jest
to frakcja całkowitej ilości PSA, wynosząca około 5% - 40%.
Stosunek fPSA do PSA całkowitego powinien wynosić więcej
niż 25%. Jeśli jest mniejszy niż 10% uważa się, że ryzyko raka
prostaty jest zwiększone. Bardzo użytecznym badaniem jest lekarska ocena gruczołu krokowego palcem przez ścianę odbytnicy.
Lekarz może wówczas wyczuć i ocenić gruczoł – jego nierówna,
guzkowa powierzchnia przemawia za rozpoznaniem raka.
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Metody leczenia
W diagnostyce stosuje się ultrasonografię przezodbytniczą (TRUS)
– za pomocą tej metody można zobrazować wewnętrzną budowę
gruczołu i uwidocznić ewentualne guzy w poszczególnych częściach gruczołu. Następnym badaniem, które pozwala ocenić stopień zaawansowania miejscowego, jest tomografia komputerowa
(TK) lub badanie rezonansem magnetycznym (MRI). To ostatnie
badanie uważa się za najbardziej dokładne w ocenie miejscowej
raka prostaty.
Można wyodrębnić trzy główne sposoby leczenia tego nowotworu: operację (wycięcie gruczołu krokowego), radioterapię oraz
leczenie systemowe (terapię hormonalną lub klasyczną chemioterapię). Operację stosuje się przede wszystkich u chorych, u
których spodziewany czas przeżycia wynosi ponad 10 lat (a więc
nie zaleca się tej metody u mężczyzn w podeszłym wieku), a guz
nie przekracza anatomicznych granic gruczołu krokowego (tzw.
choroba ograniczona do narządu).
Radioterapię (tzw. teleradioterapię, czyli napromienianie ze źródła promieniowania znajdującego się poza ciałem pacjenta, lub
brachyterapię, czyli napromienianie prowadzone po umieszczeniu
źródła promieniowania w samym gruczole) stosuje się głównie
u mężczyzn z nieco bardziej zaawansowaną chorobą, ale bez
przerzutów odległych.
W przypadku zaawansowanego raka gruczołu krokowego, w którym tzw. leczenie radykalne (operacja lub radioterapia) nie jest
możliwe, zaleca się najczęściej hormonoterapię. Terapię hormonalną często stosuje się łącznie z radioterapią – skojarzenie obu
metod zwiększa ich sumaryczną skuteczność.
Istnieje grupa chorych, u których po rozpoznaniu raka gruczołu
krokowego nie rozpoczyna się żadnego leczenia, a jednie prowadzi
ścisłą obserwację polegającą na regularnym oznaczaniu stężenia
PSA i ewentualnym powtarzaniu innych badań.
Podsumowując, chciałbym powrócić do zdań napisanych na początku artykułu. Rak prostaty należy do tej grupy nowotworów,
które możemy aktywnie wykryć we wczesnym stadium, kiedy
jeszcze nie dają objawów. Stąd waga badań przesiewowych i
kontroli PSA u mężczyzn w pewnym wieku, powtarzanych w
sposób regularny. Tego typu działania stanowią priorytet Spółki
"Centrum".

lek. med. Marcin Mazur
specjalista chorób wewnętrznych
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Co czuje

"NIEJADEK"?
Wywiad z dorosłymi "niejadkami"
z dzieciństwa

Czy byłyście nazywane
"niejadkami"?
Karolina: Niestety, tak i było mi przykro. Miałam wrażenie, że sprawiam
problem dorosłym.
Aleksandra: Nie, ale często mówiono
o mnie opisowo, że nie jem żadnych
warzyw ani owoców.
Jak rodzice i otoczenie reagowało na Wasze spożywanie
posiłków?
Karolina: Rodzice bardzo ok, chociaż
martwili się, zabrali do lekarza, ale nigdy
do niczego nie zmuszali. Mama starała
się przygotowywać to co lubię i wymyślała różne zachęty. Otoczenie różnie.
Najgorzej, jak ciocie komentowały negatywnie, w stylu, że pewnie wymyślam itp.
Aleksandra: Rodzice reagowali z zaskakującym spokojem. Zawsze miałam możliwość zjeść na każdy posiłek coś miękkiego,
beżowego i delikatnego w smaku + przy
każdym posiłku oferowali mi niezobowiązująco warzywa – których do wieku dorosłego nie tknęłam. Dodatkowo jadłam masę
słodyczy. Głodna nie chodziłam. Kochana
Babcia mówiła, że najważniejsze, żeby jeść
z ochotą, bo wtedy idzie na zdrowie.
Problemy zaczęły się na etapie przedszkola. Przez pierwszy rok przedszkola,
płakałam i awanturowałam się codziennie
rano, bo panie w przedszkolu, próbowały
na wiele sposobów przymusić mnie do jedzenia rzeczy, które ja uważałam za niejadalne. Na te próby reagowałam płaczem,
krzykiem, oporem tak silnym, że nikt nigdy
nie wcisnął we mnie ani kawałka warzywa
czy owocu.
Na etapie szkoły podstawowej i liceum,
moje problemy nie były aż tak widoczne.
Każde dziecko miało swoje pudełko z drugim śniadaniem i nikt nikomu w talerz nie
zaglądał, a ja nie musiałam się tłumaczyć z
dziwnych nawyków żywieniowych.
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Problemy miałam w otoczeniu krytycznie
nastawionych cioć, sąsiadek, pedagogów.
Co było dla Was najtrudniejsze?
Karolina: Strach przed jedzeniem i uczucie, że zawodzę mamę. Ale nie byłam w
stanie długo pokonać tego strachu sama.
Nie wiem sama dlaczego, ale po prostu
bałam się jedzenia, brudzenia nim, tego,
że przypomina coś innego. Najbardziej
przerażały mnie pomidory i zaczęłam
je jeść dopiero jako 20latka. Cieszę się,
że trafiałam na ludzi, którzy mnie nie
zmuszali do jedzenia. Pamiętam jedną sytuację, że jakaś ciotka powiedziała
na moje niejedzenie, że dzieci w Afryce
głodują. Chyba z pół roku miałam jako
5latka wyrzuty sumienia z tego powodu.
Aleksandra: Ja naprawdę byłam przekonana, że jeśli zjem kawałek warzywa, to
będę konać w boleściach. Gdy brałam je
do buzi, czułam się zupełnie tak, jak bym
wzięła do buzi kawałek woreczka foliowego, próbowała go pogryźć i przełknąć.
Zdawałam sobie sprawę, że jestem inna
od pozostałych dzieci. To było bardzo
trudne.
Przykre były dla mnie komentarze o mojej
pucołowatej sylwetce i stwierdzenia, że to
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Dzieciństwo a posiłki
wszystko przez to, że nie jem warzyw
Czy doświadczyłyście przemycania produktów,
których nie jadłyście w swoich ulubionych potrawach?
Karolina: Nie przypominam sobie. Raczej były propozycje,
czy chcę spróbować trochę.
Aleksandra: Tak, babcia kiedyś nazwała buraki, „batatkami”
i jakoś je przemyciła. Jak się zorientowałam to od razu
zwymiotowałam. Jako osoba dorosła je jadam i bardzo lubię,
więc moja reakcja musiała być czysto psychologiczna.
Mama kiedyś chciała mnie przekonać do ogórków kiszonych,
smarując mi sosem z ogórków masło na moich kochanych bułkach z masłem. Skończyło się to na tym, że uznałam, że masło jest
niesmaczne i zaczęłam jeść tylko suchą bułkę. Do jedzenia masła
wróciłam, gdy mama zaczęła kupować masło innej marki i powiedziała, że to będzie dobre i nie będzie tak dziwnie smakować.
W dzieciństwie, człowiek bezgranicznie wierzy dorosłym… ale
nie czułam się oszukana. Po prostu wyciągałam wnioski, że te
"batatki” też są bleee i to masło w "tym" opakowaniu smakuje
dziwnie. Przestawałam jeść produkty wcześniej lubiane.
Jakie macie wspomnienia z posiłków
w przedszkolu/szkole/na wycieczkach?
Karolina: Jak chodziłam do zerówki była pani kucharka Bożenka.
Po jakimś krótkim czasie wiedziała, że ja i jeszcze jedna koleżanka
jemy bardzo wybiórczo i mało. Zawsze przychodziła rano i mówiła nam, co będzie na obiad, np. zupa kalafiorowa z ziemniakami
i my decydowałyśmy, czy jemy całą zupę czy tylko ziemniaki.
Aleksandra: To była trauma. Karcące spojrzenia pań wychowawczyń, zdziwienie koleżanek.
W wieku nastoletnim, po lekcji biologii, na której dowiedziałam
się, że krowy posiadają specjalny enzym trawienny umożliwiający trawienie celulozy, wymyśliłam sobie historię, że mi pewnych
enzymów trawiennych brakuje i ja nie trawię warzyw. Opowiadałam to kłamstwo za każdym razem, gdy ktoś mnie pytał,
dlaczego nie jem. To kłamstwo było dla mnie bardzo wygodne.
Szybko ucinało dyskusję i otoczenie dawało mi spokój. Dopiero
pracując z moją córeczką (która jada jeszcze bardziej wybiórczo
niż ja) odkryłam, że warzywa wcale mi nie szkodzą. W zeszłe
lato regularnie pokazywałam córeczce, jak jem sałatę i ogórki
z naszego ogródka. Ze zdziwieniem odkryłam, że wcale mi nie
szkodzą. Nadal ich jednak nie lubię…
A co Wam pomagało?
Karolina: Pomogły książki i próbowanie strasznych rzeczy z ulubioną ciocią. A syropki, które mama podawała nie
pomogły. Nie ma syropów na "strach przed jedzeniem".
Aleksandra: Gdy nikt się na mnie nie patrzył.
Dużo różnych warzyw zjadłam po raz pierwszy, gdy w Anglii w
college’u moja host family zostawiała mi zbilansowany posiłek
na stole w kuchni. Byłam sama w pustym mieszkaniu i nikt na
mnie nie patrzył. Mogłam zjeść samo mięso albo same ziemniaki. Mogłam też spróbować tej zielonej fasolki albo pomidorka
koktajlowego. Nikt mnie nie obserwował, czy ja to połknę, czy
wypluję. Czy mi będzie smakowało, czy nie. Na tym wyjeździe
nauczyłam się jeść dużo nowych rzeczy.
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Co byście poradziły rodzicom, którzy borykają się
z problemem wybiórczości pokarmowej
u swojego dziecka?
Karolina: Nie zmuszaj nigdy dziecka do jedzenia. Byłam niejadkiem i teraz jestem mamą jednego. To nigdy nie pomaga.
Szantaż też nie.
Nie stresuj się, że dziecko je mało rzeczy. Może właśnie tak
jak ja boi się innych. Gotuj razem z dzieckiem. Rób wydarzenia
z wyjątkowych posiłków, które róbcie razem. Kup jego ulubione
książki, w których gotują razem. Pozwalaj wybierać w sklepie
produkty. Może coś akurat się spodoba. Ale jeśli nie posmakuje,
nie miej pretensji. Wąchanie i dotykanie to też próbowanie. Nic
się nie stanie, jak czasem niczego nie zje. Tak samo jak wtedy,
gdy na obiad zje tylko ryż czy makaron.
Nie stresuj się i nie ulegaj presji otoczenia.
Aleksandra: Z perspektywy czasu i własnych doświadczeń myślę, że najlepiej, aby dziecko miało dostęp do nowych produktów
i możliwość ich próbowania, ale nie czuło się w żaden sposób zobligowane do ich dotykania, wąchania i próbowania. Aby nikt się
bacznie nie przyglądał, jak widelec z nowym produktem wędruje
do buzi, nie komentował, nie zadawał pytań. Myślę, że warto,
aby dziecko mogło na chwilę zostać samo ze swoimi nowymi
doznaniami, lękami i samo się z nimi zmierzyć. Zupełnie tak,
jak ja miałam szanse to zrobić w trakcie mojej nauki za granicą,
w pustej kuchni, w pustym mieszkaniu, tysiące kilometrów od
domu rodzinnego.
Czasami niejedzenie nowych potraw było dla mnie również sprawą honoru. Skoro wszyscy wiedzą, że nie jem warzyw i owoców
i jest to integralna część mojego wizerunku, to teraz nawet gdy
mam ochotę czegoś nowego spróbować, nie zrobię tego, aby
nie zaprzeczać sama sobie. Myślę, że dziecku bardzo pomoże,
jeśli nie będziemy mu przyklejać łatki niejadka. Pomocne będzie
też, jeśli będziemy mówić, że jego trudności są przejściowe. To
daje dziecku swobodę, aby każdego dnia mogło zmienić zdanie
i zacząć jeść nowe rzeczy. Nie zaprzeczając sobie i nie tracąc
swojego dziecięcego honoru.
Czy możesz powiedzieć, że wyrosłaś
z wybiórczości pokarmowej?
Karolina: Tak, po 1 klasie podstawówki problem się skończył.
Aleksandra: Niestety, nie.
Rozmawiała Ewa Wałaszek - dietetyk, psychodietetyk, terapeuta
SI, terapeuta karmienia. Aleksandra podzieli się z Wami swoim
dorosłym problemem z wybiórczością na łamach kolejnego wydania kwartalnika Centrum.Opisane problemy dotyczyły strachu
przed jedzeniem, jednak trudności z przyjmowaniem pokarmów
to nie tylko strach. To także problemy zdrowotne, nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej np skrócone wędzidełko, zaburzenia
sensoryczne, przykre doświadczenia z jedzeniem i wiele innych.

Ewa Wałaszek

dietetyk, psychodietetyk
terapeuta SI, terapeuta karmienia
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Kleszczom

pandemia nie przeszkadza

Mimo że od prawie dwóch lat cały świat żyje pandemią i strachem przed koronawirusem, nie wolno nam
zapominać o innych zagrożeniach, które czyhają na
nas szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Mowa
o kleszczach, przenoszących bardzo groźne choroby
zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
Polacy, zmęczeni pandemicznymi zakazami, już w pierwszych
dniach wiosny rzucili się do lasów i parków, by odreagować
stres związany z koronawirusem. Z tego samego powodu wielu z nas zrezygnuje, drugi rok z rzędu,
z zagranicznych wojaży i spędzi lato w kraju,
wybierając własną działkę czy gospodarstwo agroturystyczne. Epidemiolodzy
ostrzegają: pandemia nie wystraszyła
kleszczy, których już jest pełno na
terenach zielonych. Warto pamiętać
o podstawowych środkach ochrony
przed tymi groźnymi pajęczakami,
których ukąszenie może nas słono
kosztować.
Wybierając się na spacer do lasu,
parku bądź na inne tereny zielone
uważajmy na te pajęczaki – przestrzega Główny Inspektorat Sanitarny.
Po powrocie dokładnie oglądajmy swoje
ciało, ukłucie kleszcza nie boli! Pamiętajmy też o dzieciach. Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza
(na rękach, nogach, głowie – na granicy włosów i za
uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych). Kleszcze stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także
atakują psy i koty. Oglądajmy dokładnie także skórę naszego pupila.
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W Polsce do chorób przenoszonych przez kleszcze należą: borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Chroniąc się przed
KZM można się zaszczepić! Najczęstszym objawem boreliozy
jest rumień, który możemy zaobserwować nawet po kilku tygodniach od ugryzienia. Każdy z niepokojących objawów należy
skonsultować z lekarzem.

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

Jak chronić się przed
kleszczami?
Kleszcze dostają się na nasze ubranie
lub skórę bezpośrednio z roślin. Przechodząc przez zarośla możemy zebrać
kleszcza z liścia lub źdźbła trawy, dlatego
istotne jest właściwe ubranie. Wybierając jasną odzież szybciej i łatwiej dostrzeżesz kleszcza,
natomiast zakładając bluzę z długim rękawem lub kurtkę, długie
spodnie, zakryte buty oraz kapelusz lub czapkę utrudnisz pasożytom dostęp do skóry.
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Kleszcze

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Dodatkowym zabezpieczeniem są środki odstraszające kleszcze.
Stosuj je jednak ostrożnie, zgodnie z zaleceniami producenta
umieszczonymi na opakowaniu.
Po powrocie dokładnie obejrzyj skórę (także w zagłębieniach
ciała, np. za uszami czy w zgięciach kolan) ugryzienie kleszcza
jest bezbolesne i nieproszony gość może pozostać niezauważony
na naszym ciele nawet przez kilka dni. Pomocne w pozbyciu się
kleszczy jest również wyczesanie włosów i umycie całego ciała.

Jak usunąć kleszcza?
Kleszcze usuwamy wyłącznie mechanicznie przy pomocy pęsety
lub odpowiednich przyrządów do usuwania kleszczy. Zabieg ten
wykonujemy niezwłocznie po zauważeniu kleszcza, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Wyciągając kleszcza chwytamy
go, jak najbliżej skóry, za przednią część ciała i pewnym ruchem
pociągamy ku górze. Ranę po ukąszeniu dokładnie oczyszczamy
środkiem dezynfekującym.
Miejsce po ukąszeniu obserwujemy przez kilkanaście dni, zwracamy również uwagę na ogólne samopoczucie. Jeżeli pojawią się
niepokojące objawy, tj. osłabienie, ból głowy, gorączka, ból mięśni
lub pierścieniowate zaczerwienienie skóry wokół ukąszenia należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Kleszcze groźne dla zdrowia
Choroby przenoszone przez kleszcze są ważnym i narastającym
problemem epidemiologicznym i klinicznym na świecie i w Polsce. Do zachorowań najczęściej rozpoznawanych w Polsce należą
borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu.
Zakażenie boreliozą w pierwszej fazie przebiega bezobjawowo.
Widoczne objawy w postaci okrągłego lub owalnego rumienia o
czerwonym zabarwieniu mogą pojawić się w ciągu kilku tygodni
od ugryzienia. Objawy te są niebolesne, zmieniające się wraz z
upływem czasu aż do całkowitego zniknięcia. Zakażeniu towarzyszyć mogą również objawy grypopodobne oraz senność czy
zaburzenia równowagi.
Każde podejrzenie zakażenia należy skonsultować z lekarzem.
Boreliozę leczy się terapią antybiotykową wyłącznie pod kontrolą
specjalisty. Jeżeli u chorego nie występuje typowy rumień wędrujący, rozpoznanie boreliozy wykonuje się poprzez badanie krwi.
Kleszczowe zapalenie mózgu może przebiegać bezobjawowo,
łagodnie lub ciężko, prowadząc do kalectwa, a nawet śmierci.
Objawy kleszczowego zapalenia mózgu występują dwuetapowo:
w pierwszych tygodniach od ugryzienia mogą pojawić się objawy
przypominające grypę (gorączka, bóle mięśni). Po kilku dniach
od ustąpienia pierwszych symptomów dolegliwości wracają, dodatkowo towarzyszyć im mogą jeszcze inne, tj. nudności, utrata
przytomności czy zespół zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Zabezpieczeniem przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest
szczepienie, które uodparnia nasz organizm na tę chorobę. Warto
je wykonać zimą lub wczesną wiosną, przed pierwszym wzrostem
aktywności kleszczy.
(Źródło: GIS)
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Co nowego w Centrum?

�ilotaż HPV DNA
Kiedy ostatnio wykonywałaś cytologię?
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. bierze udział w
pilotażu zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa
brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego
testu przesiewowego w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Do kogo skierowany jest Pilotaż badań HPV-DNA?
Pilotaż skierowany jest do kobiet w wieku 30-59 lat, które w
ciągu ostatnich 36 miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku
występowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy*) nie
miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Programu
profilaktyki raka szyjki macicy.
■ zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne,
zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka.

4. USG muszą upłynąć co najmniej 24h oraz od pobrania

posiewów i wymazów z kanału szyjki macicy muszą upłynąć
co najmniej 4 dni.
Więcej na www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

Przychodnie Centrum biorące udział
w Pilotażu badań HPV-DNA:

Udział w pilotażu jest dobrowolny i nieodpłatny.

Przychodnia Zdrowia nr 4 „Centrum Matki i Dziecka”
w Siedlcach – Siedlce, ul. Kleeberga 2, m. Siedlce

Porównujemy dwa testy przesiewowe
CYTOLOGIĘ i TEST HPV HR.

Przychodnia Zdrowia w Dębem Wielkim – ul. Szkolna 17,
05-311 Dębe Wielkie

CYTOLOGIA

Przychodnia Zdrowia Centrum DĄBRÓWKA w Mińsku
Mazowieckim – ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Badanie cytologiczne – polega na pobraniu i ocenie mikroskopowej
komórek nabłonka szyjki macicy. Regularne wykonywanie badań
zwiększa szansę wykrycia zmian przednowotworowych lub raka
szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów.

TEST HPV HR
Badanie (test) HPV HR – jest stopniowo wprowadzane w wielu
krajach na świecie zamiast lub oprócz badania cytologicznego,
gdyż częściej wykrywa zmiany wysokiego stopnia i raka
szyjki macicy. Wynik dodatni, czyli wykrycie zakażenia HPV
HR, świadczy o podwyższonym ryzyku powstania stanów
rakowych i raka szyjki macicy w przyszłości lub wskazuje na
ich obecność, nie jest jednak równoważny z diagnozą choroby.

Jak przygotować się do badania w Pilotażu?
wykonaj badanie najwcześniej 5 dnia po zakończeniu
miesiączki i najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kolejnego
krwawienia,

1.

4 dni przed badaniem nie stosuj leków/preparatów dopochwowych,
tamponów ani irygacji pochwy (płukania pochwy),

Przychodnia Zdrowia w Krynce - filia – Krynka 1C
Przychodnia Zdrowia w Nurze - filia – ul. Drohiczyńska 8,
07-322 Nur
Przychodnia Zdrowia w Sterdyni - filia – ul. Lipowa 1A,
08-320 Sterdyń
Przychodnia Zdrowia w Żelechowie- filia – ul. Piłsudskiego
34, Żelechów
Przychodnia Zdrowia w Strachówce - filia – ul. Norwida 6A,
05-282 Strachówka
Przychodnia Zdrowia w Wierzbnie - filia – Wierzbno 88
Przychodnia Zdrowia w Wielgolesie – filia – Wielgolas,
ul. Nowowiejska 34, gmina Latowicz

Zadzwoń i zapytaj o termin badania:
25 633 35 55, kom. 506 986 903, kom. 517 203 954.

2. od współżycia płciowego powinny upłynąć co najmniej 4 dni,
3. od badania ginekologicznego, przezpochwowego badania
26
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DRIVE THRU

COVID-19

JUŻ DZISIAJ ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZCZEPIENIE:

• zadzwoń na bezpłatną infolinię 989
• wyślij sms o treści SzczepimySię pod numer 880 333 333
• elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
• przez Internetowe Konto Pacjenta
• w każdej rejestracji Przychodni Centrum oraz telefonicznie pod numerem 25 633 35 55
(wew. 0 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00)

WAŻNE
Udając się na szczepienie do punktu DRIVE THRU należy stosować się do zasad bezpieczeństwa:

• przed udaniem się do punktu DRIVE THRU na szczepienie wydrukuj, wypełnij i zabierz ze sobą
kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem,
• na szczepienie w punkcie DRIVE THRU przybądź nie wcześniej niż 10 minut
przed planowaną godziną szczepienia,
• załóż lekkie ubranie, które umożliwi sprawne podanie szczepionki w odsłonięte ramię,
• włóż za szybę auta białą kartkę przy pasażerach, którzy mają być zaszczepieni w punkcie DT,
• udając się autem na szczepienie nie zabieraj żadnych zwierząt,
• po uzyskaniu zgody do wjazdu na teren punktu DT ustaw się w kolejce samochodów
do wskazanego stanowiska szczepień,
• po odpowiedniej sygnalizacji podjedź na stanowisko szczepień, zatrzymując się przy osobie kwalifikującej
i wykonującej szczepienie,
• pamiętaj, aby wszyscy pasażerowie auta mieli osłonięte maseczką usta i nos,
• nie wysiadaj z auta,
• na stanowisku szczepień zostaniesz poddany kwalifikacji do szczepienia i zaszczepiony w pojeździe
(w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie podanie szczepionki poza pojazdem),
• osoby zaszczepione powinny odczekać minimum 15 min.
po szczepieniu na wyznaczonym parkingu poszczepiennym znajdującym się w pobliżu stanowiska szczepień,
• zaszczepieni kierowcy pojazdów powinni odczekać minimum 20 min. na wyznaczonym parkingu
poszczepiennym znajdującym się w pobliżu stanowiska szczepień,
• po odczekaniu wymaganego czasu możesz opuścić teren punktu DRIVE THRU.
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ŚRODOWISKOWA OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SIEDLCE, ul. Sokołowska 161
tel. 25 631 08 67
email: terapiasiedlce@centrum.med.pl
MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Olsztyńska 2
tel. 509 927 446, Call Center (25) 633 35 55

Idea tworzenia
ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

KTO MOŻE UZYSKAĆ POMOC?
→ Dzieci i młodzież (do 21 roku życia, jeśli uczą się w

Ośrodki
środowiskowej
opieki psychologicznej i
psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży
mają sprawić, żeby
opieka specjalistów
była jak najbardziej
przyjazna dla dzieci i
młodzieży, dostępna,
przystosowana do
danego przypadku,
włączająca w pomoc
dziecku jego bliskich.
Celem jest to, żeby
problemy dzieci i młodzieży
były w pierwszej kolejności
diagnozowane jak najbliżej
miejsca zamieszkania. Żeby dzieci
i nastolatki zostali otoczeni jak najlepszą
opieką psychologiczną i terapeutyczną, żeby nie doszło do
zaostrzenia kryzysu. Psycholog i psychoterapeuta ma być
dostępny w środowisku dziecka.

→ Ich rodziny,

Nowy model wsparcia ma na celu stworzenie
trzypoziomowego systemu opieki dla dzieci i młodzieży.

email: osrodekpsychoterapii@centrum.med.pl
Zgodnie z nowym modelem ochrony zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży przygotowanym przez Ministerstwo
Zdrowia, opieka psychologiczno-psychoterapeutyczna dla
najmłodszych pacjentów powinna być dostępna, jak najbliżej
miejsca zamieszkania.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. utworzyło w
Siedlcach i Mińsku Mazowieckim Ośrodki Środowiskowej
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży w ramach I-go stopnia referencyjnego
nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży. Dzięki temu dzieci i młodzież z Siedlec i Mińska
Mazowieckiego oraz powiatów siedleckiego i mińskiego
otrzymają opiekę psychologa, psychoterapeuty i terapeuty
środowiskowego blisko domu. Świadczenia realizowane są
bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

szkołach ponadpodstawowych),

→ Szeroko

pojęte otoczenie, w tym inni profesjonaliści
pracujący z w/w osobami (po uzyskaniu zgody rodziny).

W NASZYM OŚRODKU ZAPEWNIAMY
OPIEKĘ W ZAKRESIE:
→ Psychoterapia indywidualna
→ Psychoterapia grupowa
→ Psychoterapia rodzinna
→ Porady psychologiczne
→ Diagnoza psychologiczna
→ Sesje wsparcia psychospołecznego
→ Wizyty domowe i środowiskowe

PIERWSZY POZIOM – Ośrodki Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów
środowiskowych.
DRUGI POZIOM to Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego, w którym można skorzystać z porady psychiatry.
TRZECI POZIOM to Ośrodek Wysokospecjalistycznej
Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (oddział psychiatryczny).

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?
→ Nie wymagamy skierowania.
→ Pierwsze spotkanie odbywa się w ciągu 7 dni od rejestracji
pacjenta.

→ Plan terapii jest dobierany indywidualnie.
→ Prowadzimy także wizyty domowe, udzielamy

porad
środowiskowych.
→ Pracujemy również w szeroko pojętym środowisku pacjenta. Po
uzyskaniu zgody rodziny proponujemy kontakt bezpośredni,
wizyty w szkole lub innej placówce/instytucji).
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Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 jeszcze bliżej pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerza program rehabilitacji pocovidowej. Teraz pacjenci, którzy przeszli COVID-19, skorzystają z zabiegów rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu. Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej odzyskają siły i wrócą do codziennych aktywności.
Osoby, które przeszły COVID-19 najczęściej mają problemy z oddychaniem, zmniejszoną ogólną sprawność organizmu
i tolerancję wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

REHABILITACJA POCOVIDOWA
W PRZYCHODNI CENTRUM
Skorzystaj z zabiegów rehabilitacyjnych w gabinecie ﬁzjoterapii.
Do rehabilitacji po COVID-19 kwaliﬁkują się ozdrowieńcy,
nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby.

Ważne !!!

Zabiegi ﬁzjoterapeutów realizowane są na podstawie skierowania
wydanego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę.

Zapisy prowadzimy w każdej Przychodni Centrum
oraz telefonicznie.

Przeszedłeś COVID-19
i nadal odczuwasz dolegliwości takie jak:
zmniejszoną tolerancję wysiłku ﬁzycznego
zmniejszoną ogólną sprawność organizmu
zaburzenia lękowe i depresyjne
bóle mięśniowo-stawowe
problemy z oddychaniem

Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom ﬁzjoterapeutycznym szybciej
odzyskasz siły po chorobie i wrócisz do codziennych aktywności.

Rehabilitacja pocovidowa w poradni trwa do 6 tygodni i obejmuje:
indywidualne wizyty terapeutyczne
edukacje

Program leczenia dostosowany jest do potrzeb pacjentów.
www.centrum.med.pl
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Cukier w d i e c i e
Opinie dotyczące cukru w diecie człowieka
– jak zresztą w przypadku wielu produktów
żywnościowych – zmieniały się wraz z
postępem nauki o żywności i żywieniu. Podczas
gdy w czasach komunistycznych cukier był
uważany niemalże za lekarstwo (kto nie zna
nieśmiertelnego powiedzenia „cukier krzepi”?),
w ostatnich latach wyraźnie zauważalna
jest tendencja do jego ograniczania, jak
nie całkowitego eliminowania z diety (jako
przysłowiowej „białej śmierci”).

Obecnie modne jest zastępowanie cukru
jego niskokalorycznymi zamiennikami –
na sklepowych półkach dostępna jest cała
gama produktów dosładzanych słodzikami
(m.in. napoje, jogurty, musli), modne są też
substytuty cukru przeznaczone do wypieków.
Coraz bardziej popularne są słodycze,
które zawierają mniejszą ilość cukru, np.
batony czy czekolady. Jak to więc jest z
tym cukrem? W jakich produktach się on
znajduje? Czy konieczne jest jego całkowite
wyeliminowanie z diety?

Rodzaje cukrów i ich rola w diecie
Na początku warto doprecyzować samo
pojęcie „cukier”. W nauce o żywieniu
człowieka pojęcie to stanowi inne określenie
„węglowodanu”. Węglowodany dzielą się
na proste (monosacharydy), dwucukry
(oligosacharydy) i złożone (polisacharydy).
Wśród monosacharydów wyróżniamy
glukozę i fruktozę, wśród oligosacharydów
– sacharozę i laktozę, a wśród wielocukrów
– skrobię i glikogen. Glukoza jest zawarta
w warzywach i owocach oraz w miodzie.
Fruktozę znajdziemy w owocach, a laktozę –
w mleku (tzw. cukier mleczny). Do produktów
skrobiowych zaliczają się ziemniaki, zboża
oraz warzywa korzenne i bulwiaste. Glikogen
jest natomiast obecny w mięsie. Sacharoza
to natomiast połączenie dwóch cukrów
prostych w postaci glukozy i fruktozy.
Jest to organiczny związek chemiczny o
słodkim smaku. Sacharoza występuje pod
nazwą handlową „cukier spożywczy”,
rzadziej „cukier konsumpcyjny”. Sacharoza
występuje w burakach cukrowych i trzcinie
cukrowej.

Węglowodany – obok białek i
tłuszczów – stanowią makroskładniki,
które dostarczamy organizmowi wraz z
pożywieniem. Węglowodany mają zadanie
przede wszystkim energetyczne, a więc
stanowią źródło energii. Ich pozostałymi
funkcjami jest m.in. funkcja zapasowa
30

(glikogen), transportowa (glukoza) i
budulcowa. Ilość węglowodanów, którą
powinniśmy spożywać w ciągu dnia, to
równowartość między 50 a 70 % dziennego
zapotrzebowania energetycznego. Oznacza
to, że przy diecie o wartości energetycznej
2.200 kalorii (odpowiedniej np. dla kobiety
w wieku 30 lat o wzroście 170 cm i masie
60 kg, prowadzącej umiarkowanie aktywny
tryb życia i chcącej utrzymać wagę), między
1.100 a 1.540 kalorii powinno pochodzić
z węglowodanów. Ilość węglowodanów
w diecie jest sprzężona przede wszystkim
z aktywnością fizyczną – osobom, które
uprawiają sporty wymagające dużych
nakładów energii (m.in. jazda na rowerze,
wioślarstwo, pływanie) – zaleca się
zwiększenie ilości węglowodanów w diecie.
Nie jest tajemnicą, że w diecie zawodowych
kolarzy prym wiodą makarony, ryż i
ziemniaki, a podczas samej jazdy wspomagają
się oni batonikami energetycznymi,
napojami izotonicznymi zawierającymi
glukozę oraz bananami. Odwrotnie jest
przy podejmowaniu treningów siłowych –
wbrew pozorom ćwiczenia stricte siłowe
nie spalają dużej ilości kalorii. Dlatego też,
przy rozbudowywaniu masy mięśniowej,
należy zwiększyć podaż białka. Jako że
węglowodany odpowiadają również za
poczucie sytości, jednym z sygnałów
tego, że nie spożywamy wystarczającej
ilości węglowodanów, jest poczucie
„niedojedzenia” po posiłku. Jeżeli więc
po obiedzie nachodzi nas ochota na coś
słodkiego albo zjedlibyśmy coś jeszcze, warto
przyjrzeć się temu, czy „węglowodanowa”
część posiłku stanowiła mniej więcej jego
2/3. W grupie samych węglowodanów
możemy wyróżnić takie, które są
bardziej i mniej korzystne dla naszego
organizmu. Generalnie powinniśmy
wybierać węglowodany złożone. Są one
trawione dłużej, więc dostarczana przez
nie energia starcza na większy okres czasu.
Oznacza to, że dłużej będziemy syci, co
z kolei ograniczy ochotę na podjadanie
między posiłkami. Węglowodany proste
uwalniają się szybciej. Skok energii jest
więc większy, ale krótkotrwały. W normalnej,
codziennej diecie zalecane jest wybieranie
węglowodanów złożonych. Niemniej jednak
zdarzają się sytuacje, kiedy nasze ciała po
prostu potrzebują szybkiej energii. Dzieje
się tak przede wszystkim w przypadku
intensywnego i długotrwałego wysiłku
fizycznego, niedocukrzenia, przemarznięcia.
Węglowodany proste – ze względu na
ich łatwiejszą przyswajalność i małą ilość

błonnika – są także polecane w dietach
wątrobowych i trzustkowych, w stanach
chorobowych, w stanach wyniszczenia
organizmu (np. długotrwałe biegunki czy
wymioty, anoreksja) przy przemarznięciach
(pomagają w ogrzaniu organizmu).
Węglowodany złożone znajdziemy przede
wszystkim w:
► ciemnym pieczywie i makaronach
► brązowym ryżu
► kaszach
► otrębach
► ciemnej mące
► ziarnach
W węglowodany proste obfitują:
► biała mąka
► jasne pieczywo
► biały ryż
► mleko i jego przetwory
► owoce
► cukier i słodycze
Węglowodany można także podzielić z punktu
ich przyswajalności, tj. na przyswajalne
przez człowieka i nieprzyswajalne. Do tych
ostatnich należy błonnik, składający się z
celulozy i pektyn.

Biały cukier – biała śmierć?
Według Światowej Organizacji Zdrowia
cukier dodany do żywności powinien
dostarczać nie więcej niż 10% energii z
pożywienia. Przy wspomnianej wyżej diecie
2.200 kalorii górny limit to 220 kalorii.
Wskazać przy tym należy, iż przez „cukier
dodany do żywności” należy rozumieć
cukier używany do dosładzania żywności
i napojów (kawa, herbata, ciasta, budynie,
kisiele, zupy mleczne, musli, owsianki itp.)
oraz cukier już znajdujący się w produktach
spożywczych. Należy przypomnieć, że
cukier jest dosyć kalorycznym produktem.
1 gram węglowodanów dostarcza 4 kalorie.

nr 2(36) /2021
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1 łyżeczka stołowa cukru (5 g) to 20 kalorii.
Jeżeli pijemy 3 herbaty i 2 kawy dziennie, a
każdy z tych gorących napojów dosłodzimy
2 łyżeczkami cukru, to każdego dnia mamy
200 dodatkowych kalorii z samych tych
napojów. Limit dziennej energii pochodzącej
z białego cukru zostanie wyczerpany tylko
przez cukier, którym dosładzamy gorące
napoje. W przypadku spożywania takiej
ilości kalorii ponad nasz limit energetyczny
każdego dnia (czyli ponad obrane za przykład
w niniejszym artykule 2.200 kalorii), w
ciągu roku nasza waga wzrośnie o około
8 kilogramów. Wskazać należy, iż jest to
jedynie cukier używany przez nas w swojej
„czystej” postaci. Poza tym dużą ilość
białego cukru zawierają słodkie wypieki
(jedna szklanka ma ok. 220 g cukru, co
daje 880 kalorii), słodycze i dosładzane
napoje (szklanka fabrycznego soku
pomarańczowego potrafi być dosłodzona
4-5 łyżeczkami białego cukru, szklanka
napoju typu Cola – 5 łyżeczkami). Również
w innych produktach spożywczych, nawet w
takich, które na pewno nie przyjdą nam na
myśl, jak myślimy o cukrze, potrafi być jego
duża ilość. Są to m.in. ketchup, przyprawy
typu „wegeta”, kostki rosołowe, jogurty
owocowe, gotowe owsianki i musli, płatki
śniadaniowe, chleb (ciemne pieczywo potrafi
być zabarwiane karmelem – szczególnie to o
długiej dacie przydatności do spożycia), serki
topione, dania typu instant (w szczególności
chińskie zupki). Producenci żywności
potrafią dodawać cukier nawet do wędlin i
kiełbas. Oprócz dosyć wysokiej wartości
energetycznej biały cukier ma wpływ na
odczucie głodu i apetyt. Jak już wskazano
w poprzedniej części artykułu, biały cukier
stanowi przykład szybko przyswajalnego
węglowodanu prostego. Dostarczenie jego
dużej ilości naraz prowadzi do gwałtownego
skoku insuliny we krwi. Oznacza to, że cukier
da nam zastrzyk energii na bardzo krótko.
Jednocześnie – po szybkim spaleniu cukru
– rychło najdzie nas ochota na sięgnięcie
po kolejne słodkości. Węglowodany
złożone nie wywołują skoków wydzielania
insuliny – jej działanie jest wolniejsze, a
tym samym uwalnianie się energii trwa
dłużej. Tym samym, spożywanie zbyt wielu
produktów dosładzanych może prowadzić do
nadmiernego podjadania między posiłkami.
Wskazać należy także, że sam cukier
ma działanie uzależniające.
Odstawienie produktów słodkich jest
kojarzone przez nas z wyrzeczeniem. Dzieje
się tak dlatego, że organizm przyzwyczaja się
do dostarczanej mu „szybkiej” i łatwej do
przyswojenia energii. W przypadku nagłego
odstawienia słodkich rzeczy możemy
chwilowo cierpieć na takie dolegliwości, jak
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ogólne rozdrażnienie, zmęczenie, bóle głowy,
problemy z koncentracją, poczucie ciągłego
głodu, drżenie rąk, senność.
Nie można także zapominać o innych
ciemnych stronach cukru – próchnica zębów,
nasilenie problemów dermatologicznych (w
szczególności trądziku), nadpobudliwość
ruchowa (szczególnie u dzieci, dlatego też
należy ograniczyć podaż cukru w przypadku
stwierdzenia zespołu ADHD i innych
nadpobudliwości), niekorzystne działanie
na układ nerwowy (pogorszenie procesów
poznawczych i pamięciowych).
Z powyższych względów należy zadbać o
to, aby w sposób prawidłowy komponować
posiłki i wybierać desery – tak, aby nie
spożywać cukru w nadmiarze.

Substytuty cukru
Biały cukier można także zastąpić
zdrowszymi zamiennikami. Polecane są
przede wszystkim trzy z nich:
■ Ksylitol – jest to cukier pochodzenia
naturalnego, produkowany z brzozy.
Smakiem przypomina tradycyjny cukier,
ale jego kaloryczność jest obniżona o około
40%. Ksylitol można spożywać zarówno za
zimno, jak i po obróbce termicznej. Preparat
należy wprowadzać do diety stopniowo, a
jego dzienna dawka nie powinna przekraczać
40 g.
■ Stewia – jest to cukier pochodzenia
roślinnego, wytwarzany z liści stewii.
Stewia jest bezkaloryczna i ma zerowy
indeks glikemiczny, dlatego też polecana jest
cukrzykom. Dopuszczalne dzienne spożycie
stewii to 4 mg na 1 kg masy ciała.
■ Erytrol – jest substancją otrzymywaną w
procesie fermentacji glukozy. Słodzik ten
jest nieco mniej słodki niż cukier. Nadaje
się również do wypieków. Ma zerowy
indeks glikemiczny i nie zawiera wartości
kalorycznej.

one więcej witamin i mikroelementów (w
szczególności miód), jednak również nie
należy spożywać ich w dużych ilościach ze
względu na wysoką kaloryczność. Miodu
nie należy podawać dzieciom do drugiego
roku życia ze względu na możliwą obecność
w tym produkcie przetrwalników toksyny
botulinowej.
Tytułem podsumowania warto zaakcentować
kilka najważniejszych kwestii. Po pierwsze,
rozwiązaniem dylematu, czy cukier leczy,
czy jednak szkodzi, jest słynne w medycynie
powiedzenie starożytnego lekarza i
przyrodnika Paracelsusa: „Wszystko jest
trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka
czyni truciznę”. Do cukru pasuje to idealnie
– jego umiarkowane ilości nie powinny
wpływać na zachowanie dobrej kondycji
organizmu. W nadmiarze cukier na pewno
jest bardzo szkodliwy, jednak z drugiej strony
w pewnych sytuacjach sięgnięcie po szybką
energię jest konieczne. Po drugie, bilansując
codzienną dietę polecane jest jednak
wybieranie węglowodanów złożonych,
uwalniających się dłużej. Aby ograniczyć
spożycie cukru ponad dopuszczalny limit,
należy sięgać po odpowiednie produkty
spożywcze i sprawdzać skład kupowanej
żywności – nawet tej, w której cukru nie
spodziewamy się. W szczególności należy
zwracać uwagę na dodatki do żywności, tj.
przyprawy, sosy i dania gotowe. Po trzecie,
można rozważyć używanie zamienników
cukru. Przy wyborze odpowiedniego dla
siebie warto pamiętać o sprawdzeniu indeksu
glikemicznego i wartości kalorycznej danego
słodzika oraz zweryfikowaniu, czy może on
być poddany obróbce termicznej. Nie należy
przekraczać wskazywanej przez producenta
dziennej dawki spożycia. Spożywajmy więc
cukier, ale z rozsądkiem – akurat w tej kwestii
warto kierować się wskazaniami głowy, a nie
serca. Żeby cukier krzepił nas jak najdłużej.

Wskazać należy także, iż biały cukier może
być zastąpiony takimi składnikami, jak:
melasa cukrowa, miód, syrop klonowy czy
syrop z agawy. Podkreślenia wymaga jednak,
iż produkty te również są dosyć energetyczne,
a od zwykłego białego cukru różnią się
mikroskładnikami. Innymi słowy, dostarczają

dr inż.

Teresa Borkowska

dietetyk
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Przepisy

Pomaranczowe kluski
z kurdybankiem
• ziemniaki pozostałe z obiadu lub ugotowane specjalnie
• mąka ziemniaczana
• sól
• 2 łyżki posiekanego zielonego bluszczyka kurdybanka
(liście i kwiaty)
• gotowana marchewka, np. z zupy z poprzedniego dnia
• jaja (wedle uznania ) ja daję 1 na 0,5 kg przekręconych
ziemniaków

Szparagi gotowane na parze
• 50 dag szparagów
• masło

Ziemniaki i marchewkę przekręcić przez maszynkę.
Przygotować taką samą ilość marchewki i ziemniaków,
połączyć ze sobą, dodać kurdybanek. Zagnieść w kulę,
podzielić ją na cztery części. Mąki dodać tyle, ile będzie
w misce zajmowała czwarta część. Dodać jaja, sól i mąkę
ziemniaczaną. Zagnieść ciasto, formować kluski i gotować
w osolonej wodzie. Po ugotowaniu podawać z sałatką
z pokrzywy i bluszczyku kurdbanka. Ozdobić ziołami na
talerzu, aby smakowiciej wyglądały.

• sól
• 1 łyżka posiekanego zielonego majeranku
Ostrym nożykiem do jarzyn lub specjalnym nożem do
obierania szparagów zdjąć skórki od główki w dół.
Zdrewniałe końce odciąć. Posolone szparagi włożyć do
garnka z wkładką do gotowania na parze. Na szparagach
ułożyć małe kawawłki masła. Gotować pod przykryciem
ok.15-20 minut. Po ugotowaniu można polać sosem holenderskim, beszamelowym, serowym, posypać bułką
tartą i posiekanym majerankiem.
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Przepisy

Bułeczki maslane

Pierogi z kurkami

• 1 kg mąki

Ciasto:

• 4 jaja

• 1 kg mąki pszennej

• 1 szkl cukru

• 2 płaskie łyżeczki soli

• 2 cukry waniliowe

• ok. 600 ml przegotowanej wody

• szczypta soli

• (jeżeli będzie potrzeba, to można więcej, ale tyle,
aby uzyskać odpowiednią konsystencję)

• 1 masło
• 2 szkl mleka
• 10 dag drożdży
• dżem z czarnej porzeczki lub każdy inny, jaki mamy,
(ja nadzienie do bułeczek zrobiłam z dżemu).
z kiwi ogrodowego.
• Żółtko do posmarowania bułeczek
przed włożeniem do pieczenia.
Mleko wlać do rondla i podgrzać, dodać cukier i drożdże
i odstawić do chwili aż zaczną rosnąć. Mąkę wsypać do
miski, dodać sól, cukry waniliowe, jaja, masło i rozczyn
drożdży. Zagnieść i odstawić do wyrośnięcia. Gdy ciasto
wyrośnie, podzielić na kawałki. Każdy kawałek delikatnie
rozgnieść i położyć 1 łyżeczkę dżemu. Bułeczkę skleić i położyć na blachę, wysmarowaną wcześniej tłuszczem lub
wyłożoną papierem do pieczenia. Bułeczki posmarować
roztrzepanym żółtkiem, aby po upieczeniu miały piękny
rumiany kolor.

• 2 łyżki oleju
Farsz:
• ok. 1 kg kurek
• 4 łyżki oleju rzepakowego
• sól
• pieprz
• 4 cebule
• posiekana zielenina np. natka pietruszki lub kolendra.
Kurki oczyścić i opłukać. Na rozgrzanym tłuszczu zeszklić
cebulę pokrojoną w drobną kostkę, dodać kurki i dusić
przez ok. 15 minut. Doprawić solą i pieprzem. Po wystygnięciu kurki drobno siekamy lub przekręcamy przez
maszynkę do mięsa. Dodajemy posiekaną zieleninę. Jeżeli będziemy przekręcać przez maszynkę a farsz będzie
rzadki, można dodać trochę bułki tartej.
Mąkę wsypać do miski. Dodać 2 łyżeczki soli i wymieszać.
Wlewać stopniowo przegotowaną, ale letnią wodę. Zagnieść ciasto. Pod koniec zagniatania dodać olej.
Ciasto rozwałkować i wykrawać kółka, np. szklanką. Na
środku nałożyć łyżeczką nadzienie, ciasto złożyć na pół
i skleić brzegi. Można zrobić ozdobną falbankę. Gotowe
pierogi układać na tacy obsypanej mąką, aby się nie pozlepiały przed gotowaniem. Gotować w osolonej wodzie
z odrobiną oleju w dużej ilości wody, aby swobodnie pływały. Pierogi zaraz po wypłynięciu wyjmować z garnka
łyżką cedzakową.
Podawać z sosem lub okraszone podsmażoną cebulką.

Przepisy przygotowała Anna Szpura z Kornicy
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Głos Natury

na LUZIE

Szczęśliwy ten dom,
gdzie jaskółki są…
W kulturze ludowej jaskółki są symbolem
wiosny, odradzającej się przyrody i dobrych
wiadomości. Ludność wiejska wierzyła,
że ich obecność przy domostwie przynosi
szczęście i chroni gospodarstwo przed uderzeniami piorunów. Zabicie jaskółki, przegonienie jej lub zniszczenie gniazda było
traktowane jako bardzo zły znak zapowiadający rychłą tragedię. Jaskółki od wieków
osiedlały się zwykle w bliskim sąsiedztwie
człowieka, toteż ich zachowanie i zwyczaje
stały się tematem wielu przysłów, np. „Gdy
jaskółka w kwietniu gniazdo buduje, obfite
zbiory przewiduje”, „Jedna jaskółka wiosny
nie czyni”, „Mówiły jaskółki, że niedobre
spółki”, „Szczęśliwy ten dom, gdzie jaskółki
są” czy „Gdy jaskółka lot swój zniża, to się
do nas deszczyk zbliża”.
Na terenie kraju do lęgów przystępuje trzy gatunki jaskółek: dymówka,
oknówka i brzegówka. Wszystkie
z nich po okresie lęgowym odlatują
na zimowiska położone w Środkowej i Południowej Afryce, pokonując
trasę liczącą nawet do 10 000 km.
Dymówka jest największa, ściśle związana z krajobrazem rolniczym i przylatuje do nas najwcześniej. Przy sprzyjającej
pogodzie pierwsze dymówki docierają do
Polski już w ostatnich dniach marca. Dymówka, od pozostałych gatunków jaskółek,
odróżnia się wysmukłą sylwetką, brązowym
podgardlem i długim widełkowatym ogonem. To właśnie ten ogonek jest głównym
atutem samców, które po przylocie starają
się o względy samic. Badania wykazały, że
samcom z najdłuższymi sterówkami naj-

szybciej udaje się znaleźć partnerkę. Dymówki zakładają gniazda wewnątrz budynków gospodarskich, wybierając najchętniej
te, w których utrzymywany jest inwentarz.
Budują je z grudek błota sklejonych śliną.
Gniazdo ma kształt czarki i jest zwykle
przytwierdzone do ściany, belki, lampy lub
innego elementu konstrukcyjnego wewnątrz
pomieszczenia. Dymówki odbywają dwa
lęgi w roku, przez co jedna para w sezonie może wychować łącznie nawet 10-12
młodych.
Drugim gatunkiem jaskółki, który upodobał sobie również bliskie sąsiedztwo człowieka jest oknówka. Jest nieco mniejsza
od dymówki, a w kolorystyce jej upierzenia
występują tylko dwa kolory: czerń i biel.
Cechą rozpoznawczą oknówek jest duża
biała plama na kuprze, która jest najlepiej
widoczna w locie. Oknówki w przeciwieństwie do dymówek, oprócz zabudowy wiejskiej zasiedlają również miasta, nawet ich
ścisłe centa. Najczęściej tworzą duże kolonie lęgowe. Gniazda zbudowane z błota,
o kształcie ćwierćkuli z małym otworem
wlotowym, umieszczają na zewnątrz budynków - na ścianach pod okapem dachów,
pod balkonami lub we wnękach okiennych.
Chętnie osiedlają się również pod filarami
mostów na dużych rzekach. W takich miejscach kolonie oknówek mogą liczyć nawet
kilkaset par, a poszczególne gniazda stykają
się między sobą.
Zupełnie odmienne zwyczaje prezentuje
brzegówka. Jest najmniejszą krajową jaskółką z szarobrązowym grzbietem, skrzydłami, ogonem i brudnobiałym brzuchem.
Nie jest związana z terenami zurbanizowanymi. Najliczniej zasiedla nieuregulowane

fragmenty dolin rzecznych. W przeciwieństwie do pozostałych gatunków, nie buduje
gniazd z błota, tylko drąży długie, czasami
nawet 150 cm norki lęgowe w stromych
skarpach nadrzecznych. Brzegówki mogą
gnieździć się także w żwirowniach, piaskowniach czy ścianach wyrobisk kopalni
odkrywkowych. Dogodne miejsca lęgowe
przyciągają wiele ptaków. Skarpa podziurawiona niczym sito, np. z 300 norkami, nie
jest nadzwyczajnym widokiem.
Jaskółki, niezależnie od gatunku, w ciągu kilkumiesięcznego pobytu w naszym
kraju, zjadają niezliczone ilości owadów.
I to na dodatek takich, których obecność
niezmiernie uprzykrza nam życie. Komary, meszki i muchy pochłaniane są przez
jaskółcze dzioby od świtu do zmierzchu.
Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza i
spadkiem ciśnienia atmosferycznego, owady te latają znacznie niżej niż zazwyczaj.
W ślad za nimi podążają jaskółki i także
obniżają swój pułap lotu. W czasie takich
warunków atmosferycznych jest duża szansa na deszcz. Prognozowanie opadów na
podstawie zachowania jaskółek może więc
okazać się trafne.
Polska stanowi ważne tereny lęgowe zarówno dla dymówek, oknówek, jak i brzegówek.
Nie zmieniajmy tego na siłę. Pozwólmy
dalej osiedlać się jaskółkom w naszym sąsiedztwie. Zostawmy możliwość swobodnego wlotu do wnętrza budynków gospodarczych i nie zabezpieczajmy przesadnie
przed nimi miejsc pod okapami dachów. A
może w podziękowaniu za gościnę naprawdę przyniosą nam szczęcie…?
Kamil Kryński

oknówka i dymówka, fot. Kamil Kryński
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Zdrowie i Relaks

„Cyfrowe dzieci.
Sztuka skutecznego
porozumiewania się z dziećmi"
Tomasz Srebnicki, Beata Pawłowicz
Wychowanie dzieci zawsze niesie za
sobą wiele wyzwań. W współczesnych
przesiąkniętych technologią czasach
doszło jeszcze jedno – wirtualna rzeczywistość, w której dzisiejsze dzieci i
nastolatki czują się jak ryby w wodzie.
Ale czeka tam też na nie mnóstwo pułapek, podobnie jak w życiu realnym.
Jak uchronić przed nimi dzieci?

Trzech zabójców w medycynie?
- Chirurg z nożem,
- Anestezjolog z gazem,
- A patolog wie jak podziałać wszystkim
i to odpowiednio ukryć przed światem.

Cyfrowe dzieci, to książka, dzięki której dowiesz się, jak do dzieci mówić, a
także jak ich słuchać, czyli jak z dzieckiem efektywnie… rozmawiać. Dobre rozmowy mogą bowiem pomóc ustrzec dzieci
przed wieloma zagrożeniami, m.in. przed uzależnieniami.

Panie Nowak, mam dla pana dwie wiadomości, dobrą
i złą ...
- Jaka jest ta zła?
- Amputowaliśmy panu przez pomyłkę zdrową nogę.
- A ta dobra?
- Mamy nadzieję, że ta chora wyzdrowieje.

Rozmowa może być też lekarstwem. Rodzic, który umie słuchać i akceptować to, co dziecko przeżywa, może ochronić
je przed rozwojem depresji, anoreksji, powstrzymać przed
podejmowaniem prób samobójczych, samookaleczaniem
się, a nawet zahamować rozwój zaburzeń osobowości typu
borderline.

Czy wiesz, dlaczego lekarze noszą maski podczas
operacji?
- Tak, by ich nikt nie poznał, jeżeli operacja się nie uda.

A co, jeśli nie tylko dzieci, ale i rodzice zamieszkali w cyfrowym świecie? Dopiero kiedy sami przetniemy „pępowinę”
łączącą nas ze smartfonami, nasze dzieci też to zrobią. Warto
dowiedzieć się, co możemy zyskać na tym, że zaczniemy
częściej wyłączać telefon lub laptop. A ta książka jest próbą
odpowiedzi i na to pytanie.
Wydawnictwo Zwierciadło, czerwiec 2021
-

A.A. WILLIAMS "SONGS FROM ISOLATION"
Czasy, w których przyszło nam żyć, napisały scenariusz, jakiego
trudno było się spodziewać. Okres pandemii okazał się trudny
dla wielu artystów. Musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Jedni zaczęli tworzyć nowe utwory, inni zastąpili koncerty w
halach czy klubach nagraniami z prywatnych domów, w których
nagrywali alternatywne, najczęściej
bardzo kameralne wersje utworów
swoich, np. Roger Waters bądź też
innych wykonawców. Do tej drugiej
grupy można zaliczyć Panią A.A.
Williams, która wydała prześliczną
płytę "Songs from isolation". Nie jest
to piosenkarka z pierwszych miejsc
list przebojów, jej twórczość jest
melancholijna, momentami smutna,
ale dociera do najgłębszych pokładów wrażliwości. Na płycie
nagrała we własnym domu w bardzo oszczędnych aranżacjach,
głównie na głos i fortepian znane utwory, np. "Nights in White Satin"(Moody Blues), "Lovesong"(Cure), czy "Creep"(Radiohead).
Takie płyty pozostaną świadectwem okresu w historii ludzkości,
który trudno będzie wytrzeć z pamięci. Piękne dźwięki.

Halo, mówi Kowalski. Panie doktorze, proszę natychmiast przyjechać, ponieważ moja żona ma ostry atak
wyrostka robaczkowego!
- Spokojnie panie Kowalski. Dwa lata temu osobiście
wyciąłem pańskiej żonie wyrostek robaczkowy. Czy
słyszał pan kiedyś, aby człowiekowi po raz drugi pojawił się wyrostek?
- A czy pan słyszał doktorze, że u człowieka może się
pojawić druga żona?

Przed wejściem do nieba siedzi sobie Józek i się cieszy... podchodzi do niego św. Piotr i się pyta:
- Z czego ty się człowieku cieszysz?
Na to Józek odpowiada:
- Śmieję się bo ja tu już godzinę siedzę a tam na dole
mnie jeszcze kroją...

Po skończonym zabiegu młodemu chirurgowi
gratulują koledzy:
- Byłeś świetny ... Co za opanowanie, pewność ręki ...
I pomyśleć, że to twoja pierwsza operacja.
- Operacja? ... Ja myślałem, że to sekcja.

Gorąco polecam.
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MEDYCZNA INFOLINIA

Call Center:

25 633 35 55
centrum.med.pl

centrum_md
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Nasze placówki
Przychodnia Zdrowia nr 1
w Siedlcach
ul. Ks. Niedziałka 14

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Krynce
Krynka 1C

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Przychodnia Zdrowia
w Poświętnem
ul. Szkolna 4

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

Poradnia Zdrowia Psychicznego
i Leczenia Uzależnień w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 41
(Od 1.07 zmiana lokalizacji na:
Siedlce, ul. Sokołowska 161)

Przychodnia Zdrowia
w Ceranowie
Ceranów 25

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A
Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52
Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66
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

CentrumMD

Przychodnia Zdrowia
w Garwolinie
ul. Korczaka 35
Przychodnia Zdrowia
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8
Przychodnia Zdrowia
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a
Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7
Przychodnia Zdrowia
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6
Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16
Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10
Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34
Przychodnia Zdrowia
w Wierzbnie
Wierzbno 88

Przychodnia Zdrowia
w Szulborzu Wielkim
ul. Romantyczna 2
Przychodnia Zdrowia
w Warszawie
ul. Narbutta 29
Przychodnia Zdrowia
w Tłuszczu
ul. Powstańców 27

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
• Siedlce, ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki, ul. Olsztyńska 2
• Oleśnica, Oleśnica 132
• Strachówka, ul. Norwida 6
• Nur, ul. Łomżyńska
• Garwolin, ul. Korczaka 35/3

NOWE PLACÓWKI
Ośrodek Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Mińsku Mazowieckim
ul. Olsztyńska 2
Ośrodek Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Siedlcach
ul. Sokołowska 161

