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Z początkiem jesieni, oddajemy w Państwa 
ręce drugi numer biuletynu przygotowanego 
w ramach projektu „Zdrowie - Mama i Ja”. 
Podobnie jak w poprzednim numerze sku-
piamy się na tematach związanych ze zdrowi-
em. Poruszamy także kwestie programów pro-
filaktycznych prowadzonych przez nasze 
poradnie. 

W tym numerze szczególnej uwadze poleca-
my artykuł dotyczący czytania informacji za-
wartych na etykietach produktów żywnościo-
wych. W sklepach jesteśmy dosłownie zasypy-
wani ofertami rozmaitych producentów.  
Na półkach czekają na nas atrakcyjnie opako-
wane produkty, dlatego warto wiedzieć,  
co kryje się w ich środku i jak prawidłowo 
czytać etykiety. 

9 września obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień FAS. FAS i FASD to poważne schorzenia, 
które są skutkiem picia alkoholu w czasie cią-
ży. Na stronie 9 znajdą Państwo artykuł doty-
czący tego problemu. 

Polecamy także artykuły o naszych pora-
dniach, z których dowiedzą się Państwo mię-
dzy innymi, jak wygląda wizyta w Poradni 
Laktacyjnej i Preluksacyjnej. 

Życzę miłej lektury 

Maria Mazur 

Dyrektor SPMZOZ w Słupsku  
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Jedz zdrowiej – czytaj 
etykiety! 

Jakie informacje muszą znaleźć się na każdej 
etykiecie? 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informa-
cji na temat żywności, etykiety na produktach żywienio-
wych muszą być przede wszystkim czytelne, zrozumiałe 
dla konsumenta, nie mogą wprowadzać w błąd. Na pro-
dukcie powinny być umieszczone wszystkie najważniej-
sze informacje. Co istotne, etykieta musi być umiesz-
czona na opakowaniu tak, by nie można było jej usunąć. 
Informacje, jakie muszą się znaleźć na etykiecie pro-
duktu żywnościowego to: 

 

 nazwa - wskazująca na rodzaj produktu; 

 wykaz składników użytych do produkcji – na pierw-

szym miejscu powinien znaleźć się składnik, którego 
jest najwięcej. Na opakowaniach produktów jedno-
składnikowych nie ma obowiązku umieszczania takiej 
informacji; 

 wykaz składników alergizujących – nazwy alerge-
nów powinny być wyróżnione pogrubioną czcionką  
na liście składników użytych do produkcji żywności; 

 wyróżnienie składników „niespodzianek”- czyli 
takich, których normalnie nie spodziewa się w da-
nym produkcie, np. pasztety z tłuszczem roślinnym. 
Nazwa dodatkowego składnika powinna być umiesz-
czona zaraz przy właściwej nazwie produktu; 

 informacja o kraju pochodzenia produktu; 

 wykaz substancji pomocniczych - użytych w pro-
cesie produkcji, które nadal znajdują się w produk-
cie; 

Ź
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Wyniki badań dotyczących przyrostu masy ciała 
oraz zachorowań na cukrzycę typu 2 niepokoją. 
Jak się okazuje, wiele osób sięga po produkty 
żywnościowe nie znając ich składu. Dokładne za-
poznanie się z etykietą umieszczoną na produk-
cie pozwala uniknąć szkodliwych dla zdrowia 
składników, które najczęściej występują w żyw-
ności wysoko przetworzonej.  
 
Jak czytać etykiety produktów żywnościowych, 
by jeść zdrowiej? Poniżej znajdą Państwo naj-
ważniejsze informacje związane z tym tematem. 



4 

    ZDROWIE - MAMA I JA       BIULETYN 2/2016 

 

 waga produktu (w tym masa netto); 

 data przydatności do spożycia; 

 informacje dotyczące producenta – dane teleadre-
sowe z uwzględnieniem informacji o kontakcie dla 
konsumentów; 

 w przypadku produktów mrożonych: na etykiecie 
powinny znaleźć się również informacje dotyczące 
daty zamrożenia. Na opakowaniach produktów mię-
snych producent musi umieścić również dane doty-
czące ilości wody użytej do tak zwanej glazury 
(informację taką podaje się, gdy woda przekracza  
5% masy całego produktu),  

 informacja o dodatku białek zwierzęcych, w przy-
padku produktów mięsnych – wzmianka na ten te-
mat musi znaleźć się zarówno w liście składników, 
jak i przy nazwie produktu. 

 
W Rozporządzeniu określono także minimalną wielkość 
czcionki użytej do druku etykiet. Dla opakowań o stan-
dardowej wielkości jest to 1,2 mm, dla bardzo małych 
opakowań 0,9 mm. 
 

Co jeszcze warto wiedzieć o etykietach? 
 
Na etykietach często znajdują się informacje dotyczące 
wartości odżywczych produktu. Są to dane umieszczane 
dobrowolnie. Jednak warto wybierać produkty, na opa-
kowaniach, których znajdują się te dane. Dlaczego? Jest 
to przydatna informacja dla osób chcących kontrolować 
ilość spożywanych kalorii oraz określonych substancji 
odżywczych (np. będących na diecie niskobiałkowej lub 
niskosodowej). Takie dane pozwalają również na porów-
nanie produktów w podobnej cenie i wybranie najlep-
szego. 
 
W tej części etykiety dane umieszcza się w formie tabe-
li, w której znajdują się informacje dotyczące między 
innymi: wartości energetycznej produktu, a także ilości 
białka, węglowodanów, tłuszczy, cukrów prostych oraz 
złożonych (określenie „w tym cukry”), kwasów nienasy-
conych, sodu i błonnika.  
 
W przypadku tabeli wartości odżywczych należy zwrócić 
uwagę przede wszystkim na następujące kwestie  
(z reguły wszystkie dane podawane są w przeliczeniu na  
100 g lub na porcję): 
 

 kaloryczność – zależy nie tylko od ilości tłuszczu za-
wartego w produkcie, ale i węglowodanów oraz biał-
ka; 

 zawartość węglowodanów – zależna jest od tego,  
ile produktów roślinnych (zbóż, warzyw i owoców) 
znajduje się w produkcie, a także dodatkowych por-
cji cukru. Warto więc wybierać produkty o niskiej 
zawartości cukrów prostych; 

 zawartość białka – im wyższa, szczególnie w produk-
tach mięsnych, tym lepiej. Oznacza to, że jest  
to produkt wykonany z wysokiej jakości składników; 

 zawartość tłuszczów i kwasów tłuszczowych nasy-

conych – o ile w przypadku przetworów mlecznych 
ich zawartość powinna być wysoka (np. w maśle  
ok. 82%), to już w przetworach mięsnych powinno 
być ich jak najmniej. Należy unikać produktów  
z dużą zawartością kwasów tłuszczowych nasyco-
nych, które sprzyjają rozwojowi chorób serca. Ich 
spożycie nie powinno przekraczać 20 g na dzień; 

 zawartość błonnika – błonnik potrzebny jest w zbi-
lansowanej diecie, gdyż wspomaga pracę jelit oraz 
obniża poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Jed-
nak zbyt duża ilość może powodować zaparcia. Zale-
cane dzienne spożycie to 25 g na dzień; 

 zawartość sodu – zalecane maksymalne spożycie soli 
to 6 g. Nadmiar sodu może powodować obrzęki ciała, 
a także zwiększyć ryzyko rozwoju nadciśnienia tętni-
czego, a nawet udaru mózgu.  

 
Czy wszystkie „E” są szkodliwe? 
 
Substancje, które potocznie nazywane są „E” to przede 
wszystkim konserwanty, barwniki, wzmacniacze smaku 
oraz słodziki. W zależności od cyfry przy literze E będą 
to odpowiednio: 

 od E-100 do E-199 – barwniki; 

 od E-200 do E-299 – konserwanty; 

 od E-300 do E-399 – przeciwutleniacze 

 od E-400 do E-499 – stabilizatory, emulgatory  
i zagęszczacze; 

 od E-500 – pozostałe (w tym słodziki i wzmacnia-
cze smaku). 

 
Warto wiedzieć, że nie wszystkie „E” są szkodliwe dla 
naszego zdrowia. Przykładowo E-300 to oznaczenie  
dla kwasu askorbinowego, czyli witaminy C. 
 
Gdzie i kiedy uczyć się prawidłowego czytania 
etykiet? 
 
Nawyk sięgania po zdrowe jedzenie warto kształtować 
już u małych dzieci. Jednak na naukę wybierania zdro-
wej żywności nigdy nie jest za późno. Dlatego Poradnia 
Promocji Zdrowia realizuje program edukacyjno-
profilaktyczny z zakresu zdrowego żywienia, czytania 
etykiet produktów, które wkładamy do koszyków pod-
czas robienia zakupów. Warsztaty edukacyjne odbywają 
się w przedszkolach, w szkołach podstawowych i dla 
młodzieży gimnazjalnej. Z warsztatów mogą korzystać 
również osoby dorosłe.  
 
W trakcie zajęć doradca dietetyczny Sylwia Laskowska 
uczy dzieci, na jakie składniki zwracać uwagę czytając 
etykiety ulubionych słodyczy czy przekąsek. Opowiada  
o skutkach nadużywania słodzonych napoi oraz razem  
z dziećmi tworzy z kolorowanek piramidy żywienia zale-
cane przez WHO.  
 
Dodatkowo w gimnazjach przeprowadza wykład na te-
mat wpływu napoi energetycznych na młody organizm 
dla uczniów szkół gimnazjalnych.   

Poradnia Promocji Zdrowia czynna jest codziennie 
w godzinach:  

 poniedziałek  12.00-16.00;  

 wtorek  8.00-14.00;  

 środa  12.00-17.00;  

 czwartek  8.00-12.00;  

 piątek  12.00-15.00. 

 

Rejestracja osobista w godzinach pracy Poradni 
lub telefoniczna tel. 59 844 76 16 
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Jakie czynniki zwiększają ryzyko 

występowania cukrzycy typu 2?  

Do zwiększonej zachorowalności na cukrzycę typu 2 mo-
gą przyczyniać się czynniki dziedziczne lub nabyte, takie 
jak styl życia, otyłość czy starzenie się organizmu. Waż-
nym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 jest brak aktyw-
ności fizycznej.  

 
Co jest najważniejsze w profilaktyce cukrzycy 
typu 2? 
 
Badania pokazują, że zmiana stylu życia, polegająca na 
poprawie sposobu żywienia, zwiększeniu aktywności fi-
zycznej oraz redukcji masy ciała, jest najlepszą metodą 
profilaktyki cukrzycy typu 2. Należy utrzymywać norma-
tywną masę ciała, a jeśli występuje nadwaga lub otyłość 
należy dążyć do jej redukcji.  

 
Jednym z elementów leczenia cukrzycy jest odpowied-
nia dieta. Celem stosowania diety cukrzycowej jest do-
starczanie odpowiedniej ilości energii i wszystkich nie-
zbędnych składników odżywczych, utrzymanie prawidło-
wej masy ciała, zapobieganie wczesnym i późnym powi-
kłaniom. 
 
W diecie należy ograniczać spożycie cukru i wszelkiego 
rodzaju słodyczy. Osoby, którym trudno zrezygnować  
ze słodzenia, mogą stosować słodziki, najlepiej natural-
ne. Warto również ograniczyć spożycie izomerów trans 
kwasów tłuszczowych nienasyconych, których źródłem 
są dania typu fast food, produkty cukiernicze i margary-
ny twarde.  
 

Na co zwracać uwagę opracowując dietę przy 
cukrzycy typu 2? 
 
Podczas terapii dietetycznej bardzo istotne jest ustale-
nie ilości i jakości węglowodanów, ponieważ to one  
w największym stopniu wpływają na stężenie glukozy  
w surowicy krwi. Węglowodany powinny pochodzić  
z pełnego ziarna zbóż, warzyw i mleka. Wpływ węglowo-
danów na stężenie glukozy po posiłku określa indeks gli-
kemiczny. Według definicji stworzonej przez Światową 
Organizację Zdrowia, indeks glikemiczny to pole pod 

krzywą glikemii po spożyciu  50 g węglowodanów posiłku 
testowego w porównaniu do efektu posiłku standardo-
wego. Indeks glikemiczny pozwala na uszeregowanie 
produktów spożywczych  pod względem ich wpływu na 
stężenie glukozy w surowicy krwi. Bilansowanie diety 
powinno jednak opierać się przede wszystkim na ilości 
węglowodanów w produkcie, a nie tylko rodzaju produk-
tu, z którego pochodzą. Wyróżniamy produkty o niskim 
indeksie glikemicznym – poniżej 55, średnim – 55-70  
i wysokim - powyżej 70. Białko, tłuszcze i błonnik pokar-
mowy mogą wpływać na obniżenie indeksu glikemiczne-
go posiłku, natomiast obróbka termiczna i stopień roz-
drobnienia mogą wpływać na jego podwyższenie. Należy 
również wspomnieć o jednostce stosowanej w diabetolo-
gii, jakim jest wymiennik węglowodanowy (WW). Jeden 
wymiennik węglowodanowy to taka porcja produktu, 
która zawiera 10 gramów węglowodanów przyswajal-
nych. Wymienniki pozwalają na zastąpienie produktu, 
odpowiednią ilością innego produktu, który zawiera taką 
sama ilość węglowodanów przyswajalnych.  
 
Podsumowując, prawidłowo zbilansowana pod względem 
ilościowym i jakościowym dieta oraz regularna aktyw-
ność fizyczna są skutecznymi metodami profilaktyki cu-
krzycy typu 2. Niezbędna jest więc edukacja pacjentów 
dotycząca zasad zdrowego odżywiania, które zapobiega 
lub wspomaga leczenie chorób dietozależnych. Edukację 
w tym zakresie prowadzą pracownicy Poradni Promocji 
Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Słupsku.  
 
 
Przygotowała: dr n. zdr. Magdalena Tańska (Poradnia 
Promocji Zdrowia) 
 

Bibliografia: 
 
Ciborowska H.,  Rudnicka A.  Dietetyka, żywienie zdrowego i cho-
rego człowieka. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2014.  
Grzymisławski M., Gawęcki J. (red), Żywienie człowieka zdrowego 
i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L.  Cukrzyca, zapobieganie i lecze-
nie. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2010.  

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna 
charakteryzująca się zwiększonym stężeniem 
glukozy we krwi, będącym wynikiem zaburzeń 
wydzielania i (lub) działania insuliny. 

Więcej  na temat profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 
dowiedzą się Państwo w Poradni Promocji Zdrowia miesz-
czącej się przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku. 

 

Na fotografii obok konsultacje udzielane przez specjalistów  
z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2016, którego hasło brzmiało 
„Pokonaj cukrzycę”. Galeria Podkowa Słupsk 07.04.2016r. Archi-
wum SPMZOZ 
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Dialog teściowej i synowej 

O relacjach synowych i teściowych można usłyszeć wie-
le… Szczególnie ten temat upodobali sobie twórcy cię-
tych dowcipów oraz skeczy kabaretowych. Ale czy fak-
tycznie relacje między synową a teściową zawsze muszą 
się źle układać? Czy istnieje możliwość porozumienia  
na linii teściowa – synowa? Jak powinny ze sobą rozma-
wiać osoby należące do różnych pokoleń i reprezentują-
ce różne poglądy na najważniejsze kwestie rodzinne? 
 
Z takimi pytaniami skierowaliśmy się do Pani Krystyny 
Mazurkiewicz, pedagoga i edukatora seksualnego, pracu-
jącej w Poradni Planowania Rodziny przy ul. Westerplat-
te 1  w Słupsku.  

Czy do konfliktów częściej dochodzi między sy-
nową a teściową, czy między zięciem a teścio-
wą? 
 
- Do różnego rodzaju konfliktów i sprzeczek znacznie 
częściej dochodzi na linii teściowa – synowa. Często  
te nieporozumienia mogą przerodzić się w niechęć,  
a nawet całkowite zerwanie kontaktów ze sobą. Stosun-
ki na linii teściowa – zięć są z reguły mniej napięte. 
 
Dlaczego tak się dzieje? 
 
- Wpływ na to może mieć wiele rzeczy, ale najważniej-
szym jest czynnik rywalizacji płci. Przede wszystkim 
kobieta częściej „postawi się” kobiecie, bo zwyczajnie 
jest zazdrosna o jej ewentualną dominację nad synem. 
Najczęściej jest to wzajemne podważanie swoich kom-
petencji, np. dawanie „dobrych rad” odnośnie wycho-
wania dziecka, czy postępowania z małżonkiem. 
 
Oczywiście nie zawsze tak jest. Często to są pokutujące 
stereotypy, a wiele teściowych i synowych chce mieć  
ze sobą dobre stosunki. Mogę tutaj przytoczyć żartobli-
wą anegdotę dotyczącą księdza profesora Józefa Tisch-
nera. W czasie rozmowy z nim pewna kobieta powie-
działa, że chciałaby być dobrą teściową i pyta w jaki 
sposób to zrobić. Na co ksiądz odpowiada: „dobra te-
ściowa jest ślepa i głucha”. 
 
Jakie są najczęstsze przyczyny konfliktów na 
linii synowa – teściowa? 
 
- Z mojego doświadczenia terapeutycznego mogę powie-
dzieć, że najczęściej do konfliktu dochodzi na tle życia 
rodzinnego, kiedy dwie najważniejsze kobiety w życiu 
mężczyzny mają odmienne zdanie na różne tematy.  
Do scysji dochodzi też często w momencie, gdy rodzą 
się wnuki. Małżonkowie odsuwają się wtedy od siebie. 
Może być też tak, że babcia za bardzo narzuca swoje 
zdanie odnośnie wychowania dziecka. 
 
Niejednokrotnie mężczyzna (mąż i syn w jednej osobie) 
stawiany jest między przysłowiowym młotem a kowa-
dłem. Z jednej strony jest dalej synem, który chce 
chronić swoją matkę, z drugiej ma nową kobietę, z któ-
rą chce spędzić resztę życia i stworzyć niezależną rodzi-
nę. 
 
Czy te konflikty zawsze są intensywne? 
 
- Wbrew pozorom, większość konfliktów można rozwią-
zać szczerą, poważną rozmową. Trzeba pamiętać rów-
nież o zachowaniu wzajemnego szacunku i chęci zrozu-

mienia drugiej strony. To daje bardzo dużo. Nie można 
też dopuszczać do sytuacji patologicznych, które mogą 
rzutować na stosunki w całej rodzinie. 
 
Co Pani przez to rozumie? 
 
- Jako przykład takiej sytuacji mogę podać historię ukła-
du z teściową, jaki przedstawiła mi jedna z moich słu-
chaczek. Mianowicie, kiedy odwiedza z mężem swoją 
teściową, to jego matka przytula go i głaska, obserwu-
jąc jednocześnie reakcję synowej. Okazywanie sobie 
uczuć jest normalne w rodzinie, ale robienie tego  
na pokaz, by coś udowodnić, wzbudzić zazdrość czy za-
kłopotanie – to już można uznać za zachowanie mogące 
rodzić frustrację prowadzącą do poważnych konfliktów. 
 
Na prowadzonych przez siebie zajęciach porusza 
Pani kwestie związane ze stosunkami w rodzinie. 
Jakie podstawowe porady przekazałaby Pani na-
szym czytelniczkom? 
 
- Najważniejsze jest to, o czym już mówiłam – wzajem-
ny szacunek i chęć zrozumienia siebie nawzajem, a tak-
że tego, że działanie drugiej strony nie zawsze jest wy-
mierzone przeciwko nam. Często zdarza się tak, że te-
ściowa może być podświadomie zazdrosna o swojego 
syna, dlatego może wyrażać swoje niezadowolenie  
z tego, jak on teraz żyje. Trzeba pamiętać, że teściowa 
to matka, która przez dwadzieścia lat, czasami dłużej 
wychowuje syna, który raptownie zaczyna żyć z dala od 
niej. Dla niektórych kobiet jest to bardzo trudne, szcze-
gólnie dla mam jedynaków. Warto zawsze ze sobą 
szczerze rozmawiać, początkowo może to być trudne, 
jednak z czasem będzie procentowało coraz lepszymi 
relacjami w rodzinie. To jest takie dyplomatyczne po-
dejście, ale moje doświadczenie pokazuje, że jest sku-
teczne. Przykładowo, jeśli teściowa bardzo często lubi 
wyrażać swoje zdanie na każdy temat, to warto ją 
uprzedzać - mówiąc, że jej zdanie jest ważne, a wypo-
wiedzi traktowane są jako bardzo istotna porada. Jeżeli 
uznamy je za dobre rozwiązanie, to faktycznie zastosu-
jemy. W innym przypadku zrobimy, to co chcemy zupeł-
nie inaczej. Ale teściowa będzie bardzo dumna, iż jest 
tak dla nas ważna. Warto też wyznaczyć jasne zasady  
i granice w najważniejszych dla nas kwestiach, przykła-
dowo opieki nad wnukami. Teraz coraz więcej babć 
jeszcze jest bardzo aktywnych i ma swoje życie. Takie 
babcie często postrzegane są jako osoby, które przed-
kładają swoje potrzeby nad miłość do wnuków. A tak 
nie może być. W takim przypadku warto ustalić np. że 
babcia będzie mogła pomagać w konkretne dni i o okre-
ślonych godzinach w miesiącu, a wtedy w razie 
„nagłych” przypadków na pewno też nie odmówi. 
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W rozmowach warto unikać takich sformułowań jak  
„ja wiem lepiej”, „to ja decyduję”, „nie rób tego”. Ta-
kie słowa zarówno z ust teściowej, jak i synowej są naj-
lepszym początkiem do wstąpienia na wojenną ścieżkę,  
a przecież tego chcemy uniknąć. Tak, jak już mówiłam, 
warto rozmawiać, negocjować i wyrażać swoje opinie, 
ale w nienachalny sposób, pozostawiający miejsce do 
obopólnej dyskusji. Takie zachowanie pozwoli na unik-

nięcie poważnych konfliktów, bo drobne sprzeczki  
czy nieporozumienia zawsze będą występowały. Istotny 
jest sposób, w jaki będziemy sobie z nimi radzić.  

Podsumowując. Najważniejsza jest tolerancja i chęć 
współpracy z drugą osobą, która staje się częścią na-
szej najbliższej rodziny. 

Aktywny senior 

Osoby starsze często wycofują się z życia spo-
łecznego, dlatego tak ważna jest ich aktywiza-
cja na różnych płaszczyznach. Dzięki odpo-
wiednim działaniom seniorzy lokalnych społecz-
ności mogą uczestniczyć w zajęciach ze specja-
listami z zakresu psychologii, dietetyki oraz 
medycyny. Istotną częścią programu aktywiza-
cji seniorów są także spotkania kulturalne, któ-
re dają szansę na poszerzenie swoich horyzon-
tów, ale także umożliwiają spotkanie ludzi  
o podobnych zainteresowaniach. 

Seniorzy w Słupsku  
 
W celu aktywizacji słupskich seniorów Samodzielny Pu-
bliczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku  
w ramach działań Poradni Promocji Zdrowia oraz Porad-
ni Planowania Rodziny przy współpracy z Miejską Biblio-
teką Publiczną, przygotowali szereg spotkań ze specjali-
stami. W harmonogramie uwzględnione zostały między 
innymi wykłady przygotowane przez dietetyka, psycho-
loga oraz ginekologa i położną. 
 
Na każdym spotkaniu poruszane są kwestie ważne dla 
seniorów, dotyczące między innymi higieny zdrowia psy-
chicznego, zdrowia intymnego oraz prawidłowej diety. 
Niektóre z omawianych tematów to „Higiena psychiczna 
a jakość życia na emeryturze i nie tylko”, „Troszcz się  
o swoje piersi niezależnie ile masz lat”, „Zasady zdro-
wego odżywiania osób starszych”, a także „Syndrom 
pustego gniazda”. 
 
W ramach spotkań odbywają się również projekcje fil-
mów autorstwa Jacka Bławuta, które poruszają istotne 

kwestie społeczne. Spotkania prowadzone są przez Kry-
stynę Mazurkiewicz – pedagoga i edukatora seksualnego 
z Poradni Planowania Rodziny. Seniorzy mają okazję  
do zapoznania się między innymi z filmem pt. Jeszcze 
nie wieczór, przedstawiającym historię o miłości, prze-
mijaniu oraz aktorach - ich dziwactwach i marzeniach,  
by zagrać jeszcze raz, być może ostatnią wielką rolę.  
Po filmie uczestnicy dyskutują o problemach trzeciego 
wieku. 
 
Ponadto w ramach cyklu spotkań studia dyskusyjnego 
Jacka Bławuta, przekazującego wartości pedagogiczne 
filmu, dla wszystkich zainteresowanych prezentowane 
będą m.in: Kostka cukru- wartości moralne Człowiek  
to brzmi dumnie?, Szczur w koronie - problem alkoholi-
zmu, Born dead- wymiar resocjalizacji. 
 
Spotkania odbywają się w filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Słupsku oraz Miejscu Animacji Kultury. 
Więcej na temat projektu można dowiedzieć się pod 
nr tel. 59 847 45 09 – koordynator projektu Justyna  
Ziętara oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej mieszczą-
cej się przy ul. Grodzkiej 3. 
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Poradnia Planowania Rodziny 

Mottem Poradni Planowania Rodziny działającej 
przy SPMZOZ w Słupsku jest hasło „Planowanie 
rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”. 
Oznacza ono, że osoby, które świadomie i odpo-
wiedzialnie planują swoje rodzicielstwo, mają 
większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka  
i stworzenie szczęśliwej rodziny. Dlatego Porad-
nia Planowania Rodziny realizuje swoje działania 
w trzech obszarach: profilaktyki zdrowotnej, 
edukacji i poradni psychologicznej. 

W ramach bezpłatnych usług oferowanych przez Porad-
nię Planowania Rodziny można skorzystać między inny-
mi z: 

 poradnictwa w zakresie świadomego planowania ro-
dziny; 

 poradnictwa dotyczącego prokreacji; 

 poradnictwa dotyczącego zdrowia rodziny; 

 poradnictwa dotyczącego nowoczesnych oraz natu-
ralnych metod antykoncepcji; 

 edukacji seksualnej w formie lekcji przeprowadza-
nych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych; 

 spotkań edukacyjnych dla młodzieży ponadgimna-
zjalnej organizowanych w Poradni Planowania Rodzi-
ny; 

 poradnictwa z zakresu seksualności osób starszych; 

 badania K.T.G. (wykonywane jest u kobiet uczestni-
czących w zajęciach Szkoły Rodzenia). 

 
Profilaktyka zdrowotna w Poradni Planowania Rodziny 
realizowana jest przez lekarza ginekologa Izabelę Waw-
rzyniak i położną Krystynę Kowczugo,  
 
Poradnia Planowania Rodziny to także poradnictwo 
związane z problemami psychologicznymi. Psycholog 
pracujący w poradni - Krzysztof Nowak-Moszczyński, 
udziela pomocy parom w sytuacjach problematycznych  
z obszaru prokreacyjnego. W zakres jego działania wpi-

sują się również takie zagadnienia jak takofobia, czyli 
lęk przed ciążą i porodem czy FAS (Alkoholowy Zespół 
Płodowy). Po pomoc do psychologa mogą przyjść także 
rodzice, którzy stracili dzieci. W ramach współpracy  
ze szkołami Krzysztof Nowak-Moszczyński uczestniczy 
również w zajęciach z młodzieżą, w czasie których po-
ruszane są kwestie związane z FAS oraz przemocą  
w szkołach.  
 
W Domu Opieki Dziennej przy ulicy Jaracza, a także  
w Klubie Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych KAWON w Słupsku prowadzone są zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych i seniorów. W czasie tych spotkań 
poruszane są tematy związane z aktywnością seksualną 
oraz problemami rodzinnymi. Zajęcia prowadzone  
są przez pedagoga i edukatora seksualnego Krystynę 
Mazurkiewicz.  W tym numerze możecie Państwo prze-
czytać również zapis rozmowy z Krystyną Mazurkiewicz 
dotyczący stosunków pomiędzy synowymi i teściowymi. 
Odpowiada  w niej na nurtujących większość z nas pyta-
nie – czy stosunki między synową i teściową zawsze mu-
szą być napięte? 
 
Poradnia Planowania Rodziny w Słupsku w swoich dzia-
łaniach współpracuje także z ośrodkami pomocy rodzi-
nie w Słupsku, Główczycach oraz Ustce. Współpraca 
obejmuje także działania przygotowywane wspólnie 
pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi oraz pielę-
gniarkami szkolnymi.  

Poradnia Planowania Rodziny mieści się przy  
ul. Westerplatte 1.  
 
Czynna jest w następujących dniach: 
 
 w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach  

od 8.00 do 14.00; 
 w czwartek w godzinach od 8.00 do17.00.  

Konsultacji udzielają:  
 

 lekarz specjalista ginekolog położnik  
Izabela Wawrzyniak,  

 położna Krystyna Kowczugo,  
 edukator seksualny Mariusz Modrzewski,  
 psycholog Krzysztof Nowak-Moszczyński,  
 edukator seksualny Krystyna Mazurkie-

wicz. 

 
Rejestrować można się osobiście oraz telefo-
nicznie pod nr tel. 59 844 76 21 lub 00  
w godzinach pracy Przychodni. 

Z pracownikami Przychodni można kontakto-
wać się także mailowo pisząc na adres: rodzi-
na@spmzoz-slupsk.pl.  

mailto:rodzina@spmzoz-slupsk.pl
mailto:rodzina@spmzoz-slupsk.pl
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Alkoholowi w ciąży  

mówimy NIE! 

W czasie spotkania ze słupską młodzieżą psycholog Szkoły Rodzenia 
Maja Majchrzak zadała jedno ważne pytanie – „Czy w ciąży można 
pić alkohol?” 
 
W taki sposób zaczął się wykład zorganizowany z okazji Światowego 
Dnia FAS. Główną tematyką spotkania był Alkoholowy Zespół Płodo-
wy oraz to, jakie zagrożenia niesie ze sobą picie alkoholu w ciąży. 

Czym jest FAS? 
 
Jako FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy, z ang. Fetal Alco-
hol Syndrome) określa się zespół wad wrodzonych obej-
mujących zarówno zaburzenia neurologiczne, jak i fi-
zyczne. Jest to bezpośrednie następstwo picia, nawet 
niewielkich ilości alkoholu w ciąży. Nie zawsze występu-
ją wszystkie charakterystyczne dla FAS objawy. W takim 
przypadku mowa jest o FAE (Fetal Alcohol Effects – Alko-
holowy Efekt Płodowy). Może być też tak, że zmiany 
występujące u dziecka z FAE mają mniejsze natężenie. 
W literaturze specjalistycznej można się spotkać także 
ze skrótem FASD, który rozwija się jako Spektrum Alko-
holowych Uszkodzeń Płodu lub Poalkoholowe Uszkodze-
nie Płodu. Trzeba pamiętać o tym, że FAS jest jedyną 
chorobą wrodzoną, na którą matka dziecka ma całko-
wity wpływ, aby jej uniknąć należy całkowicie odsta-
wić alkohol na czas ciąży. Tylko tyle i aż tyle! 
 
Jakie są objawy FAS? 
 
FAS to grupa zaburzeń. U każdego dziecka, które zostało 
dotknięte tym schorzeniem mogą wystąpić wszystkie 
poniższe czynniki lub tylko część z nich. Jako najbar-
dziej charakterystyczne objawy FAS wymienia się przede 
wszystkim: 

 odmienne rysy twarzy: małe, szeroko rozstawione 
oczy; płaska twarzoczaszka; mały, zadarty do góry 
nos; płaska rynienka podnosowa; cienka górna warga; 
małożuchwie; 

 niską wagę urodzeniową połączoną z niewielkim ob-
wodem głowy oraz słabym przybieraniem na wadze; 

 problemy z koordynacją ruchową; 

 zaburzenia czucia głębokiego; 

 problemy związane z rozwojem mowy i słuchu; 

 zawężone pole widzenia; 

 problemy z pamięcią wzrokową; 

 problemy z myśleniem abstrakcyjnym; 

 anomalie związane z budową organów wewnętrz-
nych: wątroby, nerek, serca; 

 anomalie związane z budową narządów płciowych; 

 nadwrażliwość na ból; 

 nadwrażliwość na bodźce; 

 trudności z koncentracją, problemy z uczeniem się; 

 niedostosowanie społeczne; 

 napady agresji; 

 stany depresyjne; 

 skłonności do uzależnień. 
 
FAS zostaje na całe życie 
 
FAS to choroba, która zostaje na całe życie. U starszych 
dzieci i osób dorosłych mogą z czasem pojawić się obja-

wy wtórne tej choroby. Są one związane przede wszyst-
kim z trudnością dostosowania się do życia w społeczeń-
stwie. Wśród objawów wtórych charakterystycznych dla 
FAS wymienia się przede wszystkim: 

 stany lękowe; 

 wycofanie; 

 gwałtowność i nadpobudliwość (często mylone  
z ADHD); 

 skłonność do kłamania; 

 częste problemy w szkole (związane z nauką, ale  
i brakiem przystosowania się do życia według określo-
nych zasad); 

 skłonności depresyjne; 

 skłonności do samookaleczania się i podejmowania 
prób samobójczych. 

Fot. Mózgi dzieci w wieku 6 tygodni  - z lewej zdrowego dziecka, z prawej dziecka z FAS. Źródło: parpa.pl 

 
FAS powoduje, że osoby nim dotknięte często w doro-
słym życiu nie są samodzielne. Mają problemy z podję-
ciem pracy, co skutkuje tym, że z czasem mogą stać się 
bezdomnymi. Dlatego tak ważne jest otoczenie dzieci  
z FAS odpowiednią opieką rodzicielską oraz psycholo-
giczną. Wcześnie rozpoczęta terapia pozwala zarówno 
dziecku, jak i jego rodzicom zrozumieć problemy zwią-
zane z FAS. Ułatwia to znacznie życie dziecka, gdy doro-
śnie. Jednak żadna terapia nie wyleczy całkowicie Pło-
dowego Zespołu Alkoholowego – zostaje on z dzieckiem 
już do końca życia. 
 
Przerażające statystyki 
 
Jedne z pierwszych badań nad FAS były przeprowadzone 
we Francji. Na przestrzeni 30 lat obserwowano losy dzie-
ci, których matki w czasie ciąży piły alkohol. Wyniki tych 
badań zostały opublikowane w 1968 roku. Na ich podsta-
wie ustalono, że wśród 50 osób z pełnoobjawowym syn-
dromem FAS, pięć zmarło we wczesnym dzieciństwie  
z powodu zaburzenia pracy serca i oddychania. U osób  
z niepełnoobjawowym FAS spośród 28 obserwowanych 
dwoje popełniło samobójstwo, a pięcioro podejmowało 
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próby pozbawienia się życia. 1 Również współczesne sta-
tystyki, szczególnie te dotyczące świadomości kobiet  
w ciąży dotyczącej skutków picia alkoholu, dają dużo  
do myślenia. 
 
W Polsce każdego roku na świat przychodzi około 1000 
dzieci z FAS (na 300 000 urodzeń). Idąc dalej, jedno na 
sto dzieci cierpli na lżejsze zaburzenia związane z tym, 
że matka spożywała w czasie ciąży alkohol. 
 
Co istotne, analizy badań statystycznych pokazują,  
że Polacy mają świadomość tego, że picie alkoholu  
w ciąży szkodzi. Jednocześnie prawie jedna trzecia py-
tanych osób otwarcie mówi, że spotkała się z opinią,  
że kobieta w ciąży może, a nawet powinna spożywać 
niewielkie ilości alkoholu w ciąży (chodzi tutaj o czer-
wone wino). Również jedna trzecia pytanych kobiet, 
posiadających przynajmniej jedno dziecko, przyznawała 
się do tego, że spożywała w ciąży niewielkie ilości alko-
holu. 
 
Czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu w ciąży? 
 
Prawda jest taka, że już niewielka ilość alkoholu wypi-
tego przez kobietę w ciąży może spowodować nieodwra-
calne zmiany w mózgu dziecka. Dlatego tak ważne jest 
jego całkowite wyeliminowanie w tym czasie. Warto też 
podkreślić, że już po 40 minutach od wypicia alkoholu, 
poziom jego stężenia w krwi dziecka jest taki sam jak   
u matki. Z tą różnicą, że wątroba matki potrafi usunąć 
niewielkie dawki alkoholu z organizmu, zaś u nienaro-

dzonego dziecka wątroba dopiero się kształtuje, więc 
nie funkcjonuje prawidłowo. 
 
Światowy Dzień FAS i Dzień Świadomości FASD 
 
9 września obchodzony był Światowy Dzień FAS. Data ta 
nie jest przypadkowa. Pierwszy Dzień FAS obchodzony 
był 9 września 1999 roku. Uroczystości rozpoczęto o go-
dzinie 9.00. Miało to być nawiązanie do 9 miesięcy jakie 
spędza dziecko w łonie matki – 9 miesięcy bez alkoholu. 
 
Pierwsze obchody Światowego Dnia FAS w Polsce odbyły 
się w 2001 roku. Inicjatorem tego wydarzenia było Sto-
warzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski 
współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Lędzinach. 
 
Obchody Światowego Dnia FAS i Dnia Świadomości FASD 
mają na celu uświadomienie przyszłym matkom tego, 
jakie skutki ma picie alkoholu w czasie ciąży. W związku 
z tym w Szkole Rodzenia SPMZOZ w Słupsku odbyło się 
spotkanie słupskich uczennic szkół ponadgimnazjalnych 
z psycholog Mają Majchrzak oraz edukatorem seksual-
nym Mariuszem Modrzewskim. Psycholog mówiła o skut-
kach picia alkoholu w ciąży, zaś edukator seksualny wy-
jaśniał wpływ dopalaczy na zdrowie człowieka. 
 

1 Dane za:  
www.psychologia.edu.pl/164  
www.orka.sejm.gov.pl  

Na zdjęciu obok fantomy niemowląt  przedstawiają-
ce odpowiednio od lewej: zdrowe niemowlę, nie-
mowlę z efektem głodu narkotykowego, niemowlę  
z zespołem dziecka potrząsanego, niemowlę z FAS. 

Na zdjęciu poniżej spotkanie ze słupską młodzieżą, 
na którym omawiane były zagadnienia takie jak 
FAS, dopalacze, zażywanie narkotyków w ciąży. 
Poruszono także kwestie związane z uszkodzeniami 
mózgu dziecka w czasie, gdy jest ono potrząsane. 
Wszystkie zagadnienia były omawiane z użyciem 
fantomów znajdujących się na wyposażeniu Szkoły 
Rodzenia.  

Pamiętaj ! 

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w czasie ciąży, 
już nawet najmniejsza dawka może spowodować 
uszkodzenia mózgu u dziecka. 

Najbezpieczniej będzie, jeśli w czasie ciąży całkowi-
cie zrezygnujesz z picia alkoholu. 

Więcej informacji o FAS oraz prawidłowym rozwoju 
ciąży i dziecka uzyskasz w Szkole Rodzenia w Słupsku 
przy ul. Westerplatte 1  

tel. 59 844 76 21 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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Joga dla mamy i malucha 

Fot. Zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Domażalską w Ramach Klubu Rodzica i Malucha w Parku Kultury  

 Wypoczynku. Archiwum SPMZOZ 

Wyciszenie, relaks, rozluźnienie, a przede wszyst-
kim dobre przygotowanie ciała i ducha do porodu – 
to wszystko jest możliwe, dzięki regularnemu ćwi-
czeniu jogi. Właśnie dlatego mamy uczęszczające 
do Szkoły Rodzenia oraz Klubu Rodzica i Malucha 
mogą brać udział w zajęciach prowadzonych przez 
Małgorzatę Domażalską, nauczycielkę jogi ze Słup-
skiego Domu Jogi. 

Czy joga jest bezpieczna dla kobiet w ciąży? 
 
Moda na jogę wśród kobiet ciężarnych pojawiła się już 
dobrych kilka lat temu. Ta forma aktywności fizycznej  
w czasie ciąży i po porodzie zyskuje sobie coraz więcej 
zwolenniczek. Jednak, by była w pełni bezpieczna dla 
ciężarnej, należy pamiętać o kilku podstawowych zasa-
dach. Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć ćwiczenia 
po 15. tygodniu ciąży. Ćwiczenia, aby przyniosły spo-
dziewane efekty, muszą być wykonywane regularnie  
do momentu rozwiązania. 
 
Jeżeli kobieta była przed ciążą bardzo aktywna fizycz-
nie np. uprawiała zawodowo sport lub regularnie ćwi-
czyła, może spytać lekarza, czy w jej przypadku będzie 
możliwe ćwiczenie już od początku ciąży. 
 
Trzeba pamiętać, że joga prenatalna wygląda nieco ina-
czej niż pozostałe odmiany jogi. Jej celem jest przede 
wszystkim przygotowanie mamy do porodu. Poszczegól-
ne asany (pozycje jogi) mogą pomagać także w łagodze-
niu bólu pleców, który jest jedną z najczęściej występu-
jących w ciąży dolegliwości. 
 

Co daje ćwiczenie jogi w ciąży? 
 
Joga pozwala zwiększyć świadomość swojego ciała. 
Dzięki poszczególnym pozycjom „poznajemy” swoje 
mięśnie. Joga prenatalna skupia się w szczególności  
na mięśniach pracujących przy porodzie, czyli na dnie 
macicy. Wzmocnienie tej części ciała pozwala na spraw-
niejsze i mniej bolesne przeprowadzenie akcji porodo-
wej, a także na sprawniejszy powrót do formy po ciąży.  
W czasie ćwiczeń opanowywane są również techniki pra-
widłowego oddychania, co także przydaje się w czasie 
porodu. Regularne ćwiczenia poprawiają samopoczucie 
oraz ogólny stan zdrowia, dodają też energii. 
 
Jak to zostało już wspomniane, joga pozwala także ła-
godzić dolegliwości bólowe w ciąży. Polecana jest prze-
de wszystkim mamom, które odczuwają bóle pleców, 
obrzęki nóg oraz trudności z oddychaniem. 
 
Joga w ciąży ma także pozytywny wpływ na ciśnienie 
krwi i pracę serca oraz uelastycznia stawy. Co ważne 
dla wielu mam, pozwala na prawidłowy, równomierny 
przyrost wagi w ciąży. 

 
Czy warto ćwiczyć jogę również po ciąży? 
 
Ćwiczenie jogi warto kontynuować również po porodzie. 
W tym czasie najlepiej postawić na pozycje skupiające 
się na kręgosłupie. Jego wzmocnienie jest ważne,  
z uwagi na to, że jest on osłabiony po ciąży, a będzie 

dalej obciążany, gdy mamy będą nosiły swoje dzieci. 
Warto też pamiętać, że dobra kondycja kręgosłupa jest 
ważna dla stanu zdrowia całego ciała. 
 
Pozycje jogi działają pozytywnie również na naszą kon-
centrację, co w przypadku młodych mam jest bardzo 
przydatne. Pozwala im to skupiać się na tym, co robią. 
 
Na zajęcia z jogi po porodzie mogą przychodzić same 
mamy, mogą też zabierać ze sobą swoje pociechy. Takie 
ćwiczenia, gdzie zaangażowana jest mama i dziecko są 
bardzo przyjemne, pozwalają też zacieśniać rodzącą się 
między nimi więź. Asany ułatwiają także odnalezienie 
wewnętrznej harmonii. 
 
Czy są jakieś przeciwskazania do ćwiczenia jogi? 
 
Joga daje kobietom w ciąży wiele dobrego, jednak  
w niektórych przypadkach panie muszą zrezygnować  
z ćwiczeń lub skonsultować się z lekarzem. Do głównych 
przeciwwskazań do ćwiczenia jogi w ciąży zaliczyć nale-
ży przede wszystkim: 

 nadciśnienie; 

 problemy ze stawami; 

 choroby serca i układu krążenia; 

 zatrucie ciążowe; 

 osłabienie organizmu; 

 powtarzające się poronienia; 

 poprzednie ciąże zakończone wcześniejszym  
porodem; 

 niewydolność ceśniowo-szyjkowa; 

 łożysko przodujące; 

 krwawienia w drugim i trzecim trymestrze; 

 choroby tarczycy; 

 cukrzyca.  
 
Nie wszystkie wyżej wymienione problemy wymuszają 
konieczność rezygnacji z jogi. Jeżeli po konsultacji le-
karz wyrazi zgodę na ćwiczenia, instruktor dobiera od-
powiedni dla danej kobiety program ćwiczeń. 
 
Wszystkie mamy i panie spodziewające się dziecka za-
praszamy do udziału w zajęciach prowadzonych  
w ramach Szkoły Rodzenia oraz Klubu Malucha  
i Rodzica. Zajęcia odbywają się w budynku Przychodni 
Rejonowej przy ulicy Westerplatte 1 w Słupsku, a gdy 
pogoda dopisuje, ćwiczymy w Parku Kultury i Wypoczyn-
ku. 
 
O tym, kiedy odbywają się zajęcia z jogi dla mam  
i kobiet w ciąży, można przeczytać na profilu Szkoły 
Rodzenia na Facebooku oraz na stronie SPMZOZ  
w Słupsku. 
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Pogotowie laktacyjne to ja! 
Rozmowa z Gabrielą Wólczyńską, 
doradcą laktacyjnym 

Problemy z laktacją mogą pojawić się u każdej 
mamy. Panuje przekonanie, że najczęściej do-
tyczą one kobiet po cesarskim cięciu. Jednak 
nie jest to prawdą - problemy z laktacją mogą 
pojawić się u każdej kobiety po porodzie.  Ja-
kie są najczęstsze problemy związane z kar-
mieniem piersią i jak sobie z nimi radzić? Do 
kogo można się zwrócić w razie jakichkolwiek 
wątpliwości? 

W Słupsku taką osobą jest Gabriela Wólczyń-
ska, doradca laktacyjny, położna i koordynator 
Poradni Laktacyjnej działającej przy ulicy We-
sterplatte 1 w Słupsku. 

W czasie rozmowy z Panią Gabrielą zostały po-
ruszone najważniejsze kwestie dotyczące kar-
mienia piersią. 

Jako jedyna w Słupsku posiada Pani „Certyfikat 
doradcy laktacyjnego”. Co to oznacza? 
 
- Certyfikat doradcy laktacyjnego pozwala mi szkolić 
koordynatorów laktacyjnych. Przed zdobyciem takiego 
certyfikatu należy odbyć roczne szkolenie. Kurs odbywa 
się w Warszawie, gdzie organizowane są również prakty-
ki. Odbywają się one w szpitalu przy ul. Karowej oraz  
w szpitalu św. Zofii. W ramach praktyk uczestniczyłam 
również w wizytach domowych. Certyfikat jest ważny 
przez siedem lat. Każdego roku jest recertyfikacja,  
a dodatkowo cały czas staram się być na bieżąco  
ze wszelkimi zmianami dotyczącymi opieki okołoporodo-
wej oraz laktacji. A kwestie związane z tą tematyką 
zmieniają się bardzo szybko. Dotyczy to także pojęcia, 
jakim jest dieta matek karmiących. 
 
Jak zatem powinna wyglądać dieta matek kar-
miących? 
 
- Tutaj jest duży problem, gdyż w wielu środowiskach, 
nawet wśród osób zajmujących się na co dzień opieką 
okołoporodową nadal pokutuje przeświadczenie,  
że kobieta karmiąca nie może jeść wielu rzeczy.  
W pierwszych dniach po porodzie, karmiącym zabrania 
się praktycznie wszystkiego, gdyż „cięższe” potrawy 
mogą wzdymać, powodować zgagę i inne dolegliwości. 
 
Kilka dni temu miałam okazję rozmawiać z pacjentką, 
której położna środowiskowa zaleciła bardzo restrykcyj-
ną dietę. W wyniku tych ograniczeń pacjentka była bla-
da i prawie osunęła się na podłogę w czasie wizyty. 
Przygotowałam dla niej zbilansowaną dietę, w której 
była brukselka, kalafior, bób, szpinak, a nawet małe 
przyjemności takie jak np. lody. 
 
W krajach Europy Zachodniej kobiety po porodach 
otrzymują posiłki, w których znajdują się praktycznie 
wszystkie składniki spożywcze. U nas nie jest to jeszcze 
praktykowane. Trzeba jeszcze wiele czasu, aby takie 
diety stały się codziennością mam karmiących. W tym 
miejscu warto też podkreślić, że uboga dieta może spo-

wodować zahamowanie laktacji. 
 

Czyli tematyka związana z Pani pracą jest bar-
dzo szeroka? 
 
- Tak, tematyka mojej pracy jest bardzo szeroka. 
Oprócz udzielania porad dotyczących laktacji, w czasie 
spotkań z pacjentkami między innymi ważę ich dzieci. 
Pozwala to określić czy maluch faktycznie się dobrze 
rozwija. Według norm przyrost dobowy dziecka do  
3. miesiąca życia to od 25 do 32 g. Dlatego regularne 
ważenie pozwala sprawdzić, czy dziecko dobrze przy-
biera na wadze i szybko wychwycić wszelkie nieprawi-
dłowości z tym związane. 
 

W tym momencie można zadać sobie pytanie  
– po co doradca laktacyjny? Przecież karmienie 
piersią to jedno z najbardziej naturalnych ludz-
kich zachowań. 
 
- Też sobie czasem zadaje to pytanie i co się okazuje? 
Jako społeczeństwo straciliśmy kontakt z naszą naturą. 
W wielu przypadkach również obraz macierzyństwa zo-
stał zaburzony przez środki masowego przekazu – w re-
klamach czy programach telewizyjnych możemy zoba-
czyć uśmiechnięte, wymalowane i elegancko ubrane 
mamy i równie uśmiechnięte dzieci. A prawdziwe ma-
cierzyństwo nigdy nie jest takie różowe. Oprócz rado-
snych chwil pojawiają się też nieprzespane noce, choro-
by, konieczność ciągłej czujności. To może wpływać 
negatywnie na psychikę matki i co za tym idzie, również 
na laktację. Zderzenie z rzeczywistością często powo-
duje załamanie, stres i depresję. 
 
Jak wygląda wizyta u doradcy laktacyjnego? 
 
- Mamy przychodzą do mnie z różnymi problemami, dla-
tego każda wizyta jest inna. Jednak każdej pacjentce 
poświęcam dużo czasu. W czasie wizyty, która trwa oko-
ło godziny przede wszystkim badam mamę i ważę dziec-
ko. Muszę także zobaczyć, jak mama karmi dziecko  
- przystawia je do piersi, czy dziecko ssie efektywnie, 
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czy ma prawidłowe napięcie mięśniowe i czy nie przysy-
pia w czasie karmienia. 
 
Często współpracuję również z psychologiem i dietety-
kiem, gdyż okazuje się, że problemy z laktacją mogą 
być spowodowane przez problemy psychiczne (np. de-
presją poporodową), bądź złą dietą . Dietetyk pomaga 
także określić, czy dziecko nie ma alergii pokarmowej, 
która może powodować problemy z przyswajaniem je-
dzenia. W takim przypadku mamie często zaleca się die-
tę eliminacyjną. 
 
Na koniec każdego spotkania mama dostaje dokładne 
wytyczne, jak ma postępować. W przypadku bardziej 
złożonego problemu umawiamy się na kolejne wizyty. 

 
Z jakimi problemami kobiety najczęściej zwraca-
ją się do Pani? 
 
- Problemów związanych z laktacją jest naprawdę dużo. 
Do najczęstszych przypadków należą przede wszystkim 
problemy związane z fizjologią kobiet. W pierwszych 
dniach po porodzie pojawia się nawał pokarmowy, póź-
niej mogą wystąpić zastoje prowadzące do zapalenia 
piersi. Mamy często proszą także o porady związane ze 
swoją dietą. Pomagam też w nauce prawidłowego przy-
stawiania maluszka do piersi. Zdarza się również, że 
przychodzą do mnie po poradę rodzice dzieci, u których 
występuje żółtaczka fizjologiczna. 
 
Czym jest żółtaczka fizjologiczna? Czy wystąpie-
nie tej choroby jest groźne dla dziecka? 
 
- Po pierwsze należy zaznaczyć, że jako żółtaczka fizjo-
logiczna określane są zmiany w kolorze skóry, które mo-
gą pojawić się u dziecka w pierwszej dobie życia  
i trwać ok. 2-3 tygodnie. Wiążą się one ze wzrostem 
poziomu bilirubiny (żółtego barwnika) w ciele dziecka. 
Jest to bardzo częsta przypadłość. Statystyki pokazują, 

że żółtaczka fizjologiczna pojawia się u ok. 60-70% dzie-
ci urodzonych w terminie i ok. 90% wcześniaków.  
Im wcześniej urodzone dziecko, tym większe ryzyko,  
że wystąpi u niego żółtaczka fizjologiczna. 
 
Sama żółtaczka fizjologiczna nie jest groźna dla dziec-
ka, dlatego niekiedy można się spotkać ze stwierdze-
niem, że nie jest to choroba. Jednak trzeba pamiętać, 
że nie należy jej lekceważyć, gdyż może przyczynić się 
do powstania poważnych powikłań, będących zagroże-
niem dla prawidłowego rozwoju dziecka. 
 

W jaki sposób mierzy się poziom bilirubiny? 
 
- W naszej poradni od niedawna mamy możliwość bezin-
wazyjnego pomiaru poziomu bilirubiny dzięki specjalne-
mu miernikowi. Urządzenie to nazywane jest także bili-
rubinometrem. Pozwala na zmierzenie poziomu barwni-
ka, bez konieczności nakłuwania skóry maluszka, a wy-
nik testu jest widoczny już po kilku sekundach. 
 

Jak umówić się na wizytę do Pani? 
 
- Na wizytę należy się umówić z wyprzedzeniem. Porad-
nia Laktacyjna czynna jest codziennie w godzinach od  
9.00 do 13.00 Jednak często jestem dostępna również w 
późniejszych godzinach. Przeważnie na terenie Przy-
chodni jestem w godzinach od 8.00 do 15.00 Pacjentki 
mogą dzwonić na numer stacjonarny lub komórkowy,  
co znacznie ułatwia kontakt ze mną. 
 
Na wizytę z reguły czeka się około 2-3 dni. Jednak, kie-
dy problem wymaga szybkiej reakcji np. zapalenie pier-
si, istnieje możliwość wcześniejszego przyjęcia takiej 
pacjentki. W razie potrzeby, można umówić się również 
na wizytę domową, lecz takie rozwiązanie zarezerwo-
wane jest wyłącznie dla pacjentek, które nie mogą 
przyjechać do przychodni z uwagi na chorobę swoją lub 
dziecka. 

 

Z Gabrielą Wólczyńską, 
doradcą laktacyjnym Po-
radni Laktacyjnej  
w Słupsku przy ul. Wester-
patte 1, można skontakto-
wać się pod nr tel. 59 844 
76 06 lub 609 344 233. 

Na zdjęciu: Spotkanie Klu-
bu Rodzica i Malucha przy 
Szkole Rodzenia. Obchody 
Światowego Tygodnia Kar-
mienia Piersią, sierpień 
2016. 

Archiwum SPMZOZ 
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Badania maluszka  

– USG bioderek 

USG stawów biodrowych, to jedno z pierwszych i za-
razem najważniejszych badań, jakie przechodzi nie-
mowlę po wyjściu ze szpitala. Jest to badanie, które 
powinno być wykonane u dziecka pomiędzy 6. a 12. 
tygodniem życia. 
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Na badania w Poradni Preluksacyjnej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku można zarejestrować dziecko na trzy spo-
soby:  

 telefonicznie: od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 pod numerem 59 844 76 07; 

 on-line: przez stronę SPMZOZ Słupsk (www.spmzoz-slupsk.pl) w zakładce Poradnia Preluksacyjna. Zgłaszający 
drogą internetową otrzymują odpowiedź z informacjami o dacie wizyty w ciągu 24 godzin od wysłania e-maila; 

 osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.  

Dlaczego USG bioderek u niemowlaka jest tak 
ważne? 
 
USG stawów biodrowych dziecka jest bardzo ważne, 
gdyż pozwala wykryć wszelkie zmiany zwyrodnieniowe, 
w tym dysplazję biodrową. Jest to poważne schorzenie, 
które nieleczone możne znacznie ograniczyć ruchomość 
dziecka w przyszłości. 
 
Jak podkreśla Edyta Tołoczko, koordynatorka i pielę-
gniarka ze słupskiej Poradni Preluksacyjnej przy ul. We-
sterplatte 1, wczesne wykrycie zmian, jakie mogą poja-
wić się w stawach biodrowych pozwala na ich całkowite 
wyleczenie dysplazji.  
 
Jak przebiega USG bioderek? 
 
Wielu rodziców obawia się przebiegu tego badania. Jed-
nak obawy są bezpodstawne – badanie jest całkowicie 
bezbolesne i bezinwazyjne. Przed wykonaniem USG nie 
są też konieczne specjalne przygotowania. Należy jedy-
nie zdjąć dziecku pieluszkę na czas badania. Warto też 
ubrać maluszka tak, by można było go szybko rozebrać 
przed badaniem. Najlepiej sprawdzą się luźniejsze 
śpioszki rozpinane w kroku.  Oszczędzi to dziecku i ro-
dzicom niepotrzebnych stresów przy przygotowaniu  
do badania. Do gabinetu można wziąć także tetrową 
pieluszkę, na którą położy się dziecko w czasie USG. 
 
Lekarz w okolicach biodra dziecka rozprowadza żel uła-

twiający przechodzenie fal dźwiękowych, a następnie 
wykonuje USG. Fale dźwiękowe aparatu USG przetwa-
rzane są na obraz widoczny na monitorze. Badanie sta-
wów biodrowych trwa kilku  minut.  
 

Gdzie w Słupsku można wykonać badanie USG 
bioderek? 
 
Rodzice mogą zarejestrować swoje dzieci na badanie 
bioderek w Poradni Preluksacyjnej mieszczącej się  
w Przychodni Rejonowej przy ulicy Westerplatte 1. Ba-
danie jest bezpłatne. Jeżeli coś wzbudza wątpliwości 
osoby wykonującej USG, dziecko kierowane jest na dal-
sze specjalistyczne konsultacje. W zależności od wykry-
tego problemu dziecko może być skierowane na obser-
wację lub terapię przy pomocy sprzętu ortopedycznego 
(np. szyny Koszli, uprzęży Pawlika czy poduszki Frejki).  
 
Przy rejestracji wymagane jest podanie nr PESEL dziec-
ka. Do USG bioderek nie jest potrzebne skierowanie  
od pediatry. Na badanie należy zabrać ze sobą książecz-
kę zdrowia dziecka. Każdy mały pacjent jest umawiany 
na konkretną godzinę, więc rodzice nie muszą przycho-
dzić z wyprzedzeniem i ustawiać się w długiej kolejce  
w oczekiwaniu na badanie. Jest to bardzo ważne, gdyż 
w Poradni Preluksacyjnej działającej w ramach projektu 
„Zdrowie – Mama i Ja” bada się około 300 dzieci mie-
sięcznie. Dzięki takiej formie organizacji wszystko prze-
biega sprawnie i bez zbędnego przedłużania czasu, jaki 
rodzina spędza w poradni.  

Pamiętaj!   

 Na badanie bioderek zabierz ze sobą książeczkę zdrowia 
dziecka, lekarz odnotuje w niej wyniki badań 
i ewentualne dalsze zalecenia.  

 Ubierz dziecko tak, aby można było je łatwo rozebrać do 
badania i później ubrać.  

 Zabierz ze sobą pieluszkę tetrową, na której będzie leżał 
maluch w czasie badania. Nie zapomnij też o pieluszce 
na zmianę.  

 Na  badanie przyjdź o wyznaczonej godzinie.  
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Fotorelacja z sesji do biuletynu 

Rodzina Tomaszewskich 

Kiedy się ma jedno dziecko ciężko nie chodzić mocno 
przy ziemi, a co dopiero z trójką maluszków. To wyzwa-
nie, ale i wielkie szczęście. Wierzymy, że Bóg wie  
co robi, dając nam te cudne istotki w opiekę. 
 
Jeśli bliżej się nam przyjrzeć, to pierwszą rzeczą, która 
rzuca się w oczy, jest nasza różnorodność. Jesteśmy ro-
dziną polsko-mongolską. W naszym domu przeplata się 
kultura, tradycja mongolska i polska. Jesteśmy młodą 
rodziną i uważamy, że to nasz duży atut. Dzięki temu 
jesteśmy pełni energii i optymizmu. Razem dorastamy  
i wspieramy się w rolach męża i żony, a także ojca  
i matki. Można powiedzieć, że u nas „dzieje się” od sa-
mego początku. Przez to uczymy się więcej o życiu,  
o sobie samych. Dzieje się to też szybciej niż by to było 
bez nas i naszych dzieciaczków. 
 
Oboje jesteśmy artystycznymi duszami, również nasze 
dzieci ujawniają takie cechy. Kiedyś garnęliśmy się do 

100 rzeczy naraz z 1000 pomysłów w zanadrzu. Teraz 
lubimy to, co nasze dzieci i co u nich w obecnym mo-
mencie jest na „topie”. Razem muzykujemy, spaceruje-
my i oglądamy bajki. 
 
Sielankowych chwil u nas jest wiele, ale nie brak też 
trosk i zmartwień. Jednak wiemy, że te trudy są po-
trzebne, gdyż cementują naszą rodzinę, sprawiają, że 
jest silniejsza. A te chwile szczęścia utwierdzają nas,  
że kiedyś powiedziane „TAK” było najlepszą decyzją  
i początkiem niesamowitej wspólnej przygody. 
 
Pozdrawiamy serdecznie nasze rodziny i znajomych oraz 
czytelników :  
 
Mateusz, Iveel, Misheel, Anu Teresa, Oyuna Wanda  
Tomaszewscy 
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Projekt „Zdrowie - mama i Ja” realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,  a finansowany przez Miasto Słupsk. 
 
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na naszych stronach internetowych: www.spmzoz-slupsk.pl,  
www.facebook.com/jakoscnarodzin, www.facebook.com/poradniapromocjizdrowia 
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Poradnia Preluksacyjna  

„Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt”  

tel. 59 844 76 07, e-mail: bioderka@spmzoz-slupsk.pl 

Poradnia Laktacyjna  

„Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”  

tel. 59 844 76 06, e-mail: laktacja@spmzoz-slupsk.pl 

Poradnia Planowania Rodziny  

„Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”  

tel. 59 844 76 21, e-mail: rodzina@spmzoz-slupsk.pl 

Szkoła Rodzenia  

„Jakość narodzin - jakość życia”  

tel. 59 844 76 21, e-mail: szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl 

Poradnia Promocji Zdrowia  

„Zdrowe życie - dobre życie”  

tel. 59 844 76 16, e-mail: promocjazdrowia@spmzoz-slupsk.pl 

Projekt „Zdrowie - mama i Ja” realizowany jest 
przez Samodzielny Publiczny Miejski 

Zakład Opieki Zdrowotnej  w Słupsku. 

Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk 

facebook.com/
jakoscnarodzin 


