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Szanowni Państwo
 To pierwszy raz, kiedy zwracam się do Pań-
stwa na łamach naszego biuletynu. Początek roku 
zawsze wiąże się z pewnymi zmianami. Tym razem 
zmiany te są też moim udziałem. Jako nowy dyrek-
tor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej będę robiła wszystko, aby spro-
stać Państwa oczekiwaniom i nadal rozwijać naszą 
placówkę, w taki sposób, abyście mieli Państwo do-
stęp do jak największej liczby programów profilak-
tycznych, czy jeszcze szerszej opieki zdrowotnej. 
 Będę też Państwa zachęcać do tego, aby-
ście nie zapominali o tym, co powinno być najważ-
niejsze – o naszym zdrowiu. Będę przypominać, że 
profilaktyka zdrowia jest sprawą kluczową. Cieszy to, 
że na ulicach miasta, w parkach widać coraz wię-
cej osób aktywnie spędzających wolny czas. Coraz 
więcej osób biega, a na wyprawach rowerowych 
widać całe rodziny. Nasza świadomość w tym za-
kresie zwiększa się. Zdecydowanie częściej jednak 
powinniśmy się badać. Apeluję zarówno do Pań jak 
i Panów - róbmy to regularnie. Nie odkładajmy tych 
planów na później, bo może być za późno. Medycy-
na idzie do przodu i wczesne wykrycie wielu chorób, 
także nowotworowych, pozwala na ich całkowite 
wyleczenie. O zdrowie powinniśmy dbać w każdym 
wieku. Badajmy poziom cukru, ciśnienia, cholestero-
lu, wykonujmy morfologię krwi. Panie nie powinny 
zapominać o mammografii i cytologii, a Panowie 
o profilaktycznych badaniach prostaty. Te badania 
mogą uratować nam życie. Odwiedzajcie Państwo 
regularnie swoich lekarzy. Mobilizujmy naszych mę-
żów, dziadków, dzieci. Badajmy się, profilaktyka to 
najlepszy prezent, jaki możemy sobie podarować w 
nowym 2020 roku.
 Serdecznie zachęcam również do lektury naj-
nowszego wydania naszego biuletynu. Ostrzegamy 
w nim, jak nie paść ofiarą oszustów wyłudzających 
pieniądze metodą „na policjanta” lub „na wnuczka”. 
Przeczytacie Państwo także o pladze XXI wieku, jaką 
jest niewydolność krążeniowa, a także o roli fizjoterapii 
uroginekologicznej. Serdecznie zapraszam do lektury.

Violetta Karwalska,
Dyrektor SPMZOZ w Słupsku

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
ul. Tuwima 37, tel. 59 847 45 00
www.spmzoz-slupsk.pl, e-mail: sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
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Medal honorowy za zasługi dla miasta Słupska otrzymała Maria Mazur, dotychczasowy dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Po 40 latach pra-
cy postanowiła przejść na emeryturę. 

	 Maria	Mazur	dyrektorem	SPMZOZ	była	od	
1	 czerwca	 2011	 roku.	 Wcześniej	 pełniła	 między	
innymi	 funkcję	 przełożonej	 pielęgniarek	 w	 przy-
chodni	rejonowej	przy	ul.	Wojska	Polskiego	49	oraz	
naczelnej	pielęgniarki	Samodzielnego	Publicznego	
Miejskiego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej.	
	 W	 czasie,	 kiedy	 Maria	 Mazur,	 kierowała	
placówką	stała	się	ona	nowoczesnym	podmiotem,	
ukierunkowanym	 na	 wszechstronność	 i	 wysoką	
jakość	 świadczonych	 usług	 medycznych.	 Dowo-
dem	na	 to	był	 zdobyty	w	ostatnim	czasie	Certyfi-
kat	Akredytacyjny	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	
nadany	decyzją	Ministra	Zdrowia.	
	 Wcześniej	 w	 SPMZOZ	 wdrożono	 normy	
ISO	 Systemu	 Zarządzania	 Jakością,	 Systemu	 Za-
rządzania	Środowiskiem,	czy	Systemu	Zarządzania	

Energią.	 	 Oprócz	 tego	 zakład	 opieki	 zdrowotnej	
otrzymał	 nagrody	w	 konkursie	 „Wysoka	 Jakość	w	
Ochronie	Zdrowia”.	To	 tylko	niektóre	z	wyróżnień,	
które	 świadczą	 o	 świadomie	 obranym	 kierunku	
rozwoju	podmiotu,	jaki	skutecznie	realizowała	Ma-
ria	Mazur.	 Niejednokrotnie	 zaznaczała,	 że	 najwyż-
szą	wartością	 i	 najcenniejszym	 zasobem	 firmy	 są	
ludzie,	 co	 potwierdza	 opinia	 pacjentów	wyrażona	
w	niezliczonych	statuetkach	konkursu	Hipokrates,	
przyznanych	personelowi	medycznemu	SPMZOZ	w	
Słupsku.
	 W	 uznaniu	 za	 jej	 pracę	 oraz	 szczególny	
wkład	i	zaangażowanie	w	rozwój	Słupska	Krystyna	
Danilecka-Wojewódzka,	prezydent	Słupska	wręczy-
ła	Marii	Mazur	Medal	honorowy	za	zasługi	dla	mia-
sta	Słupska.

CZAS SUKCESÓW
To był
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O LUDZKICH 
REAKCJACH
w filmie i nie tylko

Obraz filmowy może mieć charakter terapeutyczny. Udowadnia to Krystyna Mazurkiewicz, pe-
dagog i terapeuta rodzinny z Poradni Planowania Rodziny w Słupsku, która cyklicznie organizuje 
pokazy filmowe w ramach klubu dyskusyjnego. Film jest punktem wyjścia do dyskusji na temat 
relacji międzyludzkich.

	 Spotkania	 w	 Miejskiej	 Bibliotece	 w	
Słupsku	przy	ulicy	Grodzkiej	odbywają	się	 już	
od	czterech	lat.	Co	miesiąc	z	terapeutą	rodzin-

nym	 Kry-
s t y n ą	
M a z u r -
k i e w i c z 
s p o t y k a	
się	 grupa	
k i l k u n a -
stu	 osób,	
po	 to	aby	
obe j r zeć	
film,	 a	
n a s t ę p -
nie	 o	 nim	
podysku -
tować.	W	
r a m a c h 

spotkań	wyświetlane	 są	 filmy	 Jacka	 Bławuta	
oraz	Jacka	Piotra	Bławuta.	-	Te	filmy	mnie	po-
ruszyły,	ich	tematyka	jest	przeróżna	–	wyjaśnia	
Krystyna	Mazurkiewicz.	-	Opowiadają	o	życiu,	
ludziach,	 ich	 problemach.	 Poruszają	 bardzo	
wrażliwe	 tematy	 jak	 niepełnosprawność	 fi-
zyczna,	 czy	 psychiczna,	 jak	 alkoholizm,	 kwe-
stie	trudnej	miłości.
	 Uczestnicy	 klubu	 dyskusyjnego	 obej-
rzeli	już	między	innymi	takie	filmy	jak	„Nienor-
malni”	czy	„Kostka	cukru”.	-	Nasz	klub	różni	się	
od	 innych	 klubów	 dyskusyjnych,	 nie	 rozcho-

dzimy	się	szybko	po	filmie,	wręcz	przeciwnie,	
bardzo	 długo	 i	 szczegółowo	 go	 analizujemy	
–	podkreśla	Krystyna	Mazurkiewicz.	 -	Rozma-
wiamy	o	 tym,	 jak	my	możemy	włączyć	 się	w	
to,	aby	ten	świat	był	lepszy.	Czujemy	się	zobli-
gowani,	by	być	lepszym.	Ludzie	się	otwierają,	
mówią	o	 swoich	problemach.	Pozwalamy	so-
bie	na	emocje	–	łzy	czy	też	śmiech.	Każdy	od-
biera	te	filmy	inaczej,	przez	pryzmat	własnych	
doświadczeń.	Obraz	działa	inaczej	na	ludzi,	niż	
zwykła	 pogadanka	 pedagoga,	 czy	 terapeuty.	
Jest	 ogromnym	wsparciem,	 zwłaszcza,	 że	 te	
filmy	 czy	 to	 dokumentalne,	 czy	 też	 fabularne	
zapadają	w	pamięć.	Łatwiej	to	wszystko	prze-
dyskutować.
	 Najbliższy	 film	wyświetlony	 będzie	 29	
lutego	 o	 godzinie	 11.	 Uczestnicy	 klubu	 obej-
rzą	 „Jezioro”	w	 reżyserii	 Jacka	 Piotra	 Bławu-
ta.	 To	 film	 o	 poszukiwaniu	 straconej	miłości,	
o	trwającym	latami	procesie	oddalania	się	od	
siebie	i	próbie	zrozumienia	drugiej	osoby,	po-
znania	 jej	na	nowo.	-	Nie	mogę	się	doczekać,	
kiedy	wyświetlimy	„Dzień	Czekolady”	–	 jeden	
z	najnowszych	filmów	Jacka	Piotra	Bławuta	–	
mówi	Krystyna	Mazurkiewicz.	 -	Niedawno	był	
w	 kinach	 i	 musimy	 poczekać	 na	 zezwolenie. 
	 Wstęp	 na	wszystkie	 pokazy	w	 ramach	
klubu	dyskusyjnego	i	spotkania	z	terapeutą	ro-
dzinnym	–	Krystyną	Mazurkiewicz	w	Miejskiej	
Bibliotece	Publicznej	przy	ulicy	Grodzkiej	 jest	
bezpłatny.

Pokazy	filmów	odbywają	
się	co	miesiąc.	Są	punktem	
wyjścia	do	rozmów	o	pro-
blemach	społecznych,	które	
na	co	dzień	nas	dotykają.	
Wstęp	na	projekcje	jest	bez-
płatny.
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Uwaga na oszustów! 
Bądźmy czujni

	 Oszuści	 cały	 czas	 modyfikują	 metody	
działania	 i	 wyłudzają	 pieniądze	 od	 osób	 star-
szych.	Ich	ofiarą	padły	osoby	w	wieku	od	69	do	
91	 lat,	którzy	przekazali	sprawcom	od	20	do	50	
tysięcy	złotych.	

Tak działają oszuści

	 Sprawcy	dzwonią	do	osób	starszych	i	po-
dając	się	za	policjantów,	informują	o	konieczności	
zabezpieczenia	 przez	 nich	 swoich	 oszczędności,	
wskazując,	że	na	terenie	miasta	dochodzi	do	róż-
nego	 rodzaju	 oszustw.	 Następnie	 podczas	 roz-
mów	telefonicznych	informują	o	wypadku	spowo-
dowanym	przez	wnuka,	o	konieczności	udzielenia	
pomocy	czy	o	konieczności	udziału	 tych	osób	w	
zorganizowanej	 akcji	 policyjnej,	 w	 której	 trakcie	
dochodziło	do	przekazania	pieniędzy.
	 Przestępcy	 podają	 się	 także	 często	 za	
członka	 rodziny,	 tłumacząc	 zmieniony	 głos	 cho-
robą	 lub	 wzbudzają	 poczucie	 winy	 w	 strarszej	
osobie	z	powodu	tego,	że	ich	nie	poznaje.	Proszą	
o	 pożyczenie	 dużej	 sumy	 pieniędzy.	 Zazwyczaj	
pieniądze	mają	zostać	wykorzystane	w	celu	po-
krycia	szkód	po	wypadku	drogowym,	czy	też	na	
ważną	 operację.	 Chwilę	 po	 zakończeniu	 pierw-
szej	rozmowy	do	ofiary	dzwoni	kolejna	–	podając	
się	 za	 policjanta.	 Na	 ogół	 przestępca	 informuje	
rozmówcę	o	tym,	że	jest	potencjalną	ofiarą	oszu-
stwa.	Mówi,	że	poprzednia	rozmowa	telefonicz-
na	była	próbą	wyłudzenia	pieniędzy.	Informuje	o	
tym,	 że	 oszust	 został	 namierzony.	 Nalega,	 aby	
osoba	pokrzywdzona	wypłaciła	 określoną	 sumę	
pieniędzy	 z	 banku	 i	 przekazała	 ją	 wyznaczonej	
osobie	lub	prosi	o	wykonanie	przelewu	bankowe-
go	 na	wskazany	 numer	 konta.	 Osoba	 podająca	
się	za	policjanta	podaje	często	wymyślone	nazwi-
sko,	a	nawet	numer	odznaki,	prosi,	aby	nie	prze-
rywać	rozmowy	telefonicznej	i	wybrać	numer	na	
Policję.	Wtedy	inny	głos	w	słuchawce	przekonu-
je	ofiarę,	że	bierze	udział	w	akcji	 rozpracowania	

oszusta.		
	 Sprawcy	 oszustw	wywierają	 na	 ofiarach	
presję	 czasu.	 Nie	 dają	 chwili	 na	 zastanowienie	
się,	 czy	 sprawdzenie	 informacji	 o	 dzwoniącym.	
Przekonują	 starsze	 osoby,	 że	 ich	 pieniądze	 po-
mogą	 w	 schwytaniu	 przestępców.	 Mówią,	 że	
gotówka	 przechowywana	 na	 koncie	 nie	 jest	
bezpieczna,	 a	 oszust	ma	do	nich	 łatwy	dostęp.	
Przestępcy,	podając	się	za	funkcjonariuszy,	grożą	
konsekwencjami	prawnymi,	 jeżeli	 ich	rozmówca	
nie	 będzie	 współpracował.	 Tuż	 po	 przekazaniu	
pieniędzy	kontakt	się	urywa,	a	przestępcy	znikają	
ze	wszystkimi	oszczędnościami	ofiary.

Rozmawiajmy z bliskimi

	 Przestępcy	 wykorzystują	 zaufanie	 do	
policji	 i	wyłudzają	pieniądze	od	starszych	osób.	
Policjanci	 apelują	do	członków	 rodziny,	 aby	 roz-
mawiali	 ze	 swoimi	 rodzicami	 czy	 dziadkami	 o	
metodach	działań	oszustów.	Powiedzmy	 im,	 jak	
zachować	 się	 w	 sytuacji,	 kiedy	 ktoś	 zadzwoni	
do	 nich	 z	 prośbą	 o	 pożyczenie	 dużej	 ilości	 pie-
niędzy.	 Zwróćmy	uwagę	na	 zagrożenie	osobom	
starszym,	o	których	wiemy,	że	mieszkają	samot-
nie.	Zwykła	ostrożność	może	uchronić	ich	przed	
utratą	zbieranych	latami	oszczędności.

Pięć osób w Słupsku straciło oszczędności swojego życia w wyniku kradzieży „na wnuczka” lub 
„na policjanta”. Sprawcy ukradli łącznie ponad 150 tysięcy złotych. Policjanci apelują o ostrożność.

JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ

n				Nie	podejmujmy	pochopnych	działań
n				Zadzwońmy	do	bliskich	i	zapytajmy,	czy	 
							rzeczywiście	potrzebują	pieniędzy
n Nie	ulegajmy	presji	czasu 
n Policja	nigdy	telefonicznie	nie	informuje	 
							o	prowadzonych	działaniach 
n Policja	nigdy	nie	prosi	o	przekazanie	 
						pieniędzy
n W	razie	wątpliwości	dzwońmy	na	numer	 
							alarmowy	112 

Fot. sxc.hu
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NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
- plaga XXI w.

	 Niewydolność	serca	to	choroba	przewlekła,	
występuje	gdy	serce	nie	może	przepompować	odpo-
wiedniej	ilości	krwi,	aby	zaspokoić	potrzeby	organizmu.	
Jej	najczęstsze	przyczyny	obejmują	chorobę	wieńco-
wą,	zawał	serca,	choroby	przystawek,	wady	wrodzo-
ne	serca,	a	także	migotanie	przedsionków.	Dodatko-
wymi	czynnikami	zwiększającymi	ryzyko	wystąpienia	
choroby	są:	wysokie	ciśnienie	krwi,	cukrzyca,	otyłość	
i	palenie	papierosów.	Niewydolność	serca	może	pro-
wadzić	do	śmierci,	 jej	 ryzyko	można	 jednak	ograni-

czyć,	 gdyż	
jest	to	cho-
roba,	 któ-
rej	 można	
zapob ie -
gać,	 a	gdy	
już	wystąpi	
skutecznie	
leczyć.	 Po-
dobnie	jed-
nak	 jak	 w	
przypadku	
nowotwo-
rów	 opóź-
nione	 roz-
poznanie	
oraz brak 

intensywnego,	 wielokierunkowego	 leczenia	 ograni-
cza	szanse	na	pomyślne	rokowanie.	Dlatego	też	tak	
ważna	 jest	szybka	diagnostyka,	a	w	przypadku	wy-
krycia	 choroby	natychmiastowe	wdrożenie	 leczenia	
i	włączenie	się	w	ten	proces	pacjenta	i	jego	rodziny.	
Jest	to	niezwykle	istotne,	gdyż	leczenie	niefarmako-
logiczne,	które	jest	jednym	z	rodzajów	terapii,	wiąże	
się	ze	zmianą	dotychczasowego	stylu	życia	chorego.	
Żeby	jednak	do	tego	doszło	konieczne	jest	zrozumie-
nie	przez	pacjenta	przyczyn	choroby	i	ograniczeń,	któ-
re	ze	sobą	niesie,	a	w	tym	pomocna	jest	zwykle	ro-

dzina.	Samoświadomość	pacjenta	ma	też	znaczenie	
w	kwestii	szybkości	wykrycia	choroby,	gdyż	stopień	
nasilenia	objawów	niewydolności	serca	zależy	od	za-
awansowania	choroby.	Początkowo	objawy	pojawia-
ją	się	podczas	większego	wysiłku	fizycznego,	wraz	z	
rozwojem	choroby	występują	przy	coraz	mniejszym	
wysiłku,	a	w	zaawansowanym	okresie	także	w	spo-
czynku.
	 W	 Europie	 na	 niewydolność	 serca	 cierpi	
dziesięć	 milionów	 osób	 i	 liczba	 ta	 stale	 rośnie.	W	
Polsce	 liczbę	 chorych	 szacuje	 się	 na	 600-700	 tys.	
osób,	czyli		pomiędzy	2	a	3	proc.	populacji.	Choroba	
dotyczy	ludzi	w	każdym	wieku,	ale	szczególnie	osób	
starszych	–	zapada	na	nią10-20	proc.	osób	w	wieku	
70-80	lat.	Wzrost	liczby	chorych	ma	związek	m.in.	ze	
starzeniem	 się	 społeczeństwa	 oraz	 rozwojem	 me-
dycyny,	 która	 coraz	 skuteczniej	 leczy	 zawały	 serca,	
chorobę	 wieńcową	 oraz	 nadciśnienie	 tętnicze,	 co	
powoduje	iż	wiele	osób	żyje	dłużej,	ale	z	coraz	mniej	
wydolnym	sercem.	Główną	przyczną	niewydolności	
serca	u	mieszkańców	Starego	Kontynentu,	którzy	nie	
ukończyli	jeszcze	75.	roku	życia	jest	zawał	serca,	a	u	
osób	starszych		nadciśnienie	tętnicze,	przerost	mię-
śnia	sercowego,	utrata	komórek	mięśnia	sercowego	
i	 włóknienie.	 Objawy	 niewydolności	 u	 osób,	 które	
mają	uszkodzone	serce	mogą	nasilać	się	z	powodu	
niedokrwienia	mięśnia	 sercowego,	 nasilenia	 niedo-
mykalności	 zastawek,	 zatorowości	 płucnej,	 zakaże-
nia,	zabużeń	rytmu,	niewydolności	nerek,	a	nawet	w	
związku	ze	stosowaniem	niektórych	leków,	nadmier-
nej	 ilości	 przyjmowanych	płynów	oraz	 zbyt	 dużego	
spożycia	soli	i	alkoholu.	
	 Kwestia	 zachorowalności	 na	 niewydolność	
serca	 szczególnie	 niepokojąco	 wygląda	 w	 Polsce,	
gdyż	według	danych	Polskiego	Towarzystwa	Kardio-
logicznego	 statystyczny	 chory	 zmagający	 się	 z	 nie-
wydolnością	serca	to	osoba	młodsza	od	europejskiej	
średniej,	przebieg	choroby	jest	u	niej	cięższy	z	uwagi	
na	częste	hospitalizacje,	i	jest	też	mniej	samodzielna.	
Spośród	wszystkich	chorób	w	Polsce	niewydolność	
serca	 zajmuje	 trzecie	miejsce	 -	nawet	przed	nowo-
tworami	-	pod	względem	przyczyniania	się	do	utraty	
życia	u	kobiet		i	szóste	miejsce	u	mężczyzn	również	
przed	wszytkimi	nowotworami	z	wyjątkiem	raka	płu-
ca.	Co	gorsze	z	danych	epidemilogicznych	wynika,	iż	

Choroby układu krążenia, mimo coraz lepszej dia-
gnostyki, to najczęstsza przyczyna zgonów w Pol-
sce. Zapominamy o profilaktyce, lekceważymy 
pierwsze objawy i za późno zgłaszamy się do le-
karza.

11 proc.	pacjentów	z	niewy-
dolnością	serca	umiera	w	pierwszym	
roku	po	hospitalizacji

77 proc.	pacjentów	z		niewy-
dolnością	serca	w	wieku	przedemery-
talnym	jest	nieaktywne	zawodowo

Źródło: Polskie Towarzystwo Kardiologoczne, 2016 r.
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NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
- plaga XXI w. n	duszność

n	osłabienie	i	łatwe	męczenie

n	obrzęki	nóg

n	powiększenie	obwodu	brzucha	i	wzrost	masy

n	przyspieszenie	pracy	serca	i	utrata	rytmu

n	wyniszczenie	i	utrata	masy	ciała

TO POWINNO ZANIEPOKOIĆ

w	porównaniu	do	innych	państw	OECD	(Organizacji	
Współpracy	Gospodarczej	i	Rozwoju,	która	skupia	bli-
sko	czterdzieści	wysoko	rozwiniętych	państw)	w	Pol-
sce	częściej	występują	czynniki	ryzyka	chorób	układu	
sercowo-naczyniowego	 takie	 jak	 nadciśnienie	 i	 pa-
lenie	 tytoniu	czego	konsekwencją	może	być	niewy-
dolność	serca.	Wszystko	to	powoduje,	iż	rocznie	na	
niewydolność	serca	umiera	w	Polsce	ponad	42	tys.	
osób.
	 Leczenie	pacjentów	z	niewydolnością	serca	
koncentruje	 się	 na	 trzech	 grupach	 działań:	 zmianie	
stylu	życia,	czyli	stosowaniu		odpowiedniej	diety	oraz	
aktywności	fizycznej,	leczeniu	farmakologicznym	lub	
zabiegowym.	 Leczenie	 farmakologiczne	 może	 być	
prowadzone	m.in.	przez	leki	moczopędne,	usuwają-
ce	z	organizmu	nadmiar	wody,	 likwidujące	obrzęki	 i	
odciążające	serce,	dzięki	zmniejszeniu	objętości	krwi,	
którą	to	musi	przepompować	lub	też	przez	leki	rozsze-
rzające	średnie	i	drobne	tętnice	i	zmniejszające	opór	
tętniczy	dla	lewej	komory,	która	łatwiej	pompuje	krew.	
W	skrajnych	przypadkach	ciężkiej	niewydolności	krą-
żenia,	 nie	 poddającej	 się	 farmakoterapii,	 ratunkiem	
dla	 chorego	 jest	 zabieg	 chirurgiczny	 jakim	 jest	 jest	
transplantacja	serca.
	 	O	ile	kwestia	zaaordynowania	terapii	lekowej	
lub	skierowanie	na	zabieg	leży	po	stronie	lekarza,	to	
zmiana	stylu	życia	w	stu	procentach	uzależniona	jest	
od	pacjenta.	Chorzy	z	niewydolnością	serca	powinni	
przede	wszystkim	ograniczyć	 spożycie	 soli	 kuchen-
nej,	 która	 zawiera	 sód,	 sprzyjający	 zatrzymywaniu	
wody	 w	 organizmie.	 Powinni	 unikać	 też	 żywności	
konserwowanej,	 gdyż	 ona	 też	 zawiera	 dużo	 sodu.	
Warto	za	to	jeść	pokarmy	bogate	w	potas,	który	uła-
twia	funkcjonowanie	komórek	mięśnia	sercowego	 i	
układu	nerwowego.	Uzupełnianie	zawartości	potasu	

w	organizmie	jest	szczególnie	ważne,	gdyż	wielu	cho-
rych	stosuje	leki	odwadniające,	które	mogą	wywołać	
nadmierną	utratę	potasu	wraz	z	moczem.	Z	punktu	
widzenia	zmniany	stylu	życia	istotna	jest	też	kontrola	
masy	ciała.	Warto	dążyć	do	 jej	ograniczenia,	należy	
jednak	pamiętać	by	spadek	ten	nie	był	zbyt	gwałtow-
ny.		Zaleca	się	ograniczenie	spożycia	tłuszczów	zwie-
rzęcych	oraz	pokarmów	z	dużą	zawartością	choleste-
rolu,	 ponieważ	 sprzyjają	 one	 rozwojowi	 miażdżycy	
tętnic	odpowiedzialnej	za	rozwój	choroby	wieńcowej,	
najczęstszej	przyczyny	niewydolności	serca.	Uważać	
też	należy	z	przyjmowaniem	leków	przeciwbólowych,	
które	wydawane	są	bez	recepty	zwłaszcza	tych	z	gru-
py	niesterydowych	leków	przeciwzapalnych	np.	Ibu-
profenu,	gdyż	mogą	one	powodować	nasilenie	obja-
wów	choroby.
	 Osoby	 z	 zaawansowaną	 niewydolnością	
serca	powinny	unikać	spożywania	alkoholu	i	ograni-
czyć	przyjmowanie	płynów	do	1,5-2	litrów	na	dobę.	
Pamiętać	należy,	że	niewydolność	serca	nie	jest	zwy-
kle	 przeszkodą	 uniemożliwiającą	 wysiłek	 fizyczny.	
Regularny	 trening	 jest	 formą	 leczenia	 i	 przyczynia	
się	do	wielu	korzystnych	zmian	w	układzie	krążenia.	
Dlatego	zaleca	się	regularną,	umiarkowaną	codzien-
ną	aktywność	fizyczną	wszystkim	stabilnym	chorym,	
o	ile	lekarz	nie	zaleci	 inaczej.		Unikać	należy	jedynie	
bardzo	 dużych	 wysiłków	 wywołujących	 duszność,	
ból	w	klatce	piersiowej	lub	omdlenia.	U	chorych	na	
niewydolność	serca	nie	ma	także	przeciwskazań	do	
aktywności	seksualnej.	Wysiłek	fizyczny	niewskazany	
jest	jedynie	w	okresie	zaostrzenia	choroby,	gdy	zwięk-
sza	się	duszność	 i	występuje	podczas	minimalnych	
wysiłków	lub	w	spoczynku.	Wówczas	konieczna	jest	
przerwa	w	ćwiczeniach,	do	której	będzie	można	wró-
cić	po	konsultacji	z	lekarzem.

Fot. Pixabay
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	 Narodziny	 dziecka	 to	 przełomowy	 mo-
ment	w	życiu	każdej	pary.	Obecność	przyszłe-
go	ojca	przy	porodzie	wzmacnia	poczucie	wię-
zi	między	partnerami.	 Kobieta,	 przy	 której	 jest	
partner	 w	 trakcie	 porodu	 czuje	 się	 bezpiecz-
niej.	 Panowie	 bardzo	 często	 pomagają	 w	 ko-
munikacji	 między	 wyczerpaną	 fizycznie	 rodzą-
cą,	a	położną.	Potrafią	świetnie	zmotywować	i	
wspierać	swoją	partnerkę,	trzymając	ją	za	rękę,	
masując	bolące	plecy,	czy	uspokajać.	Sprosta-
nie	 tym	wyzwaniom	wymaga	 dużego	wysiłku.	
Jednak	 ich	obecność	 jest	ogromnie	ważna	dla	
młodej	mamy,	która	musi	radzić	sobie	z	bólem	
oraz	zmęczeniem.	
Rola	 taty	nie	 kończy	się	na	asyście	przy	poro-
dzie.	Konieczna	będzie	także	pomoc	przy	dziec-
ku,	 kiedy	mama	 będzie	 odpoczywać	 po	 poro-
dzie.	Pomoże	to	w	budowanie	więzi	z	dzieckiem	
już	od	pierwszych	chwil	po	jego	urodzeniu.

Być tatą od samego początku

Coraz więcej panów decyduje się na obecność 
przy porodzie. Chcą być obecni w życiu dziecka od 
samego początku. Są też ogromnym wsparciem 
dla rodzącej kobiety.
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Być tatą od samego początku

n	weź	urlop	na	pierwsze	dni	po	narodzinach	 
    dziecka 

n	okazuj	partnerce	czułość	i	wsparcie 

n	zaangażuj	się	w	opiekę	nad	dzieckiem	od	 
				samego	początku

RADY DLA TATY

Sesja zdjęciowa wykonana przez: OBIEKTYWNIE NAJPIĘKNIEJSZE/www.obiektywnienajpiekniejsze.pl
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	 Wiek	 dojrzały	 nie	 musi	 oznaczać	 rezy-
gnacji	 z	 życia	 seksualnego.	 Wręcz	 przeciwnie	
może	przynieść	wiele	korzyści.		U	osób	uprawia-
jących	seks	po	pięćdziesiątce	rzadziej	występu-
je	 depresja,	 bezsenność	 i	 zaburzenia	 lękowe.	
Aktywność	 seksualna	 zmniejsza	 ryzyko	 zawału	
mięśnia	 sercowego,	 poprawia	 funkcjonowanie	
układu	 immunologicznego,	pomaga	efektywnie	
spalić	tłuszcz,	a	także	znacząco	poprawia	nasze	
samopoczucie	i	dodaje	pewności	siebie.	

Wiek	 dojrzały	 znacząco	może	 poprawić	 jakość	
życia	 seksualnego.	 Mniejszy	 akcent	 kładziemy	
na	wygląd,	a	większy	na	dawanie	przyjemności	
drugiej	osobie.	Relacje	między	partnerami	stają	
się	jeszcze	silniejsze.	Nie	obawiamy	się	już	zaj-
ścia	w	ciążę.

Nie można się poddawać

	 Jakość	życia	seksualnego	w	dużej	mierze	
zależy	od	samych	partnerów.	Warto	dbać	o	ak-
tywność	fizyczną,	wygląd	oraz	wzajemne	zaufa-
nie	i	zrozumienie.	Wiele	osób	po	pięćdziesiątym	
roku	 życia	przeżywa	 lęki	 związane	 ze	 sprawno-
ścią	 seksualną,	 atrakcyjnością,	 czy	 poczuciem	
własnej	 wartości.	 U	 niektórych	 pod	 wpływem	

Wzmacnia układ immunologiczny, układ krąże-
nia, poprawia metabolizm, wprawia w lepszy na-
strój – to tylko niektóre z zalet aktywności seksu-
alnej. Nie powinniśmy z niej rezygnować. 

Aktywność seksUAlnA
nie rezygnujmy z niej  po pięćdziesiątce

Fot. Pixabay
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Aktywność seksUAlnA

Jak	wskazuje	Zygmunt	Zdrojewicz	w	książce	„Seksualność	człowieka	w	wieku	
późnej	dorosłości”	niezwykle	ważnym	elementem	jest	także	stosowanie	odpo-
wiedniej	diety.	Idealny	model	to	dieta	śródziemnomorska	zawierająca	dużo	owo-
ców,	warzyw,	a	szczególnie	pomidorów	(zbawienny	dla	gruczołu	krokowego	jest	
zawarty	w	nim	likopen).	Na	talerzu	powinno	pojawiać	się	więcej	ryb,	a	mniej	czer-
wonego	mięsa,	tłustych	sosów.	Należy	także	uwzględnić	rytm	spożywania	posił-
ków	zgodnie	z	maksymą:	„śniadanie	zjedz	sam,	obiadem	podziel	się	z	przyjacie-
lem,	a	kolację	oddaj	wrogowi”	

nie rezygnujmy z niej  po pięćdziesiątce
przyjmowanych	 leków	 pojawiają	 się	 zaburze-
nia	psychotyczne.	Spory	wpływ	na	nasze	życie	
seksualne	 mają	 dole-
gliwości	 takie	 jak	 cu-
krzyca,	 choroby	 ukła-
du	krążenia,	problemy	
onkologiczne,	 czy	 też	
zmiany	 związane	 z	
obniżeniem	 poziomu	
hormonów	 płciowych	
–	 estrogenów	 (u	 ko-
biet)	 i	 androgenów	 (u	
mężczyzn).	
	 Życie	 seksualne	 nie	 będzie	 takie	 same	
jak	 wówczas,	 gdy	 byliśmy	 młodsi.	 Nie	 powin-
niśmy	 jednak	całkowicie	wycofywać	się	 z	 rela-
cji	 intymnej.	 Wiele	 lęków	 i	 problemów	można	
pokonać.	Pomóc	może	przewartościowanie	ob-
szarów	 niesprawności	 i	 poszukiwanie	 innych	
sposobów	 dawania	 przyjemności.	 Sprawność	
seksualna	może	ulec	 zmianie.	Należy	więc	do-
stosować	się	do	nowych	możliwości	 i	potrzeb.	
Bardzo	 ważne	 jest	 także	 dawanie	 wsparcia,	
dowartościowywanie	 partnera,	 a	 także	 szczere	
wyrażanie	 swoich	 potrzeb.	 Wystarczy	 zmienić	
swoje	nastawienie,	a	także	tryb	życia.	
	 Konieczne	 jest	 unikanie	 czynników	 ry-
zyka	 zaburzeń	seksualnych,	 a	więc	siedzącego	

trybu	życia,	niewłaściwego	odżywiania	się,	oty-
łości,	 wysokiego	 poziomu	 cukru	 i	 cholestero-

lu.	 Należy	 więc	 dbać	 o	
zdrowie,	leczyć	wszelkie	
dolegliwości,	zdrowo	się	
odżywiać,	porzucić	pale-
nie	papierosów	i	dbać	o	
aktywność	 fizyczną.	 W	
niektórych	 przypadkach	
pomocna	może	 się	 oka-
zać	 substytucja	 hormo-
nalna.	 Dzięki	 nowocze-
snym	metodom	leczenia	

można	 rozwiązać	 problemy	 zaburzeń	 seksual-
nych.	Warto	więc	skorzystać	z	pomocy	specjali-
stów.

Bez ograniczeń

	 Aktywność	 seksualna	 nie	 ma	 ograni-
czeń	wiekowych.	Ważniejsze	są	inne	czynniki	–	
osobowość	 partnera,	 udany	 związek,	 poczucie	
humoru	 oraz	 zadowolenie	 z	 życia.	 Pamiętajmy	
o	tym,	że	regularny	seks	obniża	ciśnienie	krwi,	
wzmacnia	nasze	serce,	a	wydzielane	endorfiny	
łagodzą	 ból.	 Nie	 zapominajmy,	 że	 wraz	 z	 wie-
kiem	 zmieniają	 sie	 nasze	możliwości.	 Spróbuj-
my	się	więc	do	nich	dostosować.

WAŻNA JEST DIETA

Przyczyn	niskiego	libido	czy	
zaburzeń	erekcji	może	być	
wiele.	Nie	bójmy	się	więc	
szukać	pomocy	u	ekspertów.

Fot. Pixabay
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FIZJOTERAPIA
uroginekologiczna
Profilaktyka oraz pomoc w leczeniu – to dwa główne powody dla których warto wybrać się do 
fizjoterapeuty uroginekologicznego. Fizjoterapia ta skierowana jest do kobiet, głównie tych spo-
dziewających się dziecka, po porodzie lub wchodzących w okres menopauzy.

	 Fizjoterapia	 uroginekologiczna	pomoc-
na	 jest	w	przypadkach	
związanych	 z	 dysfunk-
cją	 mięśni	 przepony	
miednicy,	 które	 mogą	
prowadzić	 do	 proble-
mów	 z	 utrzymanie	
moczu,	 dolegliwości	
bólowych	 kręgosłupa,	
czy	 miednicy.	 Grupę	
osób,	dla	której	ten	ro-
dzaj	terapii	 jest	szczególnie	potrzebny,	stano-

wią	kobiety	w	ciąży,	po	porodzie,	 aktwyne	 fi-
zycznie,	czy	w	okresie	
menopauzy.	 Jednak	
nie	 tylko.	 Konsultacja	
fizjoterapeutyczna	 za-
lecana	 jest	 wszystkim	
kobietom.	 Fizjotera-
peuta	w	 ramach	profi-
laktyki	nauczy	nas	pra-
cy	 z	 własnym	 ciałem	
i	 zadba	 także	 o	 nasz	

kręgosłup.	 Ten	 rodzaj	 fizjoterapii	 wskazany	
jest	także	kobietom	w	ciąży	jako	terapia	przy-
gotowująca	do	porodu,	w	przypadku	dolegli-
wości	 związanych	 z	 okresem	ciąży,	 np.	 bólu	
kręgosłupa,	spojenia	łonowego,	miednicy	lub	
obrzęków,	 a	 także	 jako	 regeneracja	 poporo-
dowa.

Kiedy pojawia się problem

	 Z	 jakimi	 problemami	 zgłaszamy	 się	
najczęściej	 do	 fizjoterapeuty	 uroginekologi-
czego?	Są	to	zaburzenia	związane	z	układem	
moczowym,	 takie	 jak	 nietrzymanie	 moczu,	
przewlekły	ból	okolic	miednicy,	ból	kości	ogo-
nowej,	ból	okolic	odbytu	 i	miednicy,	 rozstęp	
mięśni	 prostych	 brzucha,	 bolesne	 miesiącz-
kowanie,	 czy	 obniżenie	 narządu	 rodnego.	
Sporą	 grupą	 pacjentek	 są	 także	 panie	mają-
ce	 problemy	 ze	 współżyciem	 seksualnym.	 
Pierwsze	wyniki	terapii	widoczne	są	już	nawet	
po	 kilku	 tygodniach.	 Jej	 celem	 jest	 wzmoc-
nienie	całej	przepony	miednicy	i	mięśnia	po-
przecznego	brzucha,	który	jest	skolerowany	z	
dnem	miednicy,	a	także	całej	obręczy	miedni-
cy	i	kręgosłupa.

Wizyta u fizjoterapeuty

Przed	 rozpoczęciem	 terapii	 zostanie	 przepro-
wadzony	 wywiad.	 Będziemy	 musiały	 odpo-
wiedzieć	 na	 kilka	 pytań,	 między	 innymi	 na	

Im	wcześniej	podejmie	
się	fizjoterapię,	tym	lepsze	
będą	jej	efekty.

  

0
Przyszłe	 mamy	 o	 terapii	 uro-
ginekologicznej	 mogły	 dowie-
dzieć	się	podczas	spotkania	zor-
ganizowanego	z	fizjoterapeutką	
uroginekologiczną	w	Szkole	Ro-
dzenia,	prowadzonej	w	ramach	
projektu	„Zdrowie	-	Mama	i	Ja”	
realizowanego	 w	 Samodziel-
nym	 Pubicznym	 Miejskim	 Za-
kładzie	Opieki	Zdrowotnej.	
	 Nowe	 kursy	 rozpoczyna-
ją	się	systematycznie.	Najlepiej	
rozpocząć	 zajęcia	 około	 24	 ty-
godnia	ciąży.	Zapisy	prowadzo-
ne	 są	 na	 pierwsze	 spotkanie.	
Zapisać	możesz	 się	 telefonicz-
nie		pod	numerem	59	844	76	21	
lub	osobiście.



zdrowie
rodzinai

nr 1(4)
luty 2020r. 13

Fot. PIXABAY

takie,	 czy	 przyszłyśmy	 na	 wizytę	 profilaktycz-
nie,	czy	zmagamy	się	z	 jakimś	problemem,	 jeśli	
tak,	 to	 jakim	 i	 jak	 długo	 on	 trwa.	 Pytania	 doty-
czyć	 będą	 także	 dat	 porodów,	 przebiegu	 poro-
du,	 czy	 chorób	 przewlekłych.	 Następnie	 prze-
prowadzona	 zostanie	 analiza	 postawy	 ciała	 w	
pozycji	 stojącej	 lub	 na	 specjalnej	 leżance.	 Pa-
nie	 podczas	 badania	 powinny	 być	 w	 bieliźnie.	 
	 Dodatkowe	 badanie	 uzależnione	 jest	 od	
wywiadu	 i	 obserwacji	 fizjoterapeuty.	 Może	 on	
zbadać	nasz	kręgosłup,	miednicę	czy	stawy	bio-
drowe	 oraz	 ocenić	 pracę	 mięśni	 brzucha,	 czy	
przepony.	W	 niektórych	 przypadkach	 konieczna	

będzie	 analiza	 pracy	 dna	 miednicy	 lub	 badanie	
USG.	 Na	 podstawie	 zebranych	 informacji	 jest	
ustalany	 indywidualny	 plan	 terapeutyczny	 ma-
jący	 na	 celu	wyeliminowanie	 dolegliwości	 bądź	
złagodzenie	jej	objawów.	

 NAJCZĘSTSZE PROBLEMY UROGINEKOLOGICZNE 

n		wysiłkowe	nietrzymanie	moczu	(przy	kaszlu,	śmiechu,	kichaniu),	 

n	naglące	nietrzymanie	moczu	(częsta,	silna	potrzeba	oddania	moczu	mimo	niewielkiego	 

				stopnia	wypełnienia	pęcherza	moczowego), 

n	obniżenie	narządów	miednicy	mniejszej	(uczucie	ucisku	w okolicach	pochwy,	krocza,	 

				odbytu), 	 

n	bolesne	współżycie,	ból	i zaburzenia	czucia	w okolicach	narządów	płciowych, 

n	zaburzenia	dotyczące	blizn	po	nacięciu	i pęknięciu	krocza	oraz	po	cięciu	cesarskim.	

 

n strój	sportowy	–	najlepiej	legginsy	i	 
							dopasowana	koszulka

n wyniki	badań	np.	RTG/MRI	kręgosłupa

TO ZABIERZ ZE SOBĄ NA WIZYTĘ



zdrowie
rodzinai

nr 1(4)
luty 2020 r. 14

„Z
dr

ow
ie

 -
 M

am
a 

i J
a”

 w
 o

bi
ek

ty
w

ie

Zajęcia z masażu Shantala w ramach Klubu Rodzica i Malucha.

Projekt „Zdrowie - Mama i ja” co roku włącza się w 
działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spotkania z HoliBaby w ramach Klubu Rodzica i Malucha.

Promocja zdrowia w Zespole Szkół Agrotechnicznych 
w Słupsku w ramach Światowego Dnia Otyłości.
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Rozgrzejwające i pożywne
Przynajmniej pięć porcji warzyw powinniśmy zjadać każdego dnia. Nie powinniśmy zapominać 
o nich także zimą. Podpowiadamy, jak wykorzystać je do przygotowania pożywnych posiłków. 

Gulasz	warzywny	z	kaszą	gryczaną
Składniki: 

n kasza	gryczana	100	g	(sucha)
n				1	marchew, 
n garść	pora	po	pokrojeniu
n 1	papryka	czerwona
n				1	papryka	żółta
n 2	pomidory	malinowe
n 5-8	pieczarek	
n 	mała	cukinia	
n przyprawy	(pieprz,	sól,	papryka,	kurkuma,	czosnek)
n 1	łyżeczka	oleju

Sposób wykonania: 

Warzywa	pokroić	w	kostkę,	przełożyć	do	garnka	z	1	łyżeczką	oleju,	dodać	przyprawy	i	dusić	do	miękkości	15-20	minut.	
W	razie	potrzeby	podlać	odrobiną	wody,	ugotować	kaszę.

Zupa	meksykańska
 
Składniki: 

n 2	filety	z	kurczaka	400g
n				1	cebula	czerwona
n				1	puszka	kukurydzy	(lub	dwie	kolby)
n 1	puszka	czerwonej	fasoli
n 1	papryka	czerwona
n				0,5	litra	passaty	pomidorowej
n przyprawy	(sól,	pieprz,	ziele	angielskie,	liść	laurowy,	
łyżeczka	kurkumy,	4	ząbki	czosnku,	natka	pietruszki	pół	
pęczka,	szczypta	kolendry,	pół	papryki	chili)

Sposób wykonania: 

Mięso,	 cebulę	 i	 paprykę	 pokroić	 w	 kostkę.	 W	 garn-
ku	 rozgrzać	 olej	 i	 dodać	 przyprawy	 podgrzać.	 Dodać	
cebulę	 i	 pokrojone	 w	 kostkę	 piersi	 z	 kurczaka,	 sma-
żyć	 do	 ścięcia	 mięsa,	 dodać	 paprykę	 i	 dusić	 5	 mi-
nut.	 Wlać	 passatę	 i	 odcedzone	 warzywa	 z	 puszek.	
Dolać	 gorącej	 wody	 tak,	 żeby	 powstała	 gęsta	 zupa.
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Poradnia Promocji Zdrowia
 „Zdrowe życie – dobre życie”
tel. 59 844 76 16, e-mail: promocjazdrowia@spmzoz-slupsk.pl

Poradnia Planowania Rodziny „Planowanie 
rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”
tel. 59 844 76 21, e-mail: rodzina@spmzoz-slupsk.pl

Poradnia laktacyjna
„Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”
tel. 59 844 76 06, e-mail: latkacja@spmzoz-slupsk.pl

Szkoła Rodzenia
„Jakość narodzin – jakość życia” 
tel. 59 844 76 21, e-mail: szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl

Poradnia preluksacyjna
„Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów 
biodrowych u niemowląt”
tel. 59 844 76 07, e-mail: bioderka@spmzoz-slupsk.pl

Przychodnia Rejonowa w Słupsku
ul. Westerplatte 1

www.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


