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Szanowni Państwo
 
 Rozpoczęły się wakacje. W tym roku 
będą one szczególne dla nas wszystkich. Do tej 
pory na łamach naszego biuletynu tuż przed wa-
kacjami apelowaliśmy do Państwa o bezpiecz-
ne korzystanie z kąpieli wodnych czy słonecz-
nych, o zdrowe odżywianie także na urlopie.  
W tym roku musimy zaapelować także o to, aby 
nie zapominać o panującej pandemii. Wysoka 
temperatura oraz słoneczna pogoda sprawiły, 
że wielu z nas znów zaczęło myśleć o letnich 
wyjazdach. Coraz więcej krajów otwiera dla 
turystów swoje granice. Tymczasem pandemia 
trwa nadal. Zachorowań na koronawirusa Co-
vid-19 ciągle przybywa. Nie tylko na świecie, 
ale także w Polsce. Pojawiają się ogniska za-
chorowań także w ośrodkach wypoczynkowych  
w Polsce. Przykładem jest Rewal. 
 Piękna letnia pogoda osłabiła niestety 
naszą czujność. Zapominamy o noszeniu ma-
seczek w miejscach, których jest to nadal ko-
nieczne, o zachowaniu odległości minimum 
dwóch metrów. Pamiętajmy o tym, że to jak 
wyglądać będzie krzywa zachorowań, zależeć 
będzie głównie od tego, jak przestrzegać bę-
dziemy reżimu sanitarnego. Pandemia nie znik-
nęła wraz z wysoką temperaturą. Ona nadal 
trwa. Zadbajmy więc o bezpieczeństwo swoje 
oraz innych, którzy przebywają w naszym oto-
czeniu i o to, aby te wakacje minęły spokojnie.  
 Zachęcam Państwa także do lektury no-
wego numeru biuletynu. Podpowiadamy w nim 
między innymi, jak bezpiecznie spędzać czas 
nad wodą, jak przygotować zdrowe potrawy na 
grillu oraz  dlaczego nie można lekceważyć uką-
szeń kleszcza. Życzymy miłej lektury.

Violetta Karwalska,
Dyrektor SPMZOZ w Słupsku

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
ul. J. Tuwima 37, tel. 59 847 45 00
www.spmzoz-slupsk.pl, e-mail: sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
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Recepta bez oczekiwania w kolejce do lekarza,  
a nawet do rejestracji – teraz to możliwe nawet bez 
wychodzenia z domu. W przychodniach Samodziel-
nego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Słupsku można to załatwić przez internet, 
dzięki wdrożeniu Internetowego Konta Pacjenta

	 SPMZOZ	w	 Słupsku	 systematycznie	wdraża	
rozwiązania,	które	mają	ułatwić	życie	pacjentom.	Gdy	
we	 wrześniu	 minionego	 roku	 wprowadzono	 możli-
wość	wystawiania	elektronicznych	 recept,	 placówka	
już	na	koniec	miesiąca	znalazła	się	na	drugim	miejscu	
w	 województwie	 pod	 względem	 liczby	 wystawio-
nych	recept.	Już	od	kilku	miesięcy	pacjenci	przychod-
ni	mieli	więc	możliwość	zamawiania	 recept	na	stale	
przyjmowane	leki	przez	internet.	W	ten	sposób	mogli	
zamawiać	 jedynie	 recepty	wystawiane	 przez	 lekarzy	
rodzinnych,	 teraz	 także	przez	 lekarzy	 z	poradni	gine-
kologicznych.	 Aby	 zlecić	wypisanie	 recepty	 bez	wy-
chodzenia	z	domu,	wystarczy	wypełnić	formularz	do-
stępny	na		stronie	internetowej:	www.spmzoz-slupsk.
pl.	Zamawianie	leków	poprzez	formularz	dotyczy	wy-
łącznie	 leków	przyjmowanych	na	 stałe,	 niezbędnych	
do	 kontynuacji	 leczenia,	 przepisanych	 przez	 lekarza	
na	 podstawie	 wcześniejszego	 osobistego	 badania		 
i	 tylko	w	sytuacji,	 	 jeżeli	 jest	 to	uzasadnione	stanem	
zdrowia	 pacjenta.	 Recepta	 będzie	 gotowa	 maksy-
malnie	po	czterech	dniach.	Wystarczy	zadzwonić	do	
przychodni	 i	 uzyskać	 kod	 pin,	 który	 należy	 wraz	 ze	
swoim	peselem	podać	w	aptece,	by	móc	zrealizować	
receptę.	Do	posiadaczy	Internetowego	Konta	Pacjen-
ta	e-recepty	przychodzą	automatycznie	poprzez	sms	
lub	e-mail.	To	nie	jedyne	ułatwienia	dla	pacjentów	ja-
kie	wprowadzono	w	 SPMZOZ-ie.	 Teraz	 osoby,	 które	
na	 badania	 diagnostyczne	 zostały	 skierowane	 przez	
lekarza	 podstawowej	 opieki	 zdrowotnej	 nie	 muszą	

już	 odbierać	wyników	 tych	badań,	 ponieważ	 lekarze	
mają	do	nich	dostęp	w	systemie	medycznym.	Nie	ma	
więc	 konieczności	 osobistego	 odbierania	 wyników	 
w	przychodniach	lub	Zakładzie	Diagnostyki	Laborato-
ryjnej.	Pacjenci	mogą	też	zapoznać	się	z	wynikami	on-
-line.	Muszą	 jednak	najpierw	zgłosić	się	do	punktów	
pobrań	 po	 odbiór	 specjalnych	 kart	 laboratoryjnych,	
umożliwiających	dostęp	do	wyników	laboratoryjnych.	
Karta	pozwoli	na	wgląd	do	wszystkich	badań	laborato-
ryjnych	z	wyjątkiem	badań	wykonywanych	w	ramach	
medycyny	pracy.	Wszystkie	osoby	odbierające	karty,	
zostaną	przeszkolone	przez	pracowników	przychodni,	
jak	z	nich	korzystać.

Żeby	założyć	Internetową	Kartę	Pacjenta	trze-
ba	posiadać	profil	zaufany,	który	jest	rodzajem	
podpisu	elektronicznego	lub	być	klientem	ban-
kowości	elektronicznej	Banku	PKO	BP,	gdyż	za	
jej	pośrednictwem	można	dokonać	elektronicz-
nego	poświadczenia	tożsamości.	Już	wkrótce	
poświadczyć	tożsamość	będzie	można	w	pla-
cówkach	SPMZOZ,	wówczas	całą	procedurę	
założenia	 Karty	 na	 portalu	 pacjent.gov.pl	 bę-
dzie	można	przeprowadzić	w	przychodniach.

RECEPTY

TAM MOŻNA ODBIERAĆ KARTY LABORATORYJNE

bez kolejki

n	Przychodnia	przy	ul.	11	Listopada	7,

n	Przychodnia	przy	ul.	Władysława	Łokietka	6

n	Przychodnia	przy	ul.	Wojska	Polskiego	49

n	Przychodnia	przy	ul.	Bohaterów	Westerplatte	1

n	Zakład	Diagnostyki	Laboratoryjnej	przy	ul.	J.	Tuwima	37 
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Pielęgnacja 
bez chemii
	 Współczesna	 metoda	 opieki	 nad	 nie-
mowlętami	polega	na	minimalnym	użyciu	pie-
luch.	Bazuje	ona	na	obserwacji	dziecka	przez	
rodziców,	 które	 od	 pierwszych	 dni	 życia	 ję-
zykiem	 ciała	 sygnalizuje	 potrzebę	 wypróżnia-
nia	 się	 i	 oddania	 moczu.	 Niemowlę	 może	 to	
robić	 poprzez	 określone	 ruchy,	 dźwięki,	 czy	
specyficzną	mimikę.	Rodzice	widząc	 te	ozna-
ki	powinni	rozebrać	maleństwo	i	pozwolić	mu	

załatwić	 potrzeby	 fizjologiczne	 w	 toalecie,	
podtrzymując	 dziecko.	 Wysadzanie	 dziecka	
wbrew	pozorom	jest	szybsze,	niż	zmiana	brud-
nej	pieluszki.	

Mniej podrażnień

	 Zalet	takiej	opieki	jest	mnóstwo.	Natu-
ralna	 Higiena	Niemowląt	 redukuje	 podrażnie-
nia	skóry	u	niemowląt,	zmniejsza	ryzyko	odpa-
rzeń,	 zaparć,	 czy	 zapalenia	dróg	moczowych.	
Metoda	 ta	 łagodzi	 objawy	 kolki,	 ponieważ	
wysadzenie	 pozwala	 dziecku	 łatwiej	 pozbyć	
się	gazów.	Dzięki		niej	zmniejszamy	liczbę	zu-
żywanych	pieluch	 jednorazowych	 lub	 rzadziej	
pierzemy	 pieluchy	 wielorazowe.	 	 	 Ogranicza-
my	 także	wykorzystywanie	 chusteczek	 nawil-

Koniec z wydawaniem majątku na pieluchy jedno-
razowe, koniec z odparzeniami pieluszkowymi – czy 
to możliwe? Podpowiadamy, jak wprowadzić w ży-
cie zasady Naturalnej Higieny Niemowląt i ograni-
czyć do minimum używanie pieluch. 

Fot.PIXABAY
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Wychowanie	bez	pieluch	najle-
piej	zacząć	od	narodzin	dziecka,	
ale	nie	później	niż	około	4-5	mie-
siąca	życia.	

 KROK PO KROKU W NATURALNEJ HIGIENIE NIEMOWLĄT

żanych	i	zaoszczędzamy	na	kremach,	czy	ma-
ściach	na	odparzenia.		

Każdy ma swój rytm

	 Dokładna	obserwacja	dziecka	pozwa-
la	rodzicom	na	wprowadzenie	zasad	Natural-
nej	Higieny	Niemowląt.	Każde	niemowlę	ma	
swój	 indywidualny	 rytm.	 Być	może	 robi	 siu-
siu	 tuż	po	przebudzeniu,	5,	 10	czy	15	minut	
po	karmieniu	 i	stęka	 lub	napina	 twarz,	kiedy	
potrzebuje	 się	 wypróżnić.	 Wówczas	 mamy	
sygnał,	 że	 jest	 to	 ten	 moment,	 aby	 pomóc	
mu	wypróżnić	się	bez	pieluszki.	Musimy	na-
uczyć	się	odczytywać	język	jego	ciała.	Pomóc	
w	 tym	 może	 założenie	 tetrowej	 pieluszki.	
Wówczas	od	razu	dowiemy	się,	czy	niemow-
lę	zrobiło	siusiu.	Po	kilku	godzinach	zauważ-
my	zwyczaje	naszego	dziecka.
Przy	 wysadzaniu	 dziecka	 nad	 toaletą	 musi-
my	 być	 jednak	 bardzo	 ostrożni.	 Dzieci,	 któ-
re	 jeszcze	 nie	 siedzą,	 powinniśmy	 trzymać	
pod	udami	i	opierać	o	swój	brzuch	lub	klatkę	
piersiową.	W	 przypadku	 niemowląt	 koniecz-
ne	 jest	 podtrzymywania	 kręgosłupa	 i	 głowy.	
Oprócz	 tego	 dźwiękiem	 możemy	 zachęcić	
dziecko	do	wypróżnienia.	Będzie	to	dla	niego	
jasny	sygnał,	że	już	może	to	zrobić.	

Raz na godzinę

	 Niemowlęta	 powinniśmy	 wysadzać	
przynajmniej	 raz	 na	 godzinę,	 jeśli	 śpi,	 róbmy	
to	 od	 razu	 po	 przebudzeniu	 i	 po	 karmieniu.	
Dziecko	 szybko	 zrozumie	o	 co	w	 tym	chodzi.	
Rodzice	 muszą	 się	 jednak	 uzbroić	 w	 cierpli-
wość.	Z	czasem	samo	dziecko	nauczy	się	ko-

munikować	 swoje	 potrzeby	 coraz	 sprawniej	 
i	 nie	 będzie	 konieczności	 nauki	 wypróżniania	
do	 nocnika,	 a	 nie	 do	 pieluchy.	 Wypróżnianie	
bezpieluchowe	od	 razu	uczy	dziecka,	 jak	pra-
widłowo	powinno	załatwiać	swoje	potrzeby.	
Nie	musimy	od	 razu	 rezygnować	 z	 pieluszek.	
Możemy	zacząć	od	tego,	aby	stosować	je	jako	
wsparcie	w	 nagłych	wypadkach	 i	 zdejmować	
je	na	czas	korzystania	z	toalety.	

n	Obserwacja	–	obserwujmy	dziecko	jak	zachowuje	się	przed	i	podczas	załatwiania	

się

n	Komunikacja	–	wybierzmy	określony	zwrot,	jakim	będziemy	zachęcać	dziecko	 

do	wypróżniania	się.

n	Stwórzmy	odpowiednie	warunki	–	zamiast	pieluch	jednorazowych	wybierajmy	

wielorazowe,	wybierajmy	takie	ubranka,	które	łatwiej	będzie	ściągnąć	w	razie	po-

trzeby.

n	Wysadzanie 



zdrowie
rodzinai

nr 2 (5)
czerwiec 2020 r. 6

SEZON NA  KLESZCZE
	 Kleszcze	to	pajęczaki,	które	należą	do	tej	sa-
mej	rodziny	co	roztocza.	Mimo	niepozornych	rozmia-
rów	są	jednak	uznawane	za	jedno	z	największych	za-
grożeń	w	naszej	strefie	klimatycznej.	Żyją	dzięki	krwi	
wysysanej	ze	swoich	ofiar,	jednak	w	przeciwieństwie	
do	 komarów,	 które	 zadowalają	 się	niewielką	 ilością	
krwi,	potrzebują	jej	zdecydowanie	więcej.	Na	swojej	
ofierze	potrafią	więc	żerować	nawet	piętnaście	dni.	
Usunięcie	ich	jest	bardzo	trudne	z	uwagi,	że	w	ciele	
ofiary	utrzymują	się	dzięki	znajdującym	się	na	żądle	
kolcach.	Zwykle	też	ofiary	nie	czują	ukąszenia,	gdyż	
wraz	z	ukłuciem	kleszcz	wypuszcza	do	rany	substan-
cje	 znieczulające	 skórę	 oraz	 hamujące	 krzepnięcie	
krwi	i	działanie	układu	odpornościowego.	Nie	wszy-
scy	od	razu	potrafią	też	rozpoznać	ukąszenie	kleszcza,	
gdyż	na	polskich	łąkach	i	w	lasach	występuje	aż	dzie-
więtnaście	ich	gatunków,	które	różnią	się	wyglądem.	
Jedne	posiadają	twardy	pancerz,	inne	skóropodobną	
powłokę.	Najmniej	widoczne	są	młode	osobniki	nie-
których	 gatunków,	 które	 są	 niemal	 przezroczyste,	
przez	co	trudne	do	zauważenia.
	 Na	ukąszenie,	a	właściwie	na	użądlenie	klesz-
cza	narażone	są	osoby,	które	spędzają	czas	na	świe-

żym	powietrzu:	w	lasach,	na	łąkach	oraz	w	miejskich	
parkach	w	okresie	od	marca	do	października,	chociaż	
z	uwagi	na	coraz	cieplejsze	zimy	możliwe	jest	także	
użądlenie	zimą.	Okres	największej	aktywności	klesz-
czy,	 kiedy	 użądleń	 i	 wywołanych	 nimi	 przypadków	
boreliozy	 jest	najwięcej	 zaczyna	się	w	maju,	a	koń-
czy	we	wrześniu.	Szczególnie	ostrożnym	trzeba	być	 
w	 godzinach	 przedpołudniowych	 i	 wieczornych.	
Kleszcze	przechodzą	na	swoje	ofiary,	gdy	te	ociera-
ją	się	o	 trawy	 lub	krzewy.	Do	użądlenia	nie	zawsze	
dochodzi	od	razu,	ponieważ	kleszcze	szukają	miejsca	
wgryzienia	się	w	ciało,	zwykle	 tam	gdzie	skóra	 jest	
najcieńsza,	 a	 więc	 m.in.	 za	 uszami,	 pod	 kolanami,	 
na	karku,	pod	biustem,	w	pachwinach,	w	okolicy	ge-
nitaliów,	pod	pachami,	w	zgięciach	rąk	oraz	nóg.	Dla-
tego	tak	ważne,	by	po	powrocie	do	domu	uważnie	
obejrzeć	swoje	ciało.	

Wyrwać, nie zdrapywać

	 Jeśli	znajdziemy	kleszcza	należy	od	razu	go	
usunąć,	a	miejsce	po	nim	zdezynfekować.	Co	waż-
ne,	zabieg	ten	należy	wykonywać	czystymi	rękoma,	
najlepiej	w	rękawiczkach,	by	nie	dopuścić	do	zaka-
żenia.	W	 żadnym	wypadku	 nie	 należy	 zdrapywać	
kleszcza,	 gdyż	 utrudni	 to	 jego	wyjęcie	 oraz	może	
spowodować	zakażenie,	gdyż	do	organizmu	dosta-
ną	się	wnętrzności	 tego	pajęczaka.	Niebezpieczne	
jest	 też	popularne	przed	 laty	smarowanie	kleszcza	
tłuszczem,	gdyż	odcina	mu	się	w	 ten	sposób	do-
pływ	powietrza	co	prowadzi	kleszcza	do	wymiotów,	
które	są	toksyczne	i	dostają	się	do	organizmu	ofia-
ry.	Kleszcza	należy	wyciągać	pęsetą	lub	specjalnym	
urządzeniem,	które	można	kupić	w	aptece.
	 Kleszcze	przenoszą	ponad	dwadzieścia	 róż-
nych	 chorób,	 najgroźniejszą	 jest	 borelioza,	 której	
nosicielem	jest	blisko	trzydzieści	procent	tych	paję-
czaków.	Wywołuję	 ją	bakteria	Borrelia	burgdorferi,	 
a	choruje	na	nią	0,5	do	1,5%	osób	użądlonych	przez	
kleszcze.	W	województwie	pomorskim	w	2018	r.	na	
boreliozę	chorowało	49,1	osób	na	100	 tys.	miesz-
kańców,	to	niewiele	mniej	niż	średnia	ogólnopolska,	
która	wynosi	52,4%.		Z	roku	na	rok	liczby	chorych	na	
boreliozę	rosną.	Dobrze	obrazują	to	dane	ze	Słupska	

Zaczyna się od zaczerwienienia skóry, a może skończyć się groźnymi powikłaniami. To borelioza, 
choroba wywoływana przez ukąszenia kleszczy. Każdego roku choruje na nią coraz więcej osób. 
Właśnie rozpoczął się sezon, w którym zachorowań jest najwięcej.

KIEDY ROBIĆ BADANIA

n	Gdy	podejrzewasz	u	siebie	boreliozę	ko-

niecznie	skonsultuj	się	z	lekarzem. 

n	Gdy	ukłuł	Cię	kleszcz	i	boisz	się	boreliozy,	

wykonaj	badanie	w	dniu	ukłucia,	by	spraw-

dzić	swój	status	serologiczny,	tzn.	czy	masz	

przeciwciała	we	krwi.	Następnie	powtórz	ba-

dania	po	4-6	tygodniach,	by	sprawdzić	czy	po-

jawiły	się	przeciwciała	lub	ich	poziom	wzrósł.	

Wszystkie	wyniki	przedstaw	lekarzowi.      
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SEZON NA  KLESZCZE

n	Przychodnia	przy	ul.	11	Listopada	7,

n	Przychodnia	przy	ul.	Władysława	Łokietka	6

n	Przychodnia	przy	ul.	Wojska	Polskiego	49

n	Przychodnia	przy	ul.	Bohaterów	Westerplatte	1

n	Zakład	Diagnostyki	Laboratoryjnej 

				przy	ul.	J.	Tuwima	37 

TAM ZROBISZ TESTY

i	powiatu	słupskiego.	W	2018	r.	w	Słupsku	zapadło	na	
tę	chorobę	36	osób,	a	rok	później	już	111.	Podobnie	
było	w	powiecie	słupskim,	gdzie	przed	dwoma	laty	
boreliozę	stwierdzono	u	59	a	rok	temu	176	mieszkań-
ców.	

Trudno rozpoznać chorobę

	 	Objawy	boreliozy	mogą	obejmować	nawet	
sześćdziesiąt	 różnych	 dolegliwości,	 które	 zresztą	
mogą	świadczyć	o	występowaniu	innych	chorób,	dla-
tego	tak	choroba	ta	jest	trudna	w	diagnostyce.	Pierw-
szym	objawem	boreliozy	jest	tzw.	rumień	wędrujący,	
czyli	 stale	 powiększające	 się	 zaczerwienienie	 skóry,		
później	pojawiają	się	objawy	grypopodobne.	Następ-
nym	 etapem	 rozwoju	 choroby	 jest	 stadium	 zwane	
boreliozą	wczesną	rozsianą,	kiedy	to	może	wystąpić	
zapalenie	mięśnia	sercowego,	stawów	czy	dolegliwo-
ści	 układu	nerwowego.	W	ostatnim	etapie	 rozwoju	
choroby	pojawiają	się	przewlekłe	zapalenie	stawów,	
zapalenie	mięśni	oraz	zapalenie	skóry.	Trzeba	jednak	
pamiętać,	iż	fakt	że	po	użądleniu	kleszcza	nie	pojawi	
się	 rumień,	wcale	nie	musi	oznaczać,	że	nie	doszło	
do	zakażenia	organizmu	boreliozą.	Poza	tym	objawy	
mogą	pojawić	się	dopiero	między	7	a	14	dniem	od	
użądlenia.	Dlatego	tak	ważna	jest	szybka	diagnostyka.	
Badania	w	tym	zakresie	można	przeprowadzić	w	labo-
ratoriach	medycznych	i	mają	charakter	dwuetapowy.	

Najpierw	 oznacza	 się	 charakterystyczne	 dla	 bakterii	
przeciwciała,	następnie	pozytywny	wynik	weryfikuje	
się	kolejnym	testem.		Późne	wykrycie	choroby	może	
powodować	różne	powikłania	m.in.	porażenie	nerwu	
twarzowego.	Z	chorobą	najczęściej	walczy	się	antybio-
tykoterapią,	która	trwa	zwykle	od	dwóch	do	czterech	
tygodni.	 Przeciwko	 boreliozie	 nie	 da	 się	 zaszczepić	 
–	w	ten	sposób	można	ustrzec	się	przed	inną	choro-
bą	odkleszczową	–	kleszczowym	zapaleniem	mózgu.	
Choroba	 ta	 jest	bardzo	groźna,	bo	może	prowadzić	
m.in.	do	uszkodzenia	elementów	rdzenia	kręgowego	
lub	porażenia	kończyn.	W	jej	przypadku	trzydawkowa	
szczepionka	jest	skuteczne	aż	99-100	proc.	By	uchro-
nić	się	przed	boreliozą,	należy	zachować	ostrożność	
podczas	spacerów	i	dokładnie	sprawdzać	swoje	ciało	
po	powrocie	do	domu.
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	 Zbyt	 długie	 przebywanie	 na	 słońcu	 lub	
wystawianie	 skóry	 na	 jego	 szczególnie	 inten-
sywne	 	 działanie	 może	 powodować	 m.in.	 fo-
tostarzenie	 i	 rumień	 skóry.	Dlatego	przed	wyj-
ściem	 na	 słońce	 skórę	 należy	 zabezpieczyć.	
Dobór	kremów	do	opalania	
zależy	 przede	 wszystkim	
od	 karnacji	 naszej	 skóry.	
Czym	cera	 jaśniejsza,	 tym	
powinniśmy	wybierać	kre-
my	 z	mocniejszym	 filtrem	
UV.	 Obecnie	 najmocniej-
sze	na	rynku	kremy	zawie-
rają	filtry	50,	które	są	w	stanie	ochronić	nawet	
najbardziej	 wrażliwą	 na	 promienie	 słoneczne	
osobę.	Takie	faktory	powinny	stosować	przede	
wszystkim	osoby	o	 jasnej	karnacji	 i	dzieci,	ko-
smetyków	o	mniejszym	stopniu	ochrony	np.	30	
mogą	używać	osoby	o	 ciemnej	 karnacji	 skóry.	

Jeśli	 nie	wiemy	 jaki	 filtr	wybrać,	o	 radę	warto	
zapytać	farmaceutę.
	 Dobry	 krem	 z	 filtrem	 powinien	 chronić	
nas	zarówno	przed	promieniowaniem	UV	A,	któ-
re	jest	przenikliwe	i	niszczy	warstwę	podskórną,	

jak	i	przed	promieniami	
UV	 B,	 które	 odpowia-
dają	 za	 opaleniznę.	 By	
krem	z	filtrem	skutecz-
nie	 chronił	 przed	 słoń-
cem,	 należy	 nałożyć	
nie	 później	 niż	 15-20	
minut	 przed	 wyjściem	

z	domu.		Oczywiście	krem	można	nałożyć	też	na	
plaży,	ale	wówczas	skuteczność	ochrony	może	
być	mniejsza.	Warto	też	pamiętać,	że	warstwa	
ochronna,	 którą	 nałożyliśmy	 na	 skutek	 pływa-
nia,	pocenia	się,	czy	wycierania	zmniejsza	się,	 
a	 nawet	 całkowicie	 zostaje	 usunięta,	 dlatego	

tylko z umiarem
SŁOŃCE

Przebywanie na słońcu poprawia przemianę materii, odpręża i działa korzystnie na układ nerwo-
wy, a za sprawą promieniowania ultrafioletowego w organizmie powstaje witamina D, która jest 
podstawowym budulcem kości. Z kąpieli słonecznych korzystać trzeba jednak z rozwagą.

Część	promieni	UV	zawsze	dociera	
do	skóry,	zawsze	więc	istnieje	ryzy-
ko	nadmiernego	opalenia.
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w	tych	godzinach	promienie	słoneczne	są	
szczególnie	niebezpieczne.	W	tym	czasie	
nie	powinniśmy	narażać	się	na	działania	
promieniowania.

11-15
też	kosmetyki	z	 filtrami	UV	powinno	się	nakła-
dać	co	trzy-cztery	godziny.			

Okulary tylko z filtrem

	 Ochrony	 przed	 słońcem	wymagają	 tak-
że	 oczy.	 Promienie	 słoneczne	mogą	 poważnie	
uszkodzić	 ich	 rogówkę,	 dlatego	 warto	 korzy-
stać	 z	 dobrych	 okularów	 przeciwsłonecznych	
także	wyposażonych	w	 filtr.	Wskazane	 są	 tak-
że	 wszelkie	 czapki	 z	 daszkiem	 czy	 kapelusze,	
które	 ograniczą	 ilość	 promieni	 słonecznych	
padających	 na	 oczy.	 	 Miejscami	 najbardziej	
wrażliwymi	na	promieniowanie	to	twarz	i	skóra	
głowy,	uszy,	kark,	plecy,	dekolt	 i	podbicia	stóp	 
i	 to	 te	 miejsca	 powinniśmy	 szczególnie	 chro-
nić.	Nie	wolno	jednak	zapominać,	że	nie	istnie-
je	całkowita	ochrona.	Nawet	preparaty	o	bardzo	
wysokich	 faktorach	 nie	 gwarantują	 całkowitej	
ochrony.		

Z oparzeniami do lekarza

	 Mimo	 iż	 wiedza	 ta	 powinna	 być	 po-
wszechnie	 znana,	 często	 przesadzamy	 z	 opa-
laniem	 i	wizyta	na	plaży	 czy	działce	 kończy	 się	
oparzeniami.	W	przypadku	oparzeń	pierwszego	
stopnia,	 gdy	 skóra	 jest	 zaczerwieniona,	 a	 po	
kilku	dniach	schodzi	 całymi	płatami	najczęściej	 
z	problemem	jesteśmy	w	stanie	poradzić	sobie	
sami.	 W	 takim	 przypadku	 pomocne	 będą	 kre-
my	 z	 alantoiną	 i	 pantenolem	 oraz	 witaminą	 E.	 
W	przypadku	oparzeń	drugiego	stopnia,	gdy	po-
jawiają	się	bolesne	bąble	oraz	trzeciego	stopnia,	
gdy	zniszczeniu	ulegają	wszystkie	warstwy	skó-
ry,	a	także	nerwy	i	tkanka	podskórna,	a	spalona	
skóra	odchodzi	od	ciała,	 konieczna	 jest	pomoc	
lekarza.	Ten	rodzaj	oparzenia	może	zagrażać	ży-
ciu.	Dlatego	gdy	tylko	poczujemy	nieprzyjemne	
pieczenie	 skóry,	 należy	 	 jak	 najszybciej	 zejść	
ze	 słońca.	 Następnie	 zastosować	 piankę	 bądź	
krem,	 zawierające	 bepantenol,	 bądź	 alantoinę.	
To	 są	 pierwsze	 działania,	 które	 pozwalają	 ścią-
gnąć	z	oparzonych	miejsc	gorączkę.			 	
Nadmierne	 wystawianie	 ciała	 na	 słońce	 może		
powodować	 nie	 tylko	 poparzenia,	 ale	 również	
przebarwienia	na	skórze,	zmiany	barwnikowe,	na	
przykład	piegi.	Długiego	przebywania	na	słońcu	
powinny	unikać	osoby	starsze,	mające	problemy	
ze	skórą,	czy	cierpiące	na	przykład	na	łuszczycę.

 Uważaj, gdy bierzesz leki

	 Ostrożność	 przed	 wyjściem	 na	 pla-
żę	 powinny	 zachować	 też	 osoby	 przyjmujące	

leki.	 Zanim	 zdecydują	 się	 na	 kąpiel	 słoneczną	
powinny	 upewnić	 się	 u	 swojego	 lekarza,	 czy	
nie	są	to	leki	fotouczulające.	Leki	hormonalne,	 
w	 tym	 także	antykoncepcyjne,	 leki	moczopęd-
ne	 i	 przeciwgrzybicze	 oraz	 antybiotyki	 mogą,	
na	 skutek	 działania	 słońca,	 wywoływać	 silne	
reakcje	uczuleniowe.	Przed	opalaniem	nie	nale-
ży	stosować	też	perfum	czy	wód	toaletowych,	
gdyż	mogą	doprowadzić	do	powstania	plam	na	
skórze.	Z	kolei	po	opalaniu	na	skórę	warto	nało-
żyć	krem	nawilżający	zawierający	substancje	ła-
godzące	 i	 substancje	 neutralizujące	 szkodliwe	
wolne	rodniki.

SŁOŃCE
Fot. PIXABAY
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	 Najbezpieczniej	kąpać	się	na	strzeżonych	ką-
pieliskach,	gdzie	w	godzinach	otwarcia	kąpieliska	za-
wsze	można	liczyć	na	pomoc	profesjonalnych	ratow-
ników,	którzy	zresztą	wywieszając	odpowiednią	flagę	
informują,	czy	w	ogóle	można	się	kąpać.	Osoby	wy-
poczywające	na	plaży	niestrzeżonej	robią	to	na	własne	
ryzyko,	ponieważ	ratownicy	nawet	jeśli	są	w	pobliżu,	 
to	nie	widzą,	co	się	tam	dzieje.	W	razie	wypadku	czas	
potrzebny	na	dotarcie	pomocy	z	sektorów	strzeżonych,	
może	okazać	się	zbyt	długi.
	 Warto	pamiętać,	że	fakt	iż	jest	ciepło	i	tempe-
ratura	wody	zachęca	do	kąpieli	nie	oznacza,	że	kąpiel	
jest	dozwolona	i	bezpieczna.	Zbyt	silna	fala,	mgła	utrud-
niająca	widoczność,	burza	oraz		pojawiające	się	w	wo-
dzie	zanieczyszczenia,	np.	sinice	sprawiają,	że	ratow-
nicy	 dla	 bezpieczeństwa	 kąpiących	 zabraniają	 kąpieli	
wywieszając	zamiast	białej	czerwoną	flagę.	Ze	wzglę-
dów	bezpieczeństwa	nie	należy	kąpać	się	też	zbyt	bli-
sko	 falochronów,	mola	czy	 innych	budowli	wodnych	
–	 gdyż	 mogą	 występować	 tam	 niebezpieczne	 wiry.	 
Należy	unikać	też	miejsc,	gdzie	rośnie	dużo	wodoro-
stów,	które	mogą	utrudnić	pływanie.	Szczególnie	nie-
bezpieczne	mogą	być	 skoki	 do	 nieznanej,	 niespraw-
dzonej	wody.	Taka	zabawa	może	skończyć	się	śmiercią	
lub	kalectwem.
	 Osoby,	które	nie	potrafią	pływać	powinny	za-
dowolić	się	pluskaniem	przy	brzegu,	gdzie	będą	bez-
pieczne.	Trzeba	pamiętać,	że	żaden	dmuchany	materac	
czy	zakupione	przy	plaży	dmuchane	kółko	nie	gwaran-
tuje	 bezpieczeństwa,	 można	 je	 traktować	 najwyżej	
jako	zabawki.	Na	dmuchanym	sprzęcie	pływać	można	
zresztą	tylko	do	żółtych	boi.	Na	niebezpieczeństwo	nad	
wodą	narażone	są	jednak	także	osoby,	które	potrafią	
pływać.	Szczególnie	ryzykowne	jest	przecenianie	wła-
snych	sił	i	umiejętności	pływackich,	wiążąca	się	z	tym	
brawura.	Lepiej	pływać	wzdłuż	plaży,	niż	odpływać	od	
niej	za	daleko	i	nie	móc	wrócić.	Należy	zwracać	uwagę	
na	to,	gdzie	płyniemy	i	przestrzegać	oznaczenia	bojami	
na	kąpielisku.	Woda	to	żywioł,	z	którym	się	nie	wygra.		
Łatwo	płynie	się	tylko	z	wiatrem,	powrót	pod	wiatr,	czę-

sto	jest	niemożliwy.	Jeżeli	chcesz	wybrać	się	na	dłuż-
szą	trasę	pływacką,	płyń	asekurowany	przez	łódź	lub	
przynajmniej	 w	 towarzystwie	 jeszcze	 jednej	 osoby.	
Nawet	jeśli	posiadamy	wysokie	umiejętności	pływac-
kie,	może	złapać	nas	bolesny	skurcz,	który	uniemoż-
liwi	nam	powrót	na	brzeg.	Niebezpieczne	są	również	
prądy	wsteczne,	które	mogą	wyciągnąć	nas	na	kilka	
kilometrów	w	głąb	akwenu.
	 Szczególnie	 niebezpieczne	 są	 kąpiele	 pod	
wpływem	alkoholu.	Czas	reakcji	kąpiącego	jest	wów-
czas	 opóźniony,	 dlatego	 w	 sytuacji	 niebezpieczeń-
stwa	nie	zareaguje	prawidłowo,	sprawność	ruchowa	
też	jest	mniejsza,	duża	ilość	alkoholu	może	też	zabu-
rzać	orientację	w	przestrzeni,	a	 także	przyczynić	się	
do	szybkiej	 utraty	 ciepłoty	 ciała	oraz	do	powstawa-
nia	przykurczów	mięśni.		Poza	tym	alkohol	rozszerza	
naczynia	krwionośne,	dlatego	pijącym	go	wydawać	
się	 będzie,	 że	woda	 jest	 ciepła,	 gdy	 tak	 naprawdę	
jest	zimna.	Szok	termiczny	może	spowodować	pro-
blemy	z	sercem	lub	nawet	udar	mózgu.	By	uniknąć	
szoku	termicznego,	zawsze	należy	powoli	wchodzić	 
do	 wody,	 ochlapując	 wodą	 klatkę	 piersiową,	 szyję,	
krocze	i	nogi,	tak	by	organizm	miał	czas	przyzwyczaić	
się	do	innej	temperatury.	Nie	tylko	alkohol	może	wpły-
wać	 na	 kondycje	 kąpiących.	Ważny	 jest	 także	 czas	
spożywania	posiłków.	Do	wody	nie	powinno	wcho-
dzić	się	na	czczo	i	zanim	minie	pół	godziny	od	posił-
ku,	gdyż	w	takich	sytuacjach	mogą	pojawić	się	kolki	 
i	mdłości,	a	nawet	skurcze.		

Kąpiel w morzu czy jeziorze to dla wielu idealny spo-
sób na ochłodę w upalne dni. Nie wszędzie i nie w każ-
dych warunkach taka kąpiel jest jednak bezpieczna. 
W sezonie wakacyjnym każdego dnia w Polsce tonie 
nawet dziesięć osób.

OSTROŻNIE 
nad wodą
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WRAŻLIWE  

Nadwrażliwość zębów

Krótki, przenikliwy ból podczas picia lub jedzenia 
gorących lub zimnych posiłków to jeden z obja-
wów nadwrażliwości zębów - najczęściej zgłasza-
nej dentystom dolegliwości bólowej.

	 Ząb	pozbawiony	naturalnej	ochrony,	jaką	jest	
szkliwo,	staje	się	nadwrażliwy	na	zmiany	temperatury	
oraz	bodźce	chemiczne	i	dotykowe.	Odsłonięte	kana-
liki	i	szyjki	zębowe	powodują,	że	kontakt	z	zimnym	lub	
gorącym,	a	 także	kwaśnym	 i	słodkim	pożywieniem	
powoduje	krótką,	ale	nieprzyjemną	 reakcję	bólową.	
Taki	sam	ból	towarzyszyć	może	dotykowi	zęba,	np.	
szczoteczką	do	zębów.	-	Szyjki		zębowe	są	wrażliwe	
i	 mocno	 unerwione	 dlatego	 pozbawione	 ochrony	 
w	takich	sytuacjach	powodują	ból	–	mówi	Ewa	Adam-
czyk,	higienistka	stomatologiczna	z	Poradni	Promocji	
Zdrowia	SPMZOZ	w	Słupsku.	-	Nadwrażliwość	poja-
wia	się,	gdy	dochodzi	do	recesji	dziąseł,	a	więc	ob-
niżenia	 ich	 linii,	co	powoduje	odsłonięcie	szyjek	zę-
bowych	oraz	w	przypadku	bruksizmu,	czyli	zgrzytania	
zębami,	kiedy	to	dochodzi	do	nadmiernego	ścierania	
najtwardszej	warstwy	szkliwa.	
	 Recesja	 dziąseł	 spowodowana	 może	 być	
m.in.	nieodpowiednią	higieną	jamy	ustnej,	niewłaści-
wą	techniką	szczotkowania,	zbyt	twardą	szczoteczką	

do	zębów	oraz	stosowaniu	podczas	 ich	mycia	zbyt	
dużego	nacisku.	
	 Na	nadwrażliwość	cierpi	 około	10–20	proc.	
osób,	chociaż	niektóre	dane	mówią	nawet	o	blisko	
60	proc.	Różnice	te	spowodowane	są	najprawdopo-
dobniej	 sposobem	oceny	występowania	nadwrażli-
wości,	gdyż	każdy	różnie	ją	odczuwa.	Dolegliwość	ta	
występuje	w	każdym	wieku,	ale	szczyt	zachorowań	
przypada	między	30.	a	39.	rokiem	życia.	Większość	
pacjentów	dotkniętych	nadwrażliwością	 zębów	 jest	
wieku	pomiędzy	20.	a	50.	rokiem	życia.	Najczęściej	
dotyczy	ona	kłów	 i pierwszych	zębów	przedtrzono-
wych,	następnie	siekaczy,	drugich	zębów	przedtrzo-
nowych	i na	końcu	zębów	trzonowych.
	 	 Należy	 pamiętać,	 że	 o	 nadwrażliwości	 zę-
bów	można	mówić	dopiero,	gdy	wyeliminuje	się	inne	
choroby	mogące	wywoływać	podobne	objawy,	np.	
próchnicę,	zapalenie	miazgi,	brak	szczelności	wypeł-
nienia	protetycznego,	pęknięcie	zęba,	choroby	stawu	
skroniowo-żuchwowego,	czy	zapalenie	dziąseł.	

- co robić, gdy ból nie pozwala jeść

JAK ZAPOBIEGAĆ 
NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW

n wymienić	szczoteczkę	do	zębów	na	bardziej		

				miękką

n nie	używać	szczoteczek	ze	zniekształconym	

				włosiem

n stosować	łagodne	pasty,	które	odbudowują	
				kanaliki	zębowe

n	stosować	ziołowe,	naturalne	płukanki	do	

    zębów

n zmienić	technikę	mycia	zębów	z	okrężnej		
    na	ruchy	wymiatające	od	linii	dziąseł	w	górę		 

    do korony	zęba   

n po	jedzeniu	cytrusów,	owoców	i	napojów	
				zawierających	kwasy	przynajmniej	wypłukać	
				zęby	wodą

Fot. PIXABAY
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ZDROWIE

Soczysta karkówka z sosem, spieczone kiełbaski smagane językami ognia – dla wielu osób tak 
wygląda idealny posiłek z grilla. Grillowanie może jednak być zdrowsze, a zależy to nie tylko  
od tego, co położymy na ruszcie, ale też od tego w jaki sposób będziemy grillować.

	 Posiłek	 z	 grilla	 wcale	 nie	 musi	 oznaczać	
mięsa,	 a	 już	 na	 pewno	 czerwonego	mięsa,	 któ-
re	 przyrządzane	 na	 grillu	 najczęściej	 jest	 tłuste	 
i	 ciężkostrawne.	 Ponadto	 kiełbasa,	 podobnie	 jak	
peklowane	 mięsa,	 zawiera	 środki	 konserwujące	 
–	 azotany	 i	 azotyny,	 które	 podgrzewane,	 prze-
kształcają	się	w	toksyczne	substancje.	Dlatego	le-
piej	unikać	wędlin,	a	na	grillu	przyrządzać		chude,	
niepeklowane	mięsa		takie	jak	pierś	indyka,	królika	
czy	kurczaka.	Nie	wymagają	one	długiego	piecze-
nia	i	są	naprawdę	zdrowe.	Bardzo	zdrowe	są	także	
grillowane	 ryby,	 np.	 pstrąg,	 sandacz,	 czy	 bogaty	 
w	 kwasy	 omega-3	 łosoś.	 By	 ryby	 byłe	 jeszcze	
zdrowsze	 powinniśmy	 grillować	 je	w	 folii	 alumi-
niowej,	która	zapobiega	powstawaniu	niekorzyst-
nych	zmian	w	rybim	tłuszczu.	Z	powodzeniem	na	
ruszcie	możemy	układać	także	warzywa	chociażby	
paprykę,	 bakłażany,	 cukinię	 czy	 cebulę,	 a	 nawet	

owoce	np.	plastry	ananasa.	Owinięte	w	folię,	nie	
stracą	prawie	nic	z	zawartych	w	nich	witamin	i	mi-
nerałów.

Jeść, ale nie za często

	 Inną	 ważną	 kwestią	 jest	 częstotliwość	
spożywania	 grillowanego	 mięsa.	 Jeśli	 jest	 to	 raz	
w	miesiącu	nie	przyniesie	 to	szkody	organizmowi.	
Dawka	szkodliwych	substancji	toksycznych	powsta-
łych	podczas	opiekania	na	ogniu,	które	dostaną	się	 
do	organizmu	będzie	niewielka.	Zdecydowanie	nie-
bezpieczniejsze	jest	jedzenie	grillowanych	posiłków	
kilka	razy	w	tygodniu.	 Ilość	substancji	szkodliwych	
jakie	 wraz	 z	 jedzeniem	 dostają	 się	 do	 organizmu	
możemy	regulować	podczas	grillowania,	gdyż	zale-
ży	ona	od	odległości	obrabianej	żywności	od	ognia	
i	częstotliwości	wykapywania	tłuszczu.		Najbardziej	

NA RUSZCIE
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  PAMIĘTAJ  

n 	Przygotowane	do	pieczenia	mięso	czy	ryby	
wyjmuj	z	lodówki	na	krótko	przed	położeniem	
na	ruszt,	gdyż	w	upale	szybko	mogą	się	 

w	nich	rozwinąć	bakterie.	 

n  Skróć	czas	obróbki	mięsa	–		im	dłuższy	
czas	podgrzewania	tym	zawartość	szkodli-
wych		substancji	wzrasta,	dlatego	poporcjuj	
mięso	w	mniejsze	kawałki,	bo	takie	piecze	się	

krócej.

n  Brykiet	z	węgla	drzewnego	powinien	po-
chodzić	z	drzew	liściastych,	ponieważ	iglaste	
wydzielają	rakotówrcze	aromaty	podczas	

spalania.

n  Do	pieczonego	mięsa	jedz	sałatki	z	suro-
wych	warzyw,	które	pomagają	zwalczać		szko-
dliwe	związki	wydzielane	podczas	grillowania.	

 

szkodliwym	sposobem	przyrządzania	mięsa	czy	kieł-
basy	jest		opiekanie	jej	bezpośrednio	w	płomieniach.	
Osoby,	które	bardzo	często	wybierają	taką	metodę	
przyrządzania	jedzenia	są	aż	o	60%	bardziej	narażo-
ne	na	zachorowanie	na	raka	trzustki	oraz	raka	jelita	
grubego.	 Ilość	 szkodliwych	 związków,	 które	mogą	
mieć	nawet	działanie	rakotwórcze,	rośnie	wraz	z	ilo-
ścią	tłuszczu	skapującego	z	mięsa	do	ognia,	a	część	
z	 nich	osadza	 się	 na	nim.	W	 tłuszczach	 i	 białkach	
poddanych	działaniu	temperatury	powyżej	200	stop-
ni,		jak	to	ma	miejsce	właśnie	podczas	przyrządzania	
potraw	 na	 grillu,	 powstają	 nitrozoaminy,	 akrylamid		
czy	wielopierścieniowe	węglowodory	aromatyczne,	
które	 są	 uznane	 za	 substancje	 rakotwórcze	 m.in.	
benzo-alfa-piren,	 związek	 o	 udowodnionym	 działa-
niu	rakotwórczym.	Powstają	również	szkodliwe	poli-
chlorowane	związki	organiczne.	Niebezpieczeństwo	
przenikania	tych	substancji	do	mięsa	ogranicza	też		
używanie	tacek	aluminiowych.	Bardzo	korzystne	jest	
też	stosowanie	przypraw	ziołowych,	które	zawiera-
ją	 związki	 antyutleniające	 zapobiegają	wielu	niepo-
żądanym	 reakcjom	 chemicznym.	 Powodują	 one,	
że	 jedzenie	 jest	 zdrowsze,	 co	 nie	 oznacza	 jednak,	
że	całkowicie	bezpieczne.	Znaczenie	ma	też,	jakich	
przypraw	 używamy,	 bo	 jeśli	 są	 to	mieszanki	 przy-
praw,	mogą	one	 zawierać	glutaminian	 sodu,	 który	
ma	działanie	niepożądane.

Czystość i bezpieczeństwo

	 Niezwykle	 ważny	 dla	 naszego	 zdrowia	
jest	 też	stan	 i	 czystość	 rusztu,	na	którym	gril-

lujemy	 żywność.	 Podczas	 smażenia	 czy	 gril-
lowania	 osadza	 się	 spalony	 tłuszcz,	 a	 są	 to	
bardzo	 szkodliwe	 dla	 zdrowia	 polimery	 kwa-
sów	 tłuszczowych.	Zanim	przystąpimy	do	pie-
czenia,	 trzeba	 go	 dokładnie	 usunąć.	 Z	 badań	
przeprowadzonych	w	Wielkiej	Brytanii	wynika,	
że	grill	większości	Anglików	zawierał	 tyle	bak-
terii,	 ile	 sedes	 w	 toalecie	 publicznej.	 Dlatego	
też	oprócz	oczyszczenia	grilla	z	tłuszczu	 i	pyłu	
korzystne	 jest	rozgrzanie	grilla	na	dwadzieścia	
minut	przed	smażeniem	w	celu	usunięcia	bak-
terii,	które	mogą	wywołać	zatrucie	pokarmowe.
	 Warto	 pamiętać,	 że	 nie	 należy	 kłaść	
żywności	 na	grillu,	 gdy	 jeszcze	pali	 się	ogień.	
Należy	 poczekać,	 aż	 płomień	 zgaśnie,	 a	 wę-
giel	 pokryje	 się	 żarem.	 Do	 minimum	 należy	
ograniczyć	użycie	rozpałki	i	pamiętać,	by	nigdy	
nie	 dodawać	 jej	 w	 trakcie	 pieczenia,	 gdyż	 jej	
zapach,	a	co	najważniejsze	 trujące	substancje	
przenikną	do	potraw.	
	 Jeśli	 podczas	 grillowania	 konieczne	
okaże	 się	 dorzucenie	 węgla,	 najpierw	 należy	
zdjąć	 z	 rusztu	 upieczone	 produkty,	 a	 kolejną	
partię	 położyć	 dopiero	 wtedy,	 gdy	węgiel	 po-
nownie	się	rozżarzy.	Warto	stosować	też	wspo-
mniane	 tacki	 i	 folię	 aluminiową,	 by	 produkty	
zawierające	tłuszcz	oddzielić	od	żaru.	Jeśli	po-
łożymy	je	na	tacce	lub	owiniemy	w	folię,	wyto-
piony	tłuszcz	nie	będzie	skapywać	do	paleniska	 
i	palić	się,	wydzielając	szkodliwe	węglowodory	
aromatyczne,	które	unosząc	się	wraz	z	dymem,	
przenikają	do	grillowanych	dań.	
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BADANIA 
z gwarancją jakości

Badania z zakresu biochemii klinicznej, hematolo-
gii, układu krzepnięcia, analityki ogólnej, diagno-
styki hormonalnej, wirusologicznej oraz reumato-
idalnej oferuje  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w  Słupsku.

	 Zdecydowana	 większość	 badań	 jest		
wykonywana	 na	 miejscu,	 co	 pozwala	 uniknąć	
wielu	 błędów	 fazy	 przedanalitycznej,	 które	
są	 związane	 z	 pobraniem	 krwi	 oraz	 jej	 trans-
portem.	 Transport	 próbek	 odbywa	 się	 szybko	 
i	w	odpowiednich	transporterach.	Personel	jest	
ustawicznie	 szkolony	 w	 poprawnym	 pobiera-
niu	 materiału	 biologicznego	 oraz	 rejestrowa-
niu	badań	w	laboratoryjnym	systemie	informa-
tycznym.	Pracownicy	 laboratorium	biorą	udział	 
w	 szkoleniach	 wewnętrznych	 i	 zewnętrznych,	
stale	 doskonaląc	 swoje	 umiejętności	 i	 pogłę-
biając	 wiedzę	 z	 zakresu	 analityki	 medycznej.	
-	 Łączymy	w	 sobie	 wieloletnie	 doświadczenie	
z	otwartością	na	zmiany	na	rynku	diagnostycz-
nym	 –	 mówi	 Agnieszka	 Świerzyńska,	 p.o	 kie-
rownika	 Zakładu	 Diagnostyki	 Laboratoryjnej.		
-	 Nasza	 oferta	 jest	 na	 bieżąco	modyfikowana,	
w	 zależności	 od	 zmian	wytycznych	 oraz	 zapo-
trzebowania	na	badania.		
	 Badania	wykonywane	w	Zakładzie	 	Dia-
gnostyki	Laboratoryjnej	podlegają	stałemu	nad-
zorowi	 poprzez	 zastosowanie	 codziennej	 kon-
troli	wewnętrznej	 i	 zewnętrznej.	 Każdego	dnia	
pracownicy	 przydzieleni	 do	 poszczególnych	
pracowni	 przeprowadzają	 kontrolę	 zanim	 jesz-
cze	 rozpoczną	 analizę	 próbek	 od	 pacjentów.	
Działalność	 laboratorium	 jest	 także	 certyfiko-
wana	 przez	 Centralny	 Ośrodek	 Badań	 Jakości	
w	Diagnostyce	 Laboratoryjnej,	 	 firmę	HORIBA	
–	ABX	Quality	Control	Program,	a	także	między-
narodową	firmę	monitorującą	jakość	w	diagno-
styce	 laboratoryjnej	 	 Labquality.	 W	 minionym	
roku	zakres	certyfikacji	zewnętrznej	został	roz-
szerzony	o	 kontrolę	 badań	 z	 zakresu	 immuno-
chemii	 –	 StandLab,	 pod	 nadzorem	 firmy	 Ro-
che.	 W	 Zakładzie	 Diagnostyki	 Laboratoryjnej	

wdrożone	i	przestrzegane	są	procedury	zgodne		 
z	wytycznymi	trzech	norm	ISO.
Także	stosowany	w	Zakładzie	Diagnostyki	Labo-
ratoryjnej	sprzęt	diagnostyczny	to	w	większości	
nowe	analizatory	znanych	i	renomowanych	firm	
współpracujące	 z	 nowoczesnymi	 komputera-
mi.	Aparatura	podlega	okresowym	przeglądom	 
i	 procedurom	 konserwacji.	 Większość	 anali-
zatorów	 jest	 nowa,	 wymienione	 zostały	 także	
komputery.	Rodzaje	wykonywanych	badań	oraz	
cennik	 znajduje	 się	 na	 stronie	 internetowej	
www.spmzoz-slupsk.pl
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Śniadania z warzywami
Lato to czas, kiedy świeżych warzyw mamy pod dostatkiem, a ich cena zachęca do zakupów.  
Starajmy się włączać je do każdego posiłku, ponieważ dziennie powinniśmy jeść aż pięć porcji 
warzyw. Warto więć zacząć od śniadania. 

Omlet	z	warzywami
Składniki: 

n 2-3	jajka
n				2	garści	warzyw	(pomidor,	pieczarka,	papryka,	szczypior,	rukola)
n 1	plasterek	szynki	z	indyka
n 1	łyżka	masła	klarowanego
n				przyprawy	(sól,	oregano,	pieprz)

Sposób wykonania: 

Warzywa	pokroić.	Na	patelni	rozgrzać	masło,	do	warzyw	dodać	jajka	i	pokrojoną	szynkę,	doprawić.	Wylać	na	patelnię,	
po	dwóch	trzech	minutach	odwrócić,	smażyć	jeszcze	2-3	minuty.	

Sałatka	z	jajkiem	i	sałatą	rzymską	
Składniki: 

n 2	jajka
n				5	łyżek	kaszy	jaglanej	(suchej)
n				3	orzechy	włoskie
n 1	łyżeczka	oleju	lnianego
n 0,5	papryki	czerwonej
n 2	liście	sałaty	rzymskiej
n 1	łyżka	groszku	zielonego	(ugotowanego	lub	świeżego)
n sok	z	połowy	cytryny

Sposób wykonania: 

Wymieszać	 ugotowane	 jajko	 z	 poszarpaną	 sałatą,	 pa-
pryką	 pokrojoną	 w	 słupki,	 olejem	 i	 ugotowaną	 ka-
szą.	 Skropić	 sokiem	 i	 posypać	 łupanymi	 orzechami.	
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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


