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Szanowni Państwo
 
 Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego życzę Państwu dużo zdrowia, gdyż w okre-
sie panującej pandemii jest ono wszystkim nam 
szczególnie potrzebne. Dlatego dbajmy o nie. 
Na liczbę zakażeń wpływ ma  każdy z nas. Mu-
simy nauczyć się funkcjonować w odmiennej 
rzeczywistości, w której zachowanie ścisłego 
reżimu sanitarnego jest bardzo ważne. Pamię-
tajmy więc o wszystkich zasadach i procedurach 
obowiązujących w takich placówkach jak żłobki, 
przedszkola, czy szkoły. Wszystkim nam zależy 
na tym, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa. Dlatego nośmy maseczki, wszędzie tam, 
gdzie są one wymagane i pamiętajmy o dezyn-
fekcji dłoni. Dla bezpieczeństwa stosujmy się do 
wszystkich zaleceń. 
 Przed nami okres jesienny, kiedy to do-
datkowo zwiększa się liczba zachorowań na 
grypę, czy przybywa infekcji górnych dróg od-
dechowych. Kiedy widzimy u siebie pierwsze 
objawy przeziębienia, zostańmy w domach. Nie 
posyłajmy dzieci do żłobka, przedszkola, czy 
szkoły nawet z niewielkim katarem, kaszlem, 
czy lekko podwyższoną temperaturą. Dbajmy 
o siebie nawzajem i nie narażajmy zdrowia in-
nych. To jedyny sposób na ograniczenie liczby 
zachorowań i bezpieczny pobyt naszych dzieci 
w placówkach edukacyjnych. 
 W Państwa ręce oddajemy także nowy 
numer naszego Biuletynu. Piszemy w nim o tym 
jak zadbać o zdrowe odżywianie dzieci w szkole, 
co zrobić, by najmłodsi chcieli spać, a jakość snu 
wspomagała ich  rozwój.  Przypominamy też, jak 
ważna jest profilaktyka raka piersi oraz jak nie dać 
się grypie, na którą sezon właśnie się zaczyna. Na 
naszych łamach zachęcamy też Panie do regular-
nych badań mammograficznych oraz w kierunku 
osteoporozy.
 Serdecznie zapraszam do 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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Ten system może uratować życie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, w mieszkaniach 
wybranych osób, instaluje m.in. czujniki ruchu, czadu, czy nadajniki GPS, a lokatorów wyposaża  
w „bransoletki życia”. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom po sześćdziesiątce, 
a także niepełnosprawnym i samotnym.

	 Z	systemu	korzystać	będzie	mogło	330		miesz-
kańców	 Słupska.	 Do	 tej	 pory	 zainstalowano	 już	 po-
nad	 290	 zestawów.	 Dziewięćdziesiąt	 procent	 z	 nich	
trafiło	 do	 osób	 powyżej	 sześćdziesiątego	 roku	 życia.	 
Chętni,	 którzy	 chcą	 uczestniczyć	 w	 przedsięwzię-
ciu,	mogą	się	więc	 jeszcze	zgłaszać.	 	 -	Zgodnie	z	wy-
tycznymi	 projektowymi	 z	 systemu	 korzystać	 mogą	
mieszkańcy	 103	 ulic	 z	 obszaru	 rewitalizowanego,	
czyli	 Śródmieścia,	 Podgrodzia	 i	 Starego	 Miasta	 -	
mówi	 Katarzyna	 Filipiak,	 Zastępca	 Dyrektora	 Miej-
skiego	Ośrodka	Pomocy	Rodzinie	w	Słupsku.	 	 -	 	Cały	
czas	 prowadzimy	 akcję	 promującą	 korzyści	 płyną-
ce	 z	 uczestnictwa	w	 systemie.	 Plakaty	 na	 ten	 temat	
były	 widoczne	 w	 autobusach	 komunikacji	 miejskiej,	 
a	 ulotki	 znaleźć	można	 było	w	 kościołach	Mariackim	 
i	św.	Jacka.		
	 System	firmy	Comarch	zapewnia	stały	monito-
ring	jego	użytkowników.	Jeśli	czujnik	przez	dłuższy	czas	
nie	wyczuwa	ruchu,	to	informowani	o	tym	są	ratownicy	i	
inne	osoby	uprawnione.	Tak	samo	dzieje	się	w	przypad-
ku	zdjęcia	i	włożenia	bransoletki.	Pozwala	to,	jeśli	sytu-
acja	tego	wymaga,	na	podjęcie	szybkiej	interwencji.	W	
Słupsku	zdarzały	się	już	sytuacje,	kiedy	dzięki	systemo-
wi	w	 odpowiednim	 czasie	wezwano	 karetkę	 pogoto-
wia,	czy	udzielono	pomocy	osobie,	która		miała	duszno-
ści		z	powodu	ulatniającego	się	gazu.	System	teleopieki		
sprawdził	się	również	w	czasie	pandemii,	gdyż	zapew-

niał	szybki	kontakt	jego	użytkowników	z	pracownikami	
MOPR.		Dzięki	temu	kilka	osób	uchroniło	się	przed	oszu-
stwem	„na	pracownika	MOPR”,	które	polegało	na	pró-
bie	dostania	się	do	mieszkania	pod	pretekstem	koniecz-
ności	przeprowadzenia	dezynfekcji.	„Bransoletka	życia”	
pozwoliła	 na	 szybki	 kontakt	 z	 pracownikami	 MOPR,	
którzy	przestrzegli	dzwoniących,	że	to	próba	oszustwa.	
Tak	więc	system		teleopieki	to	nie	tylko	monitorowanie	
akcji	 życiowych,	 ale	 także	 sprawdzanie,	 czy	 seniorzy	 
i	inni	uczestnicy	projektu	są	bezpieczni.	
	 -		W	czasie	społecznej	izolacji	seniorzy	potrze-
bują	 często	 zwyczajnej	 rozmowy	 podtrzymującej	 na	
duchu,	by	zapewnić	im	fachowe	wsparcie	korzystamy	
więc	 z	 pomocy	 psychologów	 –	mówi	Marcin	 Treder,	
Dyrektor	MOPR.	-	Na	zlecenie	MOPR	specjaliści	udzie-
lali	również	porad	prawnych,	które	też	czasem	były	po-
trzebne.	To	jednak	usługi	asystenckie	„złotej	rączki”	są	
najczęstszą	 formą	pomocy,	 z	 której	 korzystają	benefi-
cjenci	tego	programu.

INNOWACJE
na straży seniorów

System	teleopieki	jest	realizowany	w	projek-
tach	„Usługi	Społeczne	–	innowacyjne	i	kom-
pleksowe	wsparcie	dla	mieszkańców	obszaru	
rewitalizowanego	miasta	Słupska”	i	„Dzieciom,	
rodzicom,	seniorom	–	usługi	społeczne	dla	
mieszkańców	Słupska”	w	ramach	Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Pomorskiego	na	lata	2014-2020	realizowanego	
w	partnerstwie	z	Fundacją	„Progresja”,	a	także	
firmą	Comarch	z	Krakowa.

Zainteresowani	udziałem	w	proga-
mie	mogą	się	zgłaszać	do	MOPR	
przy	ul.	Słonecznej	15	D	lub	tel.	
59 814 28 62, 63 lub 64
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Zbigniew Dorawa 
Miejski	Ośrodek	Pomocy	Rodzinie		w	Słupsku
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	 To,	ile	śpi	dziecko	zależy	od	etapu	dojrzewania	
jego	układu	nerwowego.	Czym	system	ten	jest	mniej	
rozwinięty,	czas	snu	jest	dłuższy.	Noworodek	potrze-
buje	więc	od	16	do	19	godzin	snu	na	dobę,	dwula-
tek	 już	tylko	12-13	godzin,	a	przedszkolak	zadowoli	
się	dziesięcioma	godzinami	snu.	Z	czasem	ta	liczba	
jeszcze	maleje,	np.	organizm	dziecka	w	wieku	szkol-
nym	potrzebuje	już	tylko	dziewięciu	godzin,	a	osoby	
dorosłe	budzą	się	wypoczęte	już	po	siedmiu-ośmiu	
godzinach	snu.	Co	ważne,	sen	noworodków	nie	ma	
rytmu	dobowego,	ale	czterogodzinny,	co	powoduje,	
że	dziecko	wybudza	się	średnio	co	2,5	godziny.	Wraz	
z	wiekiem	dziecka	 czas	 snu	nocnego	staje	 się	 co-
raz	dłuższy.	Roczny	maluch	sypia	około	9–12	godzin	 
w	nocy	i	2–4,5	godziny	w	dzień.	Przedszkolak	w	wie-

ku	 5-6	 lat	 nocą	 śpi	 przez	 10-11	godzin,	 rezygnując	
z	drzemek	w	ciągu	dnia.	Każde	dziecko	jest	 jednak	
inne,	więc	może	się	zdarzyć,	że	wartości	te	w	kon-
kretnych	przypadkach	będą	wyglądały	inaczej.	

Spać, ale dobrze

	 Oprócz	długości	snu	ważna	jest	też	jego	ja-
kość.	Dobry,	spokojny	sen	umożliwia	regenerację		or-
ganizmu	oraz	zapewnia	optymalną	aktywność	ukła-
du	 odpornościowego,	 a	 także	wspomaga	 uczenie,	
gdyż	to	właśnie	wtedy	zachodzą	w	mózgu	procesy		
międzyneuronalne,	 co	 pozwala	 na	 zapamiętywanie	
informacji	dostarczonych	przez	cały	dzień.	We	śnie	
uwalniany	jest	także	hormon	wzrostu,	a	więc	prawdę	
mieli	ci,	którzy	mówili	„śpij,	to	urośniesz”.	Wyspane	
maluchy	są	zdecydowanie	bardziej	spokojniejsze,	bo	
sen	 to	dla	nich	okazja	do	ucieczki	od	bodźców	na	
działanie,	których	są	wystawione	w	czasie	dziennej	
aktywności.	Noworodki	najlepiej	zasypiają	w	warun-
kach	przypominających	 te,	które	panowały	w	brzu-
chu	mamy.	Nie	przepadają	więc	za	dużą	przestrzenią,	
wolą	delikatne	otulenie	kocykiem,	stłumione	światło	

Sen jest podstawową potrzebą fizjologiczną, bez któ-
rej człowiek nie może normalnie funkcjonować. Do-
tyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. O ile dorośli 
sami potrafią zadbać o jego jakość, dzieciom należy 
w tym pomóc dbając o odpowiednią higienę snu.

By dzieci 
chciały spać

Fot. PIXABAY
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i	ciszę,	a	naturalną	pozycją	do	snu	jest	ta,	w	której	
kręgosłup	jest	zaokrąglony.	

Jaki dzień, taka noc

	 Dziecięcy	 sen	w	 przeciwieństwie	 do	 doro-
słego	różni	się	także	kolejnością	jego	faz.	Dorośli	za-
czynają	śnić	od	fazy	snu	głębokiego,	a	niemowlęta	
od		płytkiego,	stąd	tak	częste	przebudzenia	dzieci	np.	
przy	próbach	przenoszenia	do	łóżeczka	lub	gdy	tylko	
przestaniemy	je	głaskać	czy	kołysać.	Przebudzenia	te	
są	zmorą	wielu	rodziców,	którzy	często	bezskutecz-
nie	nawet	przez	wiele	godzin	próbują	położyć	dziec-
ko	 spać.	 Tymczasem	 to	 jak	 szybko	maluch	 zaśnie	
zależy	nie	tylko	od	tego	jak	układamy	go	do	snu,	ale	
także	od	tego	w	jaki	sposób	dziecku	minął	dzień.	Je-
śli	nie	miał	kiedy	odpocząć	w	dzień	lub	miał	zbyt	dużo	
wrażeń	przed	snem	może	mieć	kłopoty	z	zaśnięciem.	
Dlatego	też	zanim	położymy	dziecko	spać	powinni-
śmy	pozwolić	mu	na	stopniowe	wyciszanie.	Nie	jest	
to	więc	czas	na	szalone	zabawy,	na	oglądanie	telewi-
zji	czy	w	przypadku	starszych	dzieci	zabawę	przy	ta-
blecie.	Niebieskie	światło	jakie	emitują	te	urządzenia	
oraz	często	stosowane	w	mieszkaniach	oświetlenie	
ledowe	działają	pobudzająco,	ponieważ	jego	barwa	
zaburza	wydzielanie	w	organizmie	melatoniny	–	hor-
monu	snu.	Dlatego	też	eksperci	radzą,	by	już	na	dwie	
godziny	 przed	 snem	unikać	 używania	 przy	 dziecku	
emitujących	światło	urządzeń	elektronicznych,	w	ła-
zience	i	sypialni	używać	przyciemnionego	oświetle-
nia,	a	także	zasłonić	okna	w	sypialni	 i	zrezygnować	 
z	włączonej	całą	noc	lampki	w	pokoju	dziecka.	Barie-
rą	utrudniającą	sen	może	być	też	zbyt	silne	światło	
i	 zbyt	duży	hałas	oraz	–	podobnie	 jak	w	przypadku	
dorosłych	 -	 	 zbyt	 wysoka	 temperatura	 powietrza	 
-	optymalna	to	21	stopni	Celsjusza	przy	wilgotności	
50%.	Zaśnięcie	 często	przyspiesza	 też	bliskość	 ro-
dzica,	dlatego	tak	wiele	osób	próbuje	usypiać	dzieci	 
w	swoim	łóżku,	by	dopiero	gdy	zasną	przenieść	 je	
do	łóżeczka.	

Stwórzmy własne rytuały

	 Jeśli	 chcemy	 by	 dziecko	 wieczorem	 zasy-
piało	 bez	 problemu	 warto	 zadbać	 o	 zapewnienie	
mu	odpowiedniej	higieny	snu,	a	więc	wykonywanie	
czynności	i	stosowanie	zasad,	których	wykonywanie	
i	przestrzeganie	poprawia	jego	jakość.	Sprowadzają	
się	 one	do	wypracowania	pewnych	powtarzalnych	
rytuałów,	 wykonywanych	 o	 określonej	 porze	 po-
przedzających	 zaśnięcie.	 Są	 nimi	 kąpiel,	 karmienie,	
głaskanie,	 bujanie	 czy	 masaż	 maluszka,	 czytanie	
bajek	 lub	 słuchanie	 kołysanek,	 układanie	 do	 snu	 
w	tym	samym	miejscu	i	czasie.	Dziecko	szybko	przy-
zwyczaja	się	do	tych	zwyczajów	i	dzięki	temu	czuje	

się	bezpieczniej.	Stały	rytm	dnia	wpływa	też	na	to,	że	
dziecko	odczuwa	senność	właśnie	w	tym	momen-
cie,	kiedy	zbliża	się	ustalona	pora	spania.	Jeśli	tylko	
będziemy	codziennie	powtarzać	te	same	czynności,	
o	tej	samej	porze	dziecko	szybko	będzie	wiedziało,	
do	 czego	 prowadzą	 i	 co	 będzie	 działo	 się	 później.	
Wszystkie	 te	 zasady	mogą	 okazać	 się	 bezużytecz-
ne,	gdy	dziecko	będzie	chore.	Wystarczy	katar,	który	
powoduje	trudności	z	oddychaniem,	by	przyzwycza-
jone	do	zasypiania	o	stałej	porze	dziecko,	nie	chcia-
ło	zasnąć	lub	często	budziło	się	w	nocy.		Trudności	 
w	oddychaniu,	które	powodują	wybudzenia	dziecka	
może	powodować,	także	zbyt	suche	powietrze,	któ-
re	zatyka	mu	nos.	

Pobudek nie unikniesz

	 Wprowadzenie	 zasad	 higieny	 snu	 ułatwia	
dziecku	poznanie	rytmu	dobowego.	Nauka	tego	kie-
dy	 jest	noc,	a	kiedy	dzień	 trwa	nawet	przez	pierw-
sze	pół	roku	życia	dziecka,	a	i	tak	nie	oznacza	to,	że	
dziecko	będzie	przesypiało	całe	noce.	Nocne	pobud-
ki	spowodowane	są	odczuwaniem	głodu,	potrzebą	
ugaszenia	pragnienia,	ząbkowaniem	lub	lękiem	sepa-
racyjnym,	który	nie	 jest	niczym	niezwykłym	na	tym	
etapie	 rozwoju	 dziecka.	 Dlatego	 też	 przebudzenia	
takie	zdarzają	się	nawet	u	dzieci	 trzy	a	nawet	czte-
roletnich		i	w		pierwszych	latach	życia		występują	aż	 
u	40	proc.	dzieci.	W	wypracowaniu	u	dziecka	nawyku	
snu	o	określonej	porze	niezwykle	ważna	jest	konse-
kwencja	i	cierpliwość,	specjaliści	odradzają	metody	
usypiania	dziecka	polegające	na	zostawieniu	dziecka	
samego	do		„wypłakania	się”,	ponieważ		badania	ob-
nażyły	długofalową	szkodliwość	tej	metody.

n				Kładź	dziecko	w	tym	samym	miejscu
n Upewnij	się,	że	maluch	ma	suchą	pieluszkę
n Zadbaj	o	ciszę	i	przyciemnione	oświetlenie

n				Przestrzegaj	stałych	godzin	zasypiania	
n Unikaj	przed	snem	angażujących	filmów,	gier	 
							czy	zabaw.	
n Ogranicz	przed	snem	spożywanie	pokarmów	 
							działających	na	dziecko	pobudzająco	i	inten- 
							sywny	wysiłek	fizyczny.	

JAK  DBAĆ O SEN DZIECI

małe dzieci:

starsze dzieci:

Fot. PIXABAY
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Grypa to nie przeziębienie i nie da się 
jej wyleczyć tabletkami dostępnymi bez  
recepty czy domowymi sposobami. Zwykle 
rozpoczyna się gwałtownie, ale w ciągu jed-
nego lub dwóch tygodni większość osób wra-
ca do zdrowia. Nie warto jej jednak lekcewa-
żyć, gdyż jej objawy potrafią bardzo utrudnić 
życie, a powikłania, które występują u części 
chorych mogą prowadzić nawet do śmierci. 

OCHROŃ SIĘ  
     PRZED
     GRYPĄ

	 Odróżnienie	 grypy	 od	 innych	 wirusów	
nie	 jest	 proste,	 a	 osoby	 które	 nie	 są	 specjalistami	
mylą	 ją	 nawet	 ze	 zwykłym	 przeziębieniem.	Objawy	
grypy	 są	 jednak	 bardziej	 dokuczliwe	 dla	 chorego	 
i	obejmują	nagłą	gorączkę	powyżej	39	stopni	Celsju-
sza	 trwającą	 do	 dwóch	 dni,	 dreszcze,	 bóle	 głowy,	
stawów,	mięśni,	 znaczne	osłabienie,	kichanie,	 zapa-
lenie	 błony	 śluzowej	 nosa,	 ból	 gardła,	 suchy	 napa-
dowy	 kaszel	 i	 poczucie	 ogólnego	 rozbicia.	 Przezię-
bienie	 charakteryzuje	 się	 natomiast	 zmniejszeniem	
drożności	 nosa,	 zmęczeniem	 o	 średnim	 natężeniu,	
osłabieniem,	 bólem	 oczu,	 kaszlem.	 Temperatu-
ra,	 stan	 podgorączkowy,	 utrata	 apetytu	 i	 ból	 głowy	 
w	 przypadku	 przeziębienia	 występują	 rzadko.	
Samą	 grypę	 można	 jednak	 pomylić	 z	 innymi	 wi-
rusami,	 gdyż	 w	 tym	 samym	 czasie	 co	 grypa	 
w	powietrzu	krąży	nawet	dwieście	wirusów	grypopo-
dobnych,	które	dają	bardzo	podobne	lub	takie	same	
objawy.	 Występowanie	 grypy	 można	 potwierdzić	
laboratoryjnie	 lub	 za	 pomocą	 tzw.	 szybkich	 testów	
przyłóżkowych	których	czułość	jest	niższa,	ale	są	one	
także	pomocne.	Ich	wynik	otrzymujemy	w	ciągu	15	
minut.	Materiał	do	badań	pobierany	jest	np.:	z	wyma-Fo

t.
 P

IX
A

B
AY



zdrowie
rodzinai

nr 3 (6)
wrzesień 2020r. 7

zu	z	nosa,	z	nosogardzieli	czy	z	popłuczyn	z	gardła,	 
a	wynik	otrzymujemy	już	w	ciągu	piętnastu	minut.	
	 Wirusem	grypy	 zakazić	 się	można	 podczas	
bezpośredniego	kontaktu	z	osobą,	która	jest	jego	no-
silcielem.	Wirus	rozprzestrzenia	się	poprzez	wdycha-
nie	mikroskopijnych	wydzielin	z	dróg	oddechowych	
chorego.	Osoba	dorosła	może	może	zakażać	innych	
przez	3-5	dni	od	chwili	pojawienia	się	objawów	choro-
bowych,	a	dziecko	nawet	do	7	dni.

Witaminy to za mało
  
	 Grypy	nie	da	się	wyleczyć	za	pomocą	prepa-
ratów	OTC,	czyli	leków	wydawanych	bez	recepty,	gdyż	
one	 jedynie	 zmniejszają	 nasilenie	 objawów	choroby.	
Grypy	nie	da	się	wyleczyć	także	antybiotykami,	ponie-
waż	te	działają	na	bakterie,	a	nie	na	wirusy.	W	leczeniu	
nie	pomoże,	ale	też	w		żaden	sposób	nie	zaszkodzi,	
podawanie	witaminy	C.	Skutecznym	lekiem	na	grypę	
są	jedynie	dostępne	na	receptę	leki	nowej	generacji,	
tzw.	inhibitor	neuraminidazy.	Aby	były	one	skuteczne,	
muszą	być	podane	jak	najszybciej	od	momentu	wystą-
pienia	choroby,	tj.	najlepiej	w	ciągu	36	godzin,	maksy-
malnie	48	godzin	po	uprzedniej	diagnostyce	laborato-
ryjnej.	

Czas się szczepić

	 Z	 kolei	 najlepszym	 sposobem	 na	 uchro-

nienie	 się	 przed	 wirusem	 grypy	 są	 szczepienia,	
ponieważ	 dzięki	 zastosowaniu	 najnowszej	 tech-
niki	 biologii	 molekularnej,	 szczepy	 wirusa	 uży-
te	 do	 szczepionek	 przeciwko	 grypie	 są	 prawie	 
w	 100	 proc.	 zgodne	 z	 tymi,	 które	 pojawią	 się	 
w	 kolejnym	 sezonie	 epidemicznym.	 Gwarantuje	
to	 ich	 wysoką	 skuteczność.	 Światowa	 Organiza-
cja	 Zdrowia	 zaleca	 szczepienia	 	wszystkich	osób,	
zwłaszcza	z	grup	wysokiego	ryzyka	bez	względu	na	
wiek	i	członków	ich	rodzin	oraz	dzieci	już	od	szóste-
go	miesiąca	życia	oraz	osoby	opiekujące	się	dzieć-
mi	młodszymi	niż	pół	roku.	O	szczepieniu	decyduje	
lekarz	pierwszego	kontaktu,	który	sprawdza	m.in.,	
czy	nie	jesteśmy	w	trakcie	leczenia,	np.	antybioty-
kami	lub	nie	byliśmy	szczepieni	innymi	szczepion-
kami.	Szczepienie	takie	powtarzać	należy	co	roku,	
najlepiej	jeszcze	przed	rozpoczęciem	sezonu	grypy.	
Mimo	 iż	w	wielu	krajach	szczepienie	przeciw	gry-
pie	na	stałe	weszły	do	kalendarza	szczepień	wielu	
osób,	to	w	Polsce	są	ciągle	mało	popularne.	Nasz	
kraj	znajduje	się	na	przedostatnim	miejscu	w	Euro-
pie	pod	względem	odsetka	zaszczepionych	osób.	
Może	to	być	spowodowane	m.in.	obawami	przed	
powikłaniami	 po	 szczepionce.	 Specjaliści	 z	 Naro-
dowego	Instytutu	Zdrowia	Publicznego	przekonują	
jednak,	że	szczepionki	przeciwko	grypie	zawierają	
jedynie	fragment	wirusa	grypy,	który	nie	jest	zdolny	
do	namnażania	się	w	organizmie	i	wywołania	cho-
roby.	

REFUNDOWANE  SZCZEPIENIA

W	 związku	 z	 zagrożeniem	 epidemicznym	
związanym	z	Covid-19	osoby,	które	ukończyły	
75	 lat,	mogą	bezpłatnie	 zaszczepić	się	prze-
ciwko	grypie.	Z	kolei	kobiety	w	ciąży,	osoby	
po	przeszczepach,	a	także	dorośli	z	choroba-
mi	współistniejącymi,	którzy	zostaną	zakwali-
fikowani	przez	lekarza	do	grupy	zwiększonego	
ryzyka	powikłań	pogrypowych,	np.	z	uwagi	na	
występujące	 choroby	 metaboliczne,	 kardio-
logiczne	 czy	 oddechowe,	 mogą	 skorzystać	 
z	częściowej	refundacji.	Dzięki	temu	za	szcze-
pionkę	 zapłacą	 jedynie	 połowę	 ceny,	 czyli	
24,95	 zł.	 Częściowo	 refundowana	dla	 dzieci	
od	trzech	do	pięciu	lat	będzie	także	donosowa	
szczepionka	przeciw	grypie,	która	jest	bardziej	
przyjazna	do	podania.	W	tym	wypadku	zniżka	
wyniesie		z		95,73	zł	na	47,87	zł.	

OCHROŃ SIĘ  
     PRZED
     GRYPĄ

Fot. PIXABAY
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WITAMINY 
 do tornistra

	 Żywienie	dzieci	w	wieku	szkolnym	jest	ważnym	
aspektem	 ich	 rozwoju	 fizycznego	 i	 umysłowego.	 Za-
pewnienie	odpowiedniej	ilości	składników	odżywczych	
takich	jak:	białko,	węglowodany,	tłuszcze	i	witaminy	po-
winno	pokrywać	zapotrzebowanie	energetyczne	rosną-
cego	organizmu.	
	 Śniadanie	 jest	 jednym	z	najważniejszych	posił-
ków,	który	powinien	zagościć	w	diecie	dziecka	na	stałe.	
Posiłek	ten	zapewnia	sprawne	funkcjonowanie	mózgu,	
a	co	za	tym	idzie	aktywność	i	koncentrację	na	lekcjach.	
Dziecko	przed	wyjściem	z	domu	powinno	zjeść	pełno-
wartościowy	posiłek	i	zabrać	ze	sobą	drugie	śniadanie	
do	szkoły.	Na	śniadanie	najlepiej	podawać	węglowodany	
złożone,	np:	ciemne	pieczywo	z	twarożkiem,	płatki	zbo-
żowe	z	owocami	i	jogurtem.	Nie	powinniśmy	zapominać	
o	dodaniu	warzyw	takich	jak:	pomidor,	papryka,	czy	ogó-
rek,	które	będą	doskonałym	dodatkiem	do	kanapek,	a	
jabłko	do	płatków	śniadaniowych.
	 Drugie	 śniadanie	 ma	 dostarczyć	 kolejną	 daw-
kę	energii	 i	powinno	być	spożyte	nie	później	niż	dwie-
-trzy	godziny	od	śniadania,	zbyt	długie	przerwy	między	
posiłkami	 mogą	 spowodować	 zmęczenie	 i	 obniżoną	
koncentrację	u	dzieci.	Dla	mózgu	najważniejsze	są	wi-
taminy	z	grupy	B,	które	ułatwiają	i	znacznie	poprawiają	
przewodzenie	impulsów	nerwowych.	Pełną	gamę	wita-
min	z	grupy	B	znajdziemy	w	orzechach,	żółtkach,	prze-
tworach	 mlecznych	 i	 suszonych	 owocach.	 Witaminą	
niezbędną	podczas	nauki	jest	z	kolei	witamina	E,	która	
chroni	szare	komórki	przed	uszkodzeniem.		Znajdziemy	

ją	 w	 tłuszczach	 roślinnych,	 orzechach,	 ziarnach	 zbóż	 
i	 ciemnozielonych	warzywach	 liściastych.	Witamina	 C	
wzmacnia	 natomiast	 działanie	 witaminy	 E.	 Najwięcej	
jej	znajduje	się	w	papryce,	 truskawkach,	owocach	dzi-
kiej	 róży,	 kiwi,	 cytrusach,	 porzeczkach	 i	 pomidorach.	 
	 Nauka	 to	 bardzo	 duży	wysiłek	 psychiczny	 dla	
młodego	organizmu	i	wraz	ze	spożywanymi	pokarmami	
powinniśmy	dostarczyć	mu	substancji	poprawiających	
sprawność	umysłu.	Należy	pamiętać,	że	dawanie	dzie-
ciom	zamiast	drugiego	śniadania	pieniędzy	na	jego	kup-
no,	może	 zaowocować	 zakupem	 słodyczy,	 lodów	 lub	
słodzonych	gazowanych	napojów.
	 Dlatego	warto	samodzielnie	przygotowywać	po-
siłki	dla	dzieci.	Poniższe	propozycje	drugich	śniadań		do	
szkoły	są	zbilansowane	tak,	aby	dziecko	w	pełni	wyko-
rzystywało	energię	i	było	skoncentrowane.

Dzieci muszą jeść zdrowo, dlatego zamiast 
dawać im pieniądze na zakup drugiego 
śniadania w szkole, powinniśmy przygoto-
wać je samodzielnie. Tylko wtedy będzie-
my mieli pewność, że posiłek ten będzie 
wspierał rozwój naszego dziecka, a nawet 
pomoże mu w nauce. 

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia - opracowane pod kierunkiem prof. M. Jarosza

PIRAMIDA 
ŻYWIENIA 
DZIECI W WIEKU
4-18 LAT
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 II ŚNIADANIE 2

n  Kanapka:	
chleb żytni	-	2	cienkie	kromki,	
masło -	2	płaskie	łyżeczki,	
ser żółty	-	2	plasterki,
ogórek zielony	-		4	plasterki,

n Owoce i warzywa: 
jabłko	-	1	średnia	szt.,	
papryka czerwona	-	1/4	dużej	szt.,	pokrojo-
na	w	grubsze	paski

n Napój:	
sok	marchewkowy	jednodniowy	250	ml	−	1	
butelka/	lub	woda	500	ml

 II ŚNIADANIE 1

n  Muffinki marchewkowe:	
marchew	-	1	średnia	szt,
kefir 	-	2	łyżki,	
mąka orkiszowa	-	3	łyżki,	
jajko	-	1	szt.,	
rodzynki	-	1	łyżka,	
daktyle	-	2	szt.,	
orzechy włoskie	-	2	szt.,	
olej rzepakowy	-	1	łyżeczka,	
cynamon, imbir	-	szczypta.
Marchewkę umyć, obrać i zetrzeć na tarce o 
małych oczkach. Daktyle i orzechy włoskie po-
siekać. Do marchewki dodać pozostałe skład-
niki i dokładnie wymieszać. Ciasto nałożyć do 
foremek do pieczenia muffinek. Piec  

w piekarniku w 180°C ok 25-30 minut.

n Napój: 
herbatka	z	owoców	leśnych	bez	cukru	/	lub	
woda -	500	ml

n Owoc:	

jabłko		-	1	średnia	szt. 

 II ŚNIADANIE 3

n  Wrapy z szynką i warzywami:	
tortilla pełnoziarnista	-	1	szt.,	
serek kanapkowy ziołowy	-	2	łyżki,	
szynka drobiowa -	3	małe	plasterki,	
sałata zielona	-	3	listki,
ogórek zielony	-	małej	szt.,	
papryka żółta	-	1/4	średniej	szt.,	
rzodkiewki	-	1	szt.
Tortillę posmarować serkiem kanapkowym, 
następnie położyć plasterki szynki oraz umyte, 
pokrojone w paseczki warzywa. Tortillę zwinąć 
w rulon, a następnie pokroić na mniejsze
kawałki.

n Owoc: 
gruszka	-	1	duża	szt.

n Napój:
herbata owocowa z cukrem	-	1	płaska	
łyżeczka	/	lub	woda	-	500	ml
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	 Osteoporoza	 jest	 chorobą	 polegającą	 
na	 zmniejszeniu	 gęstości	 kości	 i	 zmianach	 w	 ich	
strukturze.	Zmiany	te	sprawiają,	że	kość	jest	bardziej	
delikatna	i	zwiększa	się	ryzyko	jej	złamania.	Na	świe-
cie	choroba	ta	dotyka	22,1	proc.	kobiet	oraz	6,1	proc.	
mężczyzn	 powyżej	 50.	 roku	 życia.	Według	 danych	
Narodowego	Funduszu	Zdrowia	w	2018	r.	w	Polsce	
cierpiało	na	nią		2,1	miliona	osób,	z	czego	aż	1,7	mi-
liona	to	kobiety.	To	jednak	jedynie	szacunki,	gdyż	zdia-
gnozowano	jedynie	555	tysięcy	osób.	W	przeliczeniu	
na	100	tysięcy	ludności	powyżej	pięćdziesiątego	roku	
życia	było	prawie	3,7	tysiąca	chorych.	
	 Aż	trzy	czwarte	osób	mających	osteoporozę	
nie	jest	zdiagnozowanych.		Oznacza	to,	że	szacunko-
wo	1,56		miliona	osób	miało	w	2018	r.		osteoporozę,	
ale	o	niej	nie	wiedziało	lub	leczyło	ją	poza	systemem	
publicznej	służby	zdrowia.	W	analizowanym	okresie	
odnotowano	 120	 tysięcy	 złamań,	 które	 najczęściej	
przypisywane	 są	 osteoporozie.	Na	 leczenie	 złamań	
osteoporotycznych	przeznaczono	wówczas		476	mln	
zł,	z	czego	71	proc.		na	świadczenia	z	powodu	złamań	
szyjki	kości	udowej.	W	2017	roku	śmiertelność	w	wy-
niku	złamania	tej	właśnie	kości	wyniosła 29,4	proc.

Przyczyny osteoporozy

	 Kość	to	żywa	tkanka,	która	rośnie	i	jest	sta-
le	odbudowywana,	aby	była	mocna.	Ta	odnowa	jest	
wynikiem	 pracy	 dwóch	 rodzajów	 komórek:	 oste-
oklastów,	 które	 niszczą	 starą	 kość,	 i	 osteoblastów,	
które	 tworzą	 nową	 kość.	 Kości	 z	 zewnątrz	 tworzą	
twardą,	 jednolitą	 tkankę	 (kość	 zbita),	wewnątrz	 zaś	
przypominają	 plaster	 miodu	 (kość	 gąbczasta).	 Do	
około	 trzydziestego	 roku	 życia	 odnowa	 struktu-
ry	 kości	 odbywa	 się	 bez	 problemów.	 Jednak	wraz	 
z	wiekiem,	zarówno	u	kobiet,	 jak	 i	u	mężczyzn,	na-
stępuje	 spadek	 masy	 kostnej.	 U	 niektórych	 osób	
nie	powoduje	to	żadnych	poważnych	konsekwencji.	
U	 innych,	 brak	 należytego	 odtwarzania	 kości,	 pro-
wadzi	 do	 osteoporozy,	 czyli	 rzeszotowienia	 kości. 

Nie daj się 

ZŁAMAĆ
Osteoporoza osłabia kości i grozi złamania-
mi. Trzy razy częściej występuje u kobiet niż 
u mężczyzn. Możesz jej zapobiec, stosując 
odpowiednią dietę i regularnie ćwicząc.

I -			wczesne	stadium	osteoporo-
zy.	Gęstość	mineralna	kości	spada.	
Nie	ma	widocznych objawów.

II -	Osteoporoza	bez	złamań.	Masa	
kostna	staje	się	coraz	bardziej kru-
cha.

III -	 	 Poważna	 osteoporoza.	 Na	
tym	etapie	zwykle	pojawiają	się zła-
mania.

ETAPY OSTEOPOROZY
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Do	głównych	czynników	 ryzyka	osteoporozy	należy	
zmniejszenie	produkcji	hormonów	płciowych,	zwłasz-
cza	estrogenów,	które	kontrolują	odbudowę	kości.	
	 Szczególnie	 narażone	 są	 kobiety,	 u	 których	
menopauza	 nastąpiła	 przed	 czterdziestym	 rokiem	
życia	 lub	 które	 biorą	 leki	 powodujące	 zmniejszenie	
lub	 zaprzestanie	 wydzielania	 hormonów	 płciowych	 
(np.	w	leczeniu	endometriozy).	Wpływ	na	rozwój	cho-
roby	mają	także	niedobór	witaminy	D,	zbyt	mało	wap-
nia	w	diecie	lub	dieta	powodująca,	że	wapń	jest	wy-
dalany	z	moczem	(spożywanie	dużej	ilości	soli	i	kawy,	
nadmierne	 spożywanie	 alkoholu,	 palenie	 tytoniu,	
brak	aktywności	fizycznej	lub	długotrwałe	unierucho-
mienie.	Na	wystąpienie	choroby	bardziej	narażone	są	
osoby,	które	leczone	są	kortykosteroidami	w	dużych	
dawkach	przez	co	najmniej	trzy	kolejne	miesiące	(np.	
w	 przypadku	 reumatoidalnego	 zapalenia	 stawów),	
osoby	 z	 nadczynnością	 tarczycy,	 obciążone	 gene-
tycznie	(z	osteoporozą	w	rodzinie),	nadmiernie	chude	 
(o	 wskaźniku	 masy	 ciała	 BMI	 mniejszym	 niż	 19),		 
a	także	osoby,	u	których	występują	niektóre	uwarun-
kowania	 endokrynologiczne	 m.in.	 zwiększone	 wy-
dzielanie	przytarczyc.

Skutki osteoporozy
 
	 Osteoporoza	 jest	uważana	za	 „cichą	epide-
mię”,	 czy	 też	 nazywana	 „cichym	 złodziejem	kości”.	
Jest	chorobą	postępującą.	Objawia	się	bólem	pleców	
lub	szyi,	które	mogą	prowadzić	do	uciskowego	zła-
mania	kręgosłupa,	a	załamujące	się	kręgi	mogą	uci-
skać	nerwy	wychodzące	z	rdzenia kręgowego.	Opa-
dające	kręgi	prowadzą	z	kolei	do	obniżenia	 talii,	 co	
jest	najbardziej	 rozpoznawalnym	objawem	choroby.	
Innymi	objawami	są	złamania	innych	kości	m.in.	udo-
wej	czy	nadgarstka	w	wyniku	drobnego	upadku,	czy	
nawet	podczas	chodzenia,	a	nawet	po	ciężkim kasz-
lu.	 O	 osteoporozie	 świadczy	 także	 występowanie	
„wdowiego	garbu”,	czyli	zaokrąglenie	pleców	w	łuk,	
powstające	również	w	wyniku	łamania	się	kręgów,	co	
powoduje	bóle	pleców	i	może	wpływać	na	problemy	
z oddychaniem.

Diagnoza osteoporozy

	 Głównym	badaniem	diagnostycznym	w	przy-
padku	osteoporozy	jest	densytometria,	czyli	pomiar	
gęstości	mineralnej	kości.	Do	badania	nie	trzeba	się	
przygotowywać,	 jest	 bezbolesne,	 trwa	 kilka	minut.	
Pozwala	 ono	 stwierdzić,	 czy	 nastąpiło	 obniżenie	
masy	kostnej,	tzw. osteopenia,	co	oznacza	zagroże-
nie	osteoporozą,	czy	też	już	występuje	osteoporoza.	
Stwierdzenie	osteoporozy	oznacza	konieczność	prze-
prowadzenia	dalszych badań.	W	badaniu	osteoporo-
zy	wykonuje	się	czasem	także	USG,	ale	nie	daje	ono	
tak	dokładnych	wyników	jak	densytometria.	Poza	tym	
bada	się	krew,	by	sprawdzić,	jakie	czynniki	mogą	wa-

runkować	osteoporozę.	W	szczegółowym	diagnozo-
waniu	i	leczeniu	osteoporozy	wykonuje	się	też	bada-
nie	moczu.	Lekarz	prowadzący	wskaże	badania,	które	
należy wykonać.

Leczenie i zapobieganie
 
	 Osteoporoza	jest	obecnie	chorobą	nieuleczal-
ną.	Można	jednak	spowolnić	proces.	Zalecane	działa-
nia	zazwyczaj	 łączą	 leki	 i	 zmianę	stylu	życia.	Kobiety	
mogą	 otrzymać	 leczenie	 hormonalne,	 ponieważ	 es-
trogen	chroni	przed	zmniejszaniem	się	masy kostnej.	
Ważna	jest	także	odpowiednia	dieta.	Zwiększone	spo-
życie	wapnia	i	witaminy	D	może	spowolnić	utratę	masy	
kości.	Zalecana	jest	dieta	bogata	w	wapń,	czyli	mleko	
i	 sery,	 a	 także	 zielone	warzywa,	pełnoziarnisty	 chleb	
oraz	produkty sojowe.	Kości	wzmacniają	również	ćwi-
czenia.	Aktywność	fizyczna	niezbędna	do	zmniejszenia	
ryzyka	wystąpienia	 osteoporozy	 obejmuje	 ćwiczenia	 
z	ciężarami	lub	niewielkimi	butelkami	z	wodą.	Korzyst-
ne	może	być	chodzenie,	nordic	walking,	bieganie,	jaz-
da	na	rowerze	lub pływanie.	Ważne	więc,	by	prowadzić	
zdrowy	styl	życia,	prowadząc	codzienną	aktywność	fi-
zyczną,	eliminując	alkohol,	papierosy	i	kawę,	spożywać	
produkty	zawierające	witaminę	D	oraz	wapń.	Należy	
też	utrzymywać	prawidłową	masę	ciała.	Zarówno	nie-
dobór	masy	ciała,	jak	i nadmierne	kilogramy	mają	zły	
wpływ	na	gęstość	mineralną kości.	

  

0
Profilaktyczne	 badanie	 w	 kierunku	
diagnostyki	 osteoporozy	 zalecane	
jest	 po	 40.	 roku	 życia.	 Pracownia	
Densytometryczna	 działa	 w  Przy-
chodni	 Rejonowej	 przy	 ul.	 Tuwi-
ma	 37  na	 III	 piętrze	 w	 pok.	 301.	
Rejestrować	 się	 można	 osobiście	
lub	 telefonicznie	 59 847-45-42 
w					dni				powszednie,							godz.	7.30	-15.00.	 
W	celu	 skorzystania	 z	 bezpłatnego	
badania	wymagane	jest	skierowanie	
od	lekarza	z	Poradni	Ortopedycznej.	
Można	jednak	skorzystać	także	z	od-
płatnego	badania.

Literatura:
Zdrowe zasady dla zdrowych kości, mgr Diana Wolań-
ska-Buzalska, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, 
Warszawa 2018.
Rola ruchu i zasady programów usprawniania w osteopo-
rozie, dr Anna Kopiczko, Narodowe Centrum Edukacji Ży-
wieniowej, Warszawa 2017.
NFZ o zdrowiu. Osteoporoza, raport NFZ, Warsza-
wa 2019.
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Osiemnaście tysięcy kobiet każdego roku 
zapada w Polsce na raka piersi. Pięć tysię-
cy umiera, bo choroba została u nich zdia-
gnozowana zbyt późno. Wizyty u lekarza nie 
warto więc odkładać. W ten sposób można 
tylko utrudnić leczenie i pogorszyć rokowa-
nia. Wiele kobiet wygrywa z rakiem, ale  
to głównie te, które szybko zaczęły działać. 

	 Październik	 na	 całym	 świecie	 obcho-
dzony	 jest	 jako	 miesiąc	 walki	 z	 rakiem	 piersi.	
To	 czas,	 kiedy	 wszyscy	 przypominają,	 jak	 bar-
dzo	ważne	są	regularne	badania	profilaktyczne,	
a	 także	zdrowy	 tryb	życia.	Rak	piersi	 to	nowo-
twór	 złośliwy,	 który	 powstaje	 z	 komórek	 gru-
czołu	 piersiowego.	 Rozwija	 się	 miejscowo	 w	
piersi,	a	 	w	dalszych	stadiach	przenosi	się	 	do	
węzłów	 chłonnych	 i	 narządów	 wewnętrznych	
m.in.	płuc,	kości,	wątroby	oraz	mózgu.	Wystę-
puje	głównie	u	kobiet	z	państw	wysoko	rozwi-
niętych	i	jest	najczęściej	diagnozowanym	u	pań	
nowotworem	 złośliwym	 na	 świecie	 –	 choruje	 
na	niego	23	proc.,	a	umiera	14	proc.	wszystkich	
kobiet,	 u	 których	 stwierdzono	 nowotwory	 zło-
śliwe.	Rocznie	 rak	piersi	diagnozowany	 jest	aż	
u	1,5	miliona	kobiet	na	całym	świecie,	a	prawie	
400	tysięcy	umiera	z	tego	powodu.		

Kto może zachorować

Przyczyny	występowania	tej	choroby	ciągle	nie	
są	znane,	ale	wiadomo	jakie	czynniki	zwiększa-
ją	 ryzyko	 jej	 wystąpienia.	 Najistotniejszym	 z	
nich	 jest	 wiek.	 Przed	 45.	 rokiem	 życia	 wystę-
puje	rzadko,	większość	zachorowań	występuje	
po	pięćdziesiątce.	Nowotwory	piersi	występują	
prawie	 wyłącznie	 u	 kobiet.	 Na	 sto	 zdiagnozo-
wanych	przypadków	tylko	jeden	to	mężczyzna.	
Szacuje	 się,	 że	 około	 5-10	 proc.	 nowotworów	
piersi	ma	charakter	dziedziczny	 i	wzrasta	wraz	
z	 liczbą	 krewnych	 pierwszego	 stopnia	 (matka,	
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siostra,	 córka),	 u	 których	 stwierdzono	 tę	 cho-
robę.	Pozostałe	nowotwory	powstają	w	wyniku	
samorzutnych	 przekształceń	 genów	 w	 ciągu	
całego	 życia.	 Kolejnym	 czynnikiem	 zwiększa-
jącym	 ryzyko	 zachorowania	 na	 raka	 piersi	 jest	
wczesny	wiek	pierwszej	 (12	 lata)	 i	 późny	wiek	
ostatniej	 (55	 lat)	 miesiączki,	 a	 także	 stosowa-
nie	 antykoncepcji	 doustnej	 oraz	 hormonalnej	
terapii	 zastępczej.	 Bardziej	 podatne	 na	 raka	
są	 też	 osoby,	 które	 mają	 nadwagę	 oraz	 spo-
żywają	 zbyt	 dużo	 tłuszczów	 i	 alkoholu	 oraz	 w	
przeszłości	 stwierdzono	 u	 nich	 raka	 jajnika	
czy	 trzonu	macicy.	Wystąpienie	 raka	 na	 jednej	 
piersi,	 trzykrotnie	 zwiększa	 ryzyko	 pojawienia	
się	 choroby	 w	 drugiej.	 Do	 grupy	 czynników	
wpływających	 na	 wystąpienie	 raka	 piersi	 zali-
czane	są	 także	bezdzietność,	urodzenie	pierw-
szego	 dziecka	 po	 trzydziestce	 oraz	 mała	 ak-
tywność	fizyczna	i	wysoka	gęstość	piersi,	czyli	
duża	ilość	tkanki	gruczołowej.

Jak poznać, że to rak
 
	 Objawy	raka	piersi	pojawiają	się	dopiero	 
na	 pewnym	 etapie	 rozwoju	 choroby,	 dlatego	
łatwo	 je	 przeoczyć.	 Pierwszym	 objawem	 jest	
zwykle	 wyczuwalny	 dotykiem	 twardy	 guzek	w	
piersi,	który	pojawia	się	w	 jej	zewnętrznej	gór-
nej	części,	pamiętać	jednak	należy,	że	może	on	
się	również	pojawić	w	wewnętrznej	dolnej	czę-
ści	piersi	–	 to	zdarza	się	 jednak	zdecydowanie	
rzadziej.	Innymi	objawami	są	asymetria	sutków,	
wciągnięcie	brodawki		 lub	skóry,	zaczerwienie-
nie	 lub	owrzodzenie	skóry,	wyciek	 z	brodawki,	
powiększenie	 okolicznych	 węzłów	 chłonnych	
po	stronie	guza,	ból	piersi	oraz	zmiana	struktury	
skóry	na	powierzchni	piersi,	czyli	tzw.	pomarań-

czowa	 skórka	 oraz	 poszerzenie	 żył	 skóry	 pier-
si.	 U	 około	 15-25	 proc.	 chorych	 guz	może	 nie	
być	wyczuwalny,	dlatego	tak	ważne	są	badania	
profilaktyczne,	które	pozwalają	wykryć	chorobę	
jeszcze	 w	 stadium	 przedobjawowym.	 Podsta-
wowym	badaniem	jest	regularne	samobadanie	
piersi,	 które	 należy	 wykonywać	 raz	 w	 miesią-
cu	między	 szóstym	 a	 dziesiątym	 dniem	 cyklu.	
Oprócz	 tego	 każda	 kobieta,	 która	 ukończyła	
czterdzieści	 lat	 co	 dwa	 lata	 powinna	 podda-
wać	się		badaniu	mammograficznemu.	Badanie	 
to	pozwala	na	wykrycie	nawet	drobnych	zmian	
uwapnionych,	które	mogą	być	ogniskami	 raka.	
W	razie	potrzeby	w	celu	stwierdzenia	bądź	wy-
kluczenia	 występowania	 nowotworu	 wykony-
wane	są	także	inne	badania	m.in.	usg,	czy	biop-
sja.	 Rak	 piersi	 występuje	w	 czterech	 stadiach	
rozwoju.	W	pierwszym	i	drugim		 jest	uleczalny	
w	90	proc.	przypadków.	Każdy	 kolejny	 stopień	
zaawansowania	 choroby	 zmniejsza	 szanse	 
na	wyleczenie	aż	o	25	proc.	Prognozy	oraz	dłu-
gość	 przeżycia	 od	 momentu	 wykrycia	 zmiany	
zależą	 przede	 wszystkim	 od:	 stopnia	 zaawan-
sowania	 choroby,	 stopnia	 złośliwości	 nowo-
tworu	oraz	ewentualnej	obecności	przerzutów.	
Dlatego	 nie	 warto	 zwlekać	 z	 badaniami	mam-
mograficznymi,	gdyż	szybkie	wykrycie	choroby	
najczęściej	ratuje	życie.	

  
Panie	w	wieku	od	50	do	69	lat,	które	w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	nie	badały	się	mam-
mograficznie,	mogą	wykonać	takie	badanie	w	Zakładzie	Rentgenodiagnostyki	przy	
ulicy	Tuwima	37	w	Słupsku.	Na	badanie	rejestrować	się	można	w	dni	powszednie	 
w	godzinach	7.30	-18.00	pod	numerem	telefonu:	59 847-45-20.	W	tym	celu	po-
trzebny	będzie	numer	PESEL.	Z	kolei	na	badanie	trzeba	zabrać	ze	sobą	dowód	oso-
bisty	oraz	zdjęcia	z	poprzednich	badań.	Z	badania	korzystać	mogą	też	panie,	które	
nie	są	objęte	programem	profilaktycznym.	W	przypadku	posiadania	skierowania	le-
karskiego	od	lekarza	specjalisty,	z	którym	SPMZOZ	ma	podpisaną	umowę,	badanie	
wykonane	zostanie	bezpłatnie,	a	w	przypadku	posiadania		zaświadczenia	lekarskiego	
o	zasadności	wykonania	badania	np.	z	prywatnego	gabinetu	lekarskiego	–	odpłatnie.

0

wszystkich	kobiet,	u	których	stwier-
dzono	nowotwór	złośliwy,	choruje	 
na	raka	piersi.

23 proc.
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PRZYCHODNIA
 REJONOWA

PRZY 
AL. WOJSKA POLSKIEGIO

NASZE

Blisko cztery tysiące pacjentów korzysta średnio miesięcznie z porad i badań wykonywanych w  Przy-
chodni Rejonowej przy ul. Wojska Polskiego. Zajmuje się nimi dziesięciu lekarzy i piętnaście pielęgnia-
rek, którzy pracują w poradniach dziecięcej, ginekologiczno-położniczej oraz medycyny pracy. 

	 Przychodnia	istnieje	już	od	1994	r.	roku,	czyli	
od	samego	początku	istnienia	MZOZ	(aktualnie	SPM-
ZOZ).	Początkowo	działała	w	niej	Poradnia	Rejonowa	
dla	dorosłych	i	Poradnia	„K”,	jednak	w	2005	r.	przenie-
siono	do	niej	poradnie	dziecięce,	które	mieściły	się	
w	budynku	przy	ul.	Sienkiewicza.	 	W	2006	r.	dzięki	
funduszom	 unijnym	 budynek	 przychodni	 przeszedł	
gruntowny	remont	i	rozbudowę.	Dziś	mimo	iż	znajdu-
je	się	w	starej	kamienicy	jest	bardzo	nowoczesnym	
obiektem,	spełniającym	wszystkie	standardy	stawia-
ne	nowoczesnym	placówkom	służby	zdrowia.		Opie-
ką	Poradni	dziecięcej	objętych	jest	ponad	pięć	tysięcy	
młodych	mieszkańców	Słupska.	W	miesiącach	zimo-
wych,	kiedy	zachorowań	jest	więcej,	miesięcznie	ko-
rzysta	z	niej	nawet	ponad	dwa	tysiące	osób.	Opiekuje	
się	nimi	czworo	lekarzy	pediatrów	i	osiem	pielęgnia-

rek,	w	tym	dwie	pielęgniarki	środowiskowe.	
	 W	przychodni	działa	 także	Poradnia	gineko-
logiczno-położnicza	 -	 bardzo	 dobrze	 	 wyposażona	
i	 najbardziej	 oblegana	 	 spośród	 wszystkich	 trzech	
tego	 typu	 poradni,	 jakie	 działają	 w	 Samodzielnym	
Publicznym	Miejskim	 Zakładzie	 Opieki	 Zdrowotnej.	
Na	 pacjentki	 czekają	 tu	 dwa	 aparaty	 usg	 przezna-
czone	do	badań	kobiet	ciężarnych,	 jamy	brzusznej,	
piersi	 i	 przezpochwowych	badań	ginekologicznych,	
dwa	 aparaty	 ktg	 służące	 do	 oceny	 stanu	 zdrowia	
płodu,	 kolposkop	do	 rozpoznawania	 stanów	przed-
nowotworowych	 szyjki	 macicy,	 a	 także	 lancetron	 
i	 aparat	 do	 krioterapii,	 wykorzystywane	 do	 usuwa-
nia	zmian	skórnych	z	szyjki	macicy.	W	Poradni	pra-
cuje	 trzech	 lekarzy,	 oraz	 cztery	 położne.	 Lekarze	 ci	
przyjmują	 około	 siedmiuset	 pacjentek	 miesięcznie.	
Ostatnią,	 z	 poradni	 działających	 w	 ramach	 przy-
chodni,	 jest	Poradnia	medycyny	pracy,	wyposażona	
m.in.	w	pracownię	audiometryczną.	Tu	trzech	lekarzy	 
i	 trzy	pielęgniarki	 przeprowadzają	blisko	800	badań	
pracowniczych	miesięcznie.	
	 Dowodem	 na	 wysoką	 jakość	 obsługi	 pa-
cjentów,	 są	 certyfikaty	 jakości,	 które	 przychodnia,	
podobnie	jak	pozostałe	prowadzone	przez	SPMZOZ,	
posiada.	Od	lat	przychodnią	kieruje	ginekolog	Marek	
Piliszczuk,	a	jego	zastępcą	jest	pediatra	Agnieszka	Se-
rafin.		-	Pracuje	tu	dobry	i	zgrany	zespół,	każdy	wie	co	
ma	robić	i	robi	to	z	zaangażowaniem	–	mówi	Marek	
Piliszczuk.	-	Moją	rolą	jest	głównie	dostosowywanie	
naszej	 działalności	 do	 zmieniających	 się	 niemal	 co	
miesiąc	uregulowań	prawnych.	Jest	więc	co	 robić,	
na	szczęście	 jesteśmy	odciążeni	od	pracy	biurowej	
przez	 wspólną	 dla	 całego	 SPMZOZ	 administrację,	
możemy	się	więc	skupić	na	 tym	co	najważniejsze,	
czyli	leczeniu	pacjentów.

Marek Piliszczuk	przychod-
nią	przy	ul.	Wojska	Polskiego	za-
rządza	już	od	2006	roku.	Wcze-
śniej	kierował	Poradnią	„K”	oraz	
pracował	 jako	 lekarz	 w	 słup-
skim	szpitalu.	Studia	medyczne	
skończył	w	Akademii	Medycz-
nej	w	Szczecinie	w	1985	r.		Spe-
cjalizację	drugiego	stopnia	zro-
bił	 z	 ginekologii	 i	 położnictwa.	
Prywatnie	jest	pasjonatem	tury-
styki,	a	wolny	czas	lubi	spędzać	
pracując	w	ogrodzie.

PRZYCHODNIE
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Poradnia dziecięca

godziny pracy: poniedziałek-czwartek	od	7.30	do	18.00
																																				piątek	od	7.30	do	15.05

n Rejestracja	telefoniczna 
       poniedziałek,	wtorek,	środa,	czwartek 	w	godz.	08.00	-	18.00 
							piątek	w	godz.	8.00	-	15.05  
       tel. 59	842-31-50 lub 59	848-35-60 

n Rejestracja	osobista 
       poniedziałek,	wtorek,	środa,	czwartek 	w	godz.	7.30	-	18.00 
							piątek	w	godz.	7.30	-	15.05  

 
lekarze:	Elżbieta	Barlik,	Agnieszka	Serafin,	Katarzyna	Znaniecka,	Paulina	Karczewska

Poradnia pielęgniarek środowiskowych dla dzieci
tel. 59	848-35-72

Poradnia położnych środowiskowych 
tel.	59	848-35-82

Poradnia ginekologiczno-położnicza

godziny pracy: poniedziałek,	środa,	czwartek	w	godz.	7.30	-	18.00
																																				wtorek,	piątek	w	godz.	7.30	-	15.05

n Rejestracja	osobista	lub	telefoniczna 
       poniedziałek-piątek	w	godz.	07.30	-	15.00
       tel. 59	848-35-81 lub 59	848-35-78		     
 
lekarze:	Jacek	Piliszczuk,	Marek	Piliszczuk,	Sławomir	Kaliński

Poradnia medycyny pracy

godziny pracy: poniedziałek,	wtorek,	środa,	piątek	w	godz.	7.30-15.05
																																				czwartek	w	godz.	7.30-18.00

n Rejestracja	pacjentów 
       poniedziałek,	wtorek,	środa,	piątek	w	godz.	7.30-14.00
							czwartek	w	godz.	8.00-17.00				
 
n Informacja	telefoniczna 
     		tel. 59	848-35-88 lub 59	842-20-51

lekarze:	Bohdan	Klimczewski,	Konrad	Danielkiewicz,	Joanna	Klimczewska
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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


