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Szanowni Państwo,
 
 Przed nami dwa miesiące wakacji. Po 
okresie wzmożonych obostrzeń związanych  
z pandemią spragnieni jesteśmy spotkań  
w gronie rodziny, znajomych, czy wyjazdów. 
Dla wielu z Państwa będzie to czas odpoczyn-
ku, relaksu, ale także wielu aktywności na świe-
żym powietrzu. Zadbajmy więc o bezpieczeń-
stwo swoje oraz naszych najbliższych. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że w wakacje wyjątko-
wo łatwo o chwilę zapomnienia, jednak mimo 
wszystko, nie zapominajmy o naszym zdrowiu. 
  Jeśli planujemy wypoczynek nad wodą, 
wybierajmy strzeżone kąpieliska. Pamiętajmy 
o odpowiedniej ochronie przed słońcem. Nie 
skaczmy do wody, w miejscach których nie zna-
my. Niestety, co roku statystyki są nieubłagane. 
Liczba utonięć, czy urazów kręgosłupa związa-
nych ze skokami do wody jest ciągle duża. Za-
dbajmy o to, aby już nie rosła. 
 Serdecznie zachęcam Państwa również 
do szczepień przeciwko Covid-19. Mimo znie-
sienia wielu obostrzeń, pandemia ciągle trwa. 
Tylko szczepiąc się, możemy ją pokonać.
 Polecam również najnowszy numer 
naszego Biuletynu. Podpowiadamy w nim, 
jak zadbać o dietę podczas wakacji. Przypo-
minamy, jak ważne jest picie wody, zwłaszcza 
podczas upałów oraz szczegółowo przedsta-
wiamy wady i zalety najpopularniejszych diet 
alternatywnych. Prezentujemy także ofertę 
naszych nowoczesnych poradni stomatolo-
gicznych oraz korzyści płynące z systemu te-
leopieki dla seniorów.  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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O zęby trzeba dbać – wiedzą to już nie tylko 
uczniowie, ale także dzieci ze słupskich żłobków 
i przedszkoli, w których zorganizowano specjal-
ne zajęcia poświęcone higienie jamy ustnej. 
Dzięki trwającej już sześć lat akcji, wiedzę na 
temat m.in. zapobiegania próchnicy, zdobyły już 
tysiące młodych mieszkańców Słupska. 

  Zasad higieny jamy ustnej należy uczyć się od 
najmłodszych lat.  Nie jest to jednak zadanie łatwe, gdyż 
wiele dzieci nie rozumie jeszcze konsekwencji niewłaści-
wego prowadzenia zabiegów higienicznych. Z pomocą 
rodzicom przyszedł Samodzielny Publiczny Miejski Za-
kład Opieki Zdrowotnej, który w ramach projektu  „Zdro-
wie – Mama i Ja”, finansowanego przez miasto Słupsk 
prowadzi cykl zajęć dla najmłodszych słupszczan. Od 
2020 r., mimo ograniczeń związanych z pandemią, od-
było się już ponad czterdzieści takich spotkań. W tym 
roku udało się na razie odwiedzić trzynaście placówek 
edukacyjnych i opiekuńczych oraz zorganizować w nich 
24 spotkania z dziećmi. 
 Podczas spotkań w przystępny sposób, korzy-
stając z materiałów multimedialnych oraz rekwizytów, 
dzieci uczą  się prawidłowej higieny jamy ustnej  oraz 
zdrowych nawyków żywieniowych.  Czas każdego spo-
tkania, jego tematyka i stosowane metody dopasowa-

ne są do wieku uczestników. Zajęcia w żłobku trwają 
nie więcej niż 15-20 minut, a w przedszkolu czterdzie-
ści minut. W obu tych miejscach mają formę zabawy, 
w której dzieci rozwiązują rebusy, czy rysują.  W szko-
łach podstawowych edukacja dotycząca higieny jamy 
ustnej oraz zdrowego odżywiania dopasowana jest do 
wieku uczniów i przybiera formę zajęć lekcyjnych. - Wie-
le miejsc odwiedzam cyklicznie, dobierając tematykę 
zajęć dla dzieci w taki sposób, by każde spotkanie było 
dla nich atrakcyjne. Pokazuję dzieciom między innymi jak 
należy szczotkować zęby, mówię o szkodliwości cukru  
i co dzieje się z zębami, gdy nie zapobiega się próchnicy 
– mówi prowadząca zajęcia Ewa Adamczyk, higienistka 
stomatologiczna z Poradni Promocji Zdrowia.
         Edukacja z zakresu higieny jamy ustnej i profilaktyki 
próchnicy będzie kontynuowana także w nowym roku 
szkolnym. Żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe za-
interesowane spotkaniami z higienistką stomatologicz-
ną mogą zgłaszać się pod nr telefonu 782 992 172.
        W ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” higie-
nistka edukuje również uczestników Szkoły Rodzenia 
– przyszłych rodziców, którzy dowiadują się jak dbać  
o higienę jamy ustnej już od pierwszych dni życia dziec-
ka, pierwsze zęby mleczne i zęby stałe oraz jak prawi-
dłowo odżywiać się, aby cieszyć się pięknym i zdro-
wym uśmiechem. 
     Zapraszamy na nasz profil na facebooku @eduka-
cjazebyslupsk 

EDUKACJA 
w walce z próchnicą 

Fot. SPMZOZ
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 Woda pełni w ludzkim organizmie wiele waż-
nych funkcji, jest wręcz niezbędna do jego prawidło-
wego funkcjonowania, gdyż jest nie tylko składnikiem 
odżywczym, ale dzięki niej w ciele człowieka zacho-
dzą wszystkie niezbędne do życia procesy. Odgrywa 
kluczową rolę  w regulowaniu temperatury ciała oraz 
trawieniu pożywienia, wspiera transport składników 
odżywczych i produktów przemiany materii, wpływa 
na działanie stawów oraz bierze udział we wszyst-
kich reakcjach biochemicznych w organizmie. Poma-
ga także chronić mózg, gałkę oczną i rdzeń kręgo-
wy, a u ciężarnych – również płód. Ponadto usuwa 
z organizmu toksyny i uboczne produkty przemiany 
materii. 
 Ciało dorosłego człowieka składa się aż  
w 60-75 proc. z wody. Wartość ta jest inna na każ-
dym etapie życia i maleje wraz z wiekiem. Zawartość 
wody w organizmie zmienia się też na skutek wielu 
różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, 
np. temperatury czy intensywności wysiłku fizycz-
nego. Ciało człowieka wody pozbywa się na wiele 
sposobów, m.in. przez skórę, nerki, układ pokar-
mowy i  oddechowy. By uniknąć zaburzenia bilansu 
wodnego, który w dłuższej perspektywie może być 
przyczyną wielu chorób, musimy stale pamiętać o 
uzupełnianiu płynów. Homeostaza, bo tak nazywa 
się zachwianie poziomu wód wewnątrzustrojowych, 

szczególnie niebezpieczna jest dla osób starszych. 
Odwodnienie należy do głównych przyczyn hospita-
lizacji pacjentów geriatrycznych. W Polsce u 48 proc. 
pacjentów powyżej 75 roku życia zgłaszających się 
do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych stwierdza 
się laboratoryjne cechy przewlekłego odwodnienia, 
a u 23 proc. widoczne są objawy odwodnienia. Czło-
wiek bez wody może przeżyć od trzech do pięciu dni, 
ale czas ten będzie bardzo wyniszczający dla organi-
zmu, dlatego też należy pilnować, aby nie dopuścić 
do nadmiernej utraty wody. 
 Każdego dnia powinniśmy więc wypijać 
około dwóch litrów wody, a w czasie upałów jesz-
cze więcej. Każdy dzień powinniśmy zaczynać od 
wypicia przynajmniej szklanki wody. W ten sposób 
uzupełniamy jej braki po nocy oraz pobudzamy 
układ trawienny. Z sięganiem po szklankę wody nie 
powinniśmy nigdy czekać do czasu aż poczujemy 
pragnienie, gdyż jest to spóźniony sygnał organi-
zmu o konieczności uzupełnienia płynów. Co wię-
cej osoby, które odczuwają pragnienie mimo picia 
dużej ilości wody, powinny zgłosić się do lekarza, 
gdyż może być to objaw cukrzycy. Utrzymujące się 
dłużej niedobory wody prowadzą do wielu chorób,  
a w skrajnych przypadkach do śmierci. Niedobór 
wody wpływa także na nasze samopoczucie. Z uwagi 
na fakt, iż ludzki mózg aż w 75 proc. zbudowany jest  
z wody, jednymi z pierwszych objawów odwodnienia 
są: uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, spa-
dek koncentracji i problemy z pamięcią.  
 Pamiętać też należy, że picia alkoholu, kawy 
czy czarnej herbaty nie można traktować jako spo-
sobu na nawadnianie organizmu, gdyż napoje te 
przyczyniają się do wysuszenia organizmu. Ilość 
wody jaką powinniśmy dostarczać do organizmu nie 
oznacza jednak, że musi być to woda w czystej po-
staci, można dostarczać ją także pod postacią herbat 
owocowych i ziołowych, czy rozcieńczonych soków. 
Bilans wodny można uzupełniać także pijąc różnego 
rodzaju napoje, od których uginają się sklepowe pół-
ki. Nie są one jednak zalecane z uwagi na negatywny 

Nawet ponad dwa litry wody powinniśmy wypijać każdego dnia, a podczas upałów jeszcze 
więcej. To najprostszy sposób, by zadbać o zdrowie, a nawet o sylwetkę. Woda, w odpo-
wiednich ilościach, nie tylko chroni i pozwala funkcjonować naszemu organizmowi, ale 
także wspomaga odchudzanie. 

WODA ZDROWIA DODA

  
Organizmy różnych osób mogą mieć różne 
zapotrzebowanie na wodę. Zależy ono od 
wielu czynników m.in. od wieku, wagi, sta-
nu zdrowia czy trybu życia. Orientacyjne za-
potrzebowanie możemy obliczyć w oparciu 
o wagę ciała według następującego wzoru: 
0,03 l x masa ciała. W ten sposób możemy 
ustalić, że osoba ważąca 92 kg powinna 
każdego dnia dostarczyć do organizmu pra-
wie 2,8 l wody. 

!
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wpływ na zdrowie w związku z zawartością cukru, 
konserwantów czy sztucznych barwników. Dotyczy 
to także bardzo popularnych wód smakowych, któ-
re zachowały swoją naturalną barwę, chociaż w ich 
składzie znajdują się duże ilości cukru oraz sztuczne 
aromaty. Warto też pamiętać, że zarówno wody sma-
kowe, jak i napoje kolorowe, zwłaszcza gazowane, 
powodują jeszcze większe pragnienie, nie są więc 
dobrym rozwiązaniem na letnie upały. Uczucie za-
spokojenia pragnienia jest krótkotrwałe i szybko po-
jawia się potrzeba kolejnego uzupełnienia płynów. 
 Uczucie pragnienia pojawia się, gdy poziom 
wody w organizmie spadnie o około 5 proc. poniżej 
normy. Do tego momentu nie czujemy, że chce nam 
się pić. Pojawia się za to uczucie niedosytu, niepoko-
ju, które powoduje, że sięgamy po przekąski. Dlatego 
nawyk systematycznego picia wody jest tak istotny 
z punktu widzenia efektywności odchudzania. Poza 
tym woda, która nie jest kaloryczna,  ogranicza łaknie-
nie dlatego dobrze, aby osoby, które zamierzają zrzu-
cić ich zdaniem zbędne kilogramy, przed posiłkiem 
wypijały szklankę wody tak, aby nie zjeść za dużo.  
Z badań naukowców wynika ponadto, że zastąpienie 
wszystkich spożywanych słodzonych, czy też niesło-
dzonych napojów wodą, jest skutecznym sposobem 
ograniczenia poboru energii, co może mieć korzystny 
wpływ na redukcję masy ciała, jego obwodu oraz ilo-
ści tkanki tłuszczowej w organizmie. Spowodowane 
jest to obniżeniem kaloryczności diety o 10-15 proc. 
Woda w porównaniu z innymi napojami nie hamu-
je procesów rozpadu tkanki tłuszczowej i utleniania 
tłuszczu, co przyspiesza redukcję masy ciała. Pozo-
stałe napoje z uwagi na zawartość dodatkowych ma-
kroelementów przyczyniają się do produkcji insuliny, 
która hamuje te procesy. To jednak nie jedyne korzy-
ści z picia dużej ilości wody. Właściwe nawodnienie 
organizmu wpływa także korzystnie na skórę, może 
też redukować dolegliwości związane z migreną oraz 
ogranicza zachorowalność na raka jelita grubego  
i raka pęcherza. 

Literatura: 

M. Mziray, M. Siepsiak, R. Żuralska, A. Modlińska, P. Domaga-
ła, Woda istotnym składnikiem diety osób w wieku podeszłym, 
„Problemy higieny epidemiologicznej” 98/2017, s. 118-124.

K. Wiśniewska, E. Kurowska, K. Okręglicka, Wpływ spożycia 
wody na masę ciała, „Wiadomości lekarskie”, LXVII/2014, nr 
2, s.  119-123,

WODA ZDROWIA DODA

ZALEŻY OD CIEBIE

Fot. FOTOLIA
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Próba zrzucenia zbędnych kilogramów, zmiana stylu życia, dopasowanie sposobu odżywiania 
do osobistych przekonań – to tylko niektóre powody, dla których decydujemy się na zmianę 
diety. Warto jednak pamiętać, że nie każda taka zmiana przynosi korzyści dla zdrowia. 

 Dieta alternatywna to sposób żywienia od-
mienny od typowego dla danej społeczności. Charakte-
ryzuje się celową rezygnacją ze spożywania niektórych 
rodzajów pokarmów, specyficznym doborem produk-
tów spożywczych i metod ich przygotowania do spo-
życia oraz niekiedy szczególnym reżimem żywienia. 
Diety alternatywne są próbą indywidualizacji żywienia 
i mogą mieć różnorodny charakter sprowadzając się 
np. do modyfikacji wzajemnych proporcji składników 
pokarmowych, odnosić się do zasady niełączenia tych 
składników, czy wykorzystywać tradycje żywieniowe 
różnych rejonów świata. Mogą także polegać na elimi-
nacji z diety większości składników i oparciu jej na jed-
nym produkcie lub ich grupie – diety takie nazywane są 
monoskładnikowymi. 
 Pamiętajmy, że prawidłowo skomponowana 
dieta, która ma prowadzić do redukcji masy ciała, po-
winna spełniać kilka istotnych kryteriów. Przede wszyst-
kim musi dostarczać co najmniej 1200 kcal dla kobiet  
i 1500 kcal dla mężczyzn oraz zawierać od 0,8 do 1,5 g 

białka na 1 kg należnej masy ciała. Musi też pokrywać 
w pełni zapotrzebowanie na witaminy i składniki mine-
ralne, szczególnie gdy ma być stosowana dłużej, niż 
przez dwa tygodnie. Ponadto należy zadbać, by utra-
ta masy ciała była nie większa niż kilogram na tydzień. 
Jedynie w pierwszych dwóch tygodniach spadek ten 
może być nieco większy. Dobra dieta powinna także 
wprowadzać i utrwalać prawidłowe nawyki żywienio-
we oraz rekomendować regularną aktywność fizyczną.

dr Magdalena Tańska
Poradnia Promocji Zdrowia SPMZOZ w Słupsku

Literatura:
 
Jeszka J., Woźniewicz M., Gawęcki J. Diety alternatywne 
w świetle nauki o żywieniu, w: Gawęcki J., Roszkowski 
W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Reguła J. Charakterystyka i ocena wybranych diet alterna-
tywnych. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2013, tom 4, nr 
3, 115-121.

Charakterystyka wybranych diet alternatywnych

Nazwa diety Charakterystka Wady i zalety
Dieta 
zgodna z grupą krwi

Przyjmuje założenie, że dobór spożywa-
nych produktów powinien być zależny od 
grupy krwi. W diecie bierze się pod uwagę 
występowanie w pożywieniu glikoprotein, 
zwanych lektynami, które po przedostaniu 
się do krwi mogą wywołać aglutynację 
krwinek czerwonych, a także leukocytozę. 
Zjawisko to obserwowane jest tylko przy 
spożywaniu produktów niezalecanych dla 
danej grupy krwi.

Jest próbą indywidualizacji diety. Nie ma 
ograniczeń ilościowych. Brak potwierdze-
nia naukowego zasadności stosowania 
diety.  Wyłączanie z diety grup produktów 
może wpływać na występowanie niedo-
borów pokarmowych, a w konsekwencji 
związanych z tym chorób.

ZNANE DIETY  
POZNAJ ICH WADY I ZALETY

Fot. PIXABAY
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Charakterystyka wybranych diet alternatywnych

Nazwa diety Charakterystka Wady i zalety
Dieta 
dr Dukana

Głównym założeniem diety jest wyelimi-
nowanie węglowodanów i wprowadzenie 
do jadłospisu jak największej ilości białka. 
Podczas stosowania diety nie liczymy ka-
lorii, spożywamy dowolną ilość jedzenia 
określonego dla każdej fazy jej stosowa-
nia.

Szybkie efekty w postaci spadku masy cia-
ła, znacznie zmniejszone spożycie cukru  
i słodyczy oraz produktów wysoko przetworzo-
nych, takich jak dania typu „fast-food” i dania go-
towe. Monotonia żywieniowa, obciążenie orga-
nizmu nadmiernym spożyciem białka. Wysokie 
spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych 
i cholesterolu, brak błonnika pokarmowego  
i witamin z grupy B, których dobrym źródłem są 
produkty pełnoziarniste.

Dieta 
Kwaśniewskiego

Dieta zakłada spożycie na jeden gram 
białka aż 2,5-3,5 g tłuszcz i tylko 0,5-0,8 g 
węglowodanów. W diecie zalecane jest 
spożycie tłuszczu nasyconego pod posta-
cią smalcu, masła, śmietany.

Szybki spadek masy ciała i poprawa nastroju 
związana z powstawaniem ciał ketonowych. 
Charakteryzuje się wysoką wartością sytną, 
co czyni ją niskokaloryczną. Długotrwale sto-
sowana może przyczyniać się do wzrostu stę-
żenia trójglicerydów i cholesterolu, jest uboga  
w witaminę C i witaminy z grupy B, a także  
w składniki mineralne, głównie magnez i potas.

Dieta 
makrobiotyczna

Makrobiotyka to nie tylko dieta, ale tak-
że system żywienia oraz filozofia życia. 
Polega na dążeniu do zdrowia, spokoju 
wewnętrznego oraz życia w harmonii 
ze światem. Jej założenie to uzupełnia-
nie się przeciwieństw bytu materialnego  
i duchowego nazywanych Jin i Jang. Jest 
konstruowana na podstawie intuicyjnego 
rozumienia związku człowieka z otaczają-
cym środowiskiem, zakłada spożywanie 
pokarmów nieprzetworzonych, a produkty 
są podzielone na Jin i Jang ze względu na 
sposób pozyskiwania i obróbki.

Pozwala zredukować masę ciała. Jest bogata 
w błonnik, witaminy z grupy oraz dostarcza od-
powiedniej ilości niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Uboga w wapń i żelazo, 
wymaga stopniowego wprowadzania. Nie po-
lecana dla osób z przewlekłymi schorzeniami.

Dieta 
paleolityczna

To rodzaj diety, która opiera się na żywieniu 
przez naszych przodków z okresu paleoli-
tu. Ich sposób żywienia był  zależny od kli-
matu i zajmowanego siedliska.

Jest dietą naturalną i promuje nie tylko zdrowy 
sposób odżywiania się, lecz także ekologiczny 
i zdrowy styl życia. Dostarcza wszystkich nie-
zbędnych składników, oraz dużo energii którą 
możemy spożytkować na ćwiczenia. Nie ma 
ani ograniczeń ilościowych, ani kalorycznych. 
Powolna utrata masy ciała. Jest restrykcyjna dla 
osób które lubią posiłki typu fast food lub np. 
zupki z torebki. Wymaga trwałej zmiany stylu 
odżywiania.

Dieta 
Kopenhaska

Przyjmuje, że przestrzeganie diety przez 
13 dni prowadzi do trwałych zmian  
w przemianie materii. Jest dietą niskowę-
glowodanową i niskokaloryczną. Dieta za-
kłada spożywanie zaledwie 600 – 800 kcal/
dobę. Jej podstawę stanowią warzywa, 
jajka, chude mięso, w ograniczonych ilo-
ściach owoce. Ważnym elementem diety 
kopenhaskiej jest kawa, której ma dostar-
czyć organizmowi energii. 

Pozwala bardzo szybko schudnąć. Może od-
uczyć niezdrowego podjadania między posiłka-
mi, jest krótka, nie trzeba samodzielnie układać 
jadłospisu. Powoduje spadek energii, może po-
wodować nudności, zawroty głowy, wymioty. 
Jest bardzo rygorystyczna, więc jej przestrze-
ganie powoduje gorsze samopoczucie. Nie jest 
zbilansowana, brakuje w niej witamin i składni-
ków mineralnych. Powoduje znaczny spadek 
masy ciała, ale po jej stosowaniu może wystą-
pić efekt jo-jo.
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Fot. PIXABAY

Diety wegetariańskie
Nazwa diety Charakterystka Wady i zalety

Laktoowowegeta-
rianizm 
(owolatarianizm)

Rezygnacja z potraw mięsnych, dopuszcza natomiast spo-
żywanie wybranych produktów pochodzenia zwierzęce-
go: nabiału, jaj, miodu.

Jest dietą niskotłuszczową, 
zawiera dużą ilość węglowo-
danów złożonych, bogata  
w błonnik pokarmowy. 
Zawiera ograniczone ilo-
ści tłuszczu i nasyconych 
kwasów tłuszczowych, nie-
wielką ilość cholesterolu.  

Zwiększona podaż wa-
rzyw i owoców łączy się  
z większą ilością błon-
nika pokarmowego  
w diecie oraz witaminy C i 
innych składników, takich 
jak flawonoidy, tokoferole, 
czy karotenoidy, które mogą 
obniżać ryzyko występo-
wania chorób nowotwo-
rowych, układu krążenia,  
a także zwiększają odpor-
ność organizmu na infekcje. 

Niska zawartość soli ku-
chennej, a wysoka potasu, 
magnezu i niezbędnych nie-
nasyconych kwasów tłusz-
czowych. Jest to korzystne  
z punktu widzenia zapo-
biegania chorobom serca. 
Może prowadzić do niedo-
żywienia białkowo-energe-
tycznego. 

Nie pokrywa zapotrzebo-
wania organizmu na pełno-
wartościowe białko. Może 
prowadzić do niedoboru 
witamin i składników mine-
ralnych (witamina B12, wita-
mina D, wapń, żelazo, cynk).
 

Laktowegetaria-
nizm

Wyłączenie z diety jaj, dopuszcza spożywanie mleka i jego 
przetworów.

Owowegetarianizm Dieta, która z produktów zwierzęcych dopuszcza tylko spo-
żywanie jaj.

Weganizm Rezygnacja ze spożywania wszelkich produktów pocho-
dzenia zwierzęcego, terminu tego używa się również do 
określenia proekologicznego trybu życia, obejmującego 
niekorzystanie z produktów pochodzenia zwierzęcego, ta-
kich jak skórzane ubrania, futra czy kosmetyki testowane 
na zwierzętach.

Witarianizm Dieta polegająca na spożywaniu tylko produktów świe-
żych, zakłada niespożywanie produktów przetworzonych 
oraz kawy i herbaty.

Frutarianizm Polega na nie spożywaniu mięsa i produktów pochodze-
nia zwierzęcego oraz warzyw i owoców, których zerwanie 
uśmierca roślinę.

Sprautarianizm Dieta oparta na spożywaniu w większości kiełków zbóż, 
warzyw i owoców.

Diety pseudowegetariańskie
Semiwegetaria-
nizm

Dieta ograniczająca spożycie mięsa, zbliżona do diety we-
getariańskiej, różniąca się od niej spożywaniem niektórych 
rodzajów mięsa - drobiu, ryb i innych, uważanych za zdrow-
sze. Dozwolone jest również spożywanie jaj, miodu i mle-
ka wraz z jego przetworami. Dieta ogranicza ilość mięsa 
w diecie. Z reguły wyłącza zupełnie mięso czerwone (wie-
przowinę i wołowinę), a dopuszcza spożycie mięsa białego 
(drób i ryby). 

Pollowegetarianizm Dieta dopuszczająca spożywanie mięsa drobiu.
Ichtiwegetarianizm Dieta zwana również peskowegetarianizmem - dopuszcza-

jący spożywanie mięsa ryb.
 Fleksitarianizm Polega na spożywaniu ograniczonej ilości posiłków mię-

snych w tygodniu. Pojęcie to ma również drugie znacze-
nie, według którego za fleksitarian uznaje się osoby spo-
żywające mięso tylko okazjonalnie (np. poza domem, na 
przyjęciach, w domach przyjaciół lub rodziny), a stosujące 
w swoim domu dietę wegetariańską lub wegańską.

Insektowegetaria-
nizm

Dieta dopuszczająca spożycie wybranych gatunków owa-
dów.

Bretrianizm Dieta negacji jedzenia, utrzymuje, że jedzenie jest szkodli-
we dla organizmu, gdyż dostarcza toksyn. 

Freeganizm Freeganie w trosce o dobro planety nie godzą się na pła-
cenie za swoją żywność, spożywają jedzenie wyrzucone 
przez innych, często przeterminowane.

Źródło: opracownie własne (Jeszka J. i wsp. 2011, Reguła J. 2013)
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SENIORZY
pod stałym nadzorem
Całodobowy monitoring stanu zdrowia dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań teleko-
munikacyjnych to rozwiązanie, które cieszy się 
coraz większą popularnością wśród seniorów. 
W Słupsku usługę tę od trzech lat świadczy 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. 

 Z teleopieki mogą korzystać osoby po 
sześćdziesiątym roku życia, a także  niepełnospraw-
ne i  samotne. Mieszkańcy miasta, którzy są nią 
objęci, otrzymują m.in. „opaskę życia” i czujniki ru-
chu. Opinie użytkowników są pozytywne, dlatego  
w dalszym ciągu zapraszamy seniorów, osoby samotne  
i z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na obszarze 
rewitalizowanym do korzystania z tych usług. Niestety,  
w związku z dużym zainteresowaniem, aktualnie ze-
stawy nie są dostępne dla mieszkańców i mieszkanek 
spoza obszaru rewitalizowanego.
 - Jestem zadowolona z tego, że stałam się 
uczestniczką projektu. Nigdy nie zawiodłam się na 
„opasce życia” - mówi pani Zofia. - Były sytuacje,  
w których na przykład wsiadłam do autobusu, czy poje-
chałam do szpitala, to chwilę potem konsultanci pytali 
mnie, gdzie jestem i czy coś się stało. Zdarzyła się też 
sytuacja, gdzie podupadłam na zdrowiu i dzięki temu, 
że mam opaskę, mogłam pilnie wezwać pomoc, przyje-
chała karetka i wszystko skończyło się dobrze. Cały czas 
moje zdrowie jest pod kontrolą. Mam te urządzenia już 
ponad rok i dzięki nim czuję się bardziej bezpieczna.
 Systemem teleopieki jest zachwycona również 
pani Lidia, która miała podobną sytuację. W jej przypad-

ku również wystarczyło naciśnięcie przycisku „SOS”, 
który znajduje się na „opasce życia”. - Ta sytuacja to tylko 
przykład prawidłowego funkcjonowania teleopieki. Pole-
cam ją każdemu schorowanemu seniorowi, który czuje 
się osamotniony, a może potrzebować wsparcia ze stro-
ny innych osób – zachęca słupszczanka. 
 84-letnia pani Zofia, która z teleopieki korzysta 
zaledwie od kilku miesięcy, przekonana jest o skuteczno-
ści urządzenia. - Konsultanci odzywają się i sprawdzają, 
czy wszystko u mnie w porządku. Dodatkowo, czujniki 
ruchu chronią mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi 
podczas mojej nieobecności – dodaje pani Zofia.
 Stały monitoring użytkowników teleopieki pro-
wadzony jest przez spółkę Comarch z Krakowa przy 
współudziale Fundacji „Progresja” ze Słupska. Jeśli 
czujnik przez dłuższy czas nie wyczuwa ruchu lub za-
łącza się w sytuacji, w której nikogo nie powinno być 
w domu, uruchamiane są odpowiednie procedury. Je-
śli sytuacja tego wymaga, wzywane są lokalne służby 
ratunkowe. W Słupsku już kilka razy dzięki systemowi 
uratowano życie osób objętych nadzorem, interwe-
niowało pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Aż 131 
razy interweniowano w związku z podwyższoną akcją 
serca, 32  razy w przypadku innych zdarzeń niepożąda-
nych, związanych ze stanem zdrowia oraz odnotowa-
no 4682 inne zdarzenia.
 Osoby zainteresowane korzystaniem z sy-
setmu mogą się zgłaszać telefonicznie pod nr 59 
814-28-14.

Zbigniew Dorawa

Fot. PIXABAY

Wsparcie w ramach teleopieki MOPR realizuje  w 
ramach projektu „Usługi Społeczne – innowacyjne 
i kompleksowe wsparcie dla mieszkańców obsza-
ru rewitalizowanego miasta Słupska”  oraz kończą-
cego się w czerwcu bieżącego roku przedsięwzię-
cia pod nazwą „Dzieciom, rodzicom, seniorom 
– usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”. 
Oba projekty są współfinansowane z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 i realizowane w 
partnerstwie m.in z Fundacją „Progresja”.

Fot. MOPR
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 W strukturze placówki działają dwie ta-
kie poradnie przy ul. Tuwima 37 oraz 11 Listo-
pada 7. Pracuje w nich łącznie ośmiu stomato-
logów, którzy udzielają bezpłatnych świadczeń  
w zakresie określonym Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 
Katalog ten obejmuje m.in.  badanie lekarskie 
stomatologiczne z instruktażem higieny jamy 
ustnej, rentgenodiagnostykę, leczenie choro-
by próchnicowej zębów, zabiegi stomatologii 
zachowawczej, zapobieganie chorobom przy-
zębia, a także leczenie protetyczne z zastoso-
waniem ruchomych częściowych i całkowitych 
protez. Oprócz świadczeń finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia poradnie leczą 
także na zasadach komercyjnych pacjentów, 
którzy nie są ubezpieczeni lub z innych powo-
dów gotowi są zapłacić za pomoc stomatologa.  
– Nasze poradnie nie odbiegają od standardów 
gabinetów prywatnych, dlatego cieszą się taką 
popularnością – przekonuje lek. stom. Iwona 
Dziaduszek-Kuś, kierownik poradni stomatolo-
gicznych SPMZOZ. – Świadczymy też zbliżony 
do gabinetów prywatnych zakres usług komer-
cyjnych, a więc protetykę, leczenie zachowaw-
cze, profilktyka próchnicy. Nie zajmujemy się 
jedynie implantologią. 
 W poradni stomatologicznej przy ul. Tu-
wima na pacjentów czeka sześciu lekarzy sto-
matologów: Iwona Dziaduszek-Kuś, Anna Kit, 
Ewa Zwolan, Anna Maliszewska-Mikołajczak, 
Maria Rzeszutek, Magdalena Szafrańska. Z kolei 
w poradni przy 11 Listopada przyjmują Anna Ma-
liszewska-Mikołajczak, Magdalena Szafrańska, 
Robert Bieńkowski i Jolanta Bartkowska-Łuka-
czyk. Ich pracę wspomaga siedem asystentek 
stomatologicznych, które nadzoruje pielęgniar-

JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ,
Leczenie próchnicy, zabiegi stomatologii 
zachowawczej czy leczenie protetyczne  
– to tylko niektóre z bezpłatnych świadczeń, 
z jakich można korzystać w poradniach sto-
matologicznych Samodzielnego Publiczne-
go Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Słupsku. Poradnie leczą jednak także od-
płatnie osoby, które nie są ubezpieczone. 

BEZPŁATNE  ŚWIADCZENIA  
PRZYSŁUGUJĄCE PACJENTOM

1. badanie stomatologiczne z instrukcją,  
       jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
2. kontrolne badania lekarskie (trzy razy  
       w roku);
3.  zdjęcia rentgenowskie zębowe;
4.  leczenie próchnicy;
5.  znieczulenie do zabiegów;
6. usunięcie zębów;
7. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy  
       ustnej;
8. usunięcie złogów nazębnych;
9. leczenie kanałowe zębów przednich u do- 
        rosłych i wszystkich zębów u dzieci oraz ko- 
      biet w ciąży i połogu.
10. leczenie protetyczne przy pomocy: 
  ruchomej protezy częściowej, jeśli  
        w szczęce brakuje 5 – 8 zębów lub jeżeli  
        w szczęce brakuje powyżej 8 zębów (raz  
         na 5 lat); całkowitej protezy, jeśli w szczę- 
          ce lub żuchwie brakuje wszystkich zębów  
        (raz na 5 lat).

BEZPŁATNE  ŚWIADCZENIA  
DODATKOWE PRZYSŁUGUJĄCE 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO 18 
ROKU ŻYCIA

1.   zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd  
      zębów szóstych (raz do ukończenia ósme- 
       go roku życia);
2.  lakierowanie wszystkich zębów stałych;
3.  impregnacja zębiny zębów mlecznych;
4.  leczenie próchnicy zębów mlecznych i sta- 
      łych;
5. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkli- 
      wa w zębach stałych;
6. leczenie chorób przyzębia;
7. wypełnienia kompozytowe światłoutwar- 
      dzalne w zakresie zębów siecznych i kłów  
       w szczęce i żuchwie.

czyli stomatologia w poradniach SPMZOZ
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JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ,

ka koordynująca Violetta Klin.  Ze świadczeń 
oferowanych w obu poradniach miesięcznie 
korzysta średnio tysiąc pacjentów, w tym wie-
le dzieci. – Chętnie przyjmujemy dzieci i sta-
ramy się stworzyć im takie warunki, by wizyta 
u stomatologa nie była przykrym doświadcze-
niem – zapewnia kierownik poradni. – Leczymy 
próchnicę, zajmujemy się profilaktyką stomato-
logiczną. Na pewno żadnego małego pacjenta 
nie odeślemy bez pomocy. 

 Poradnie stomatologiczne w SPMZOZ  
stale się rozwijają, a zatrudnieni w nich lekarze 
podnoszą swoje kwalifikacje. Już wkrótce w po-
radni przy ul. Tuwima powstanie trzeci gabinet 
stomatologiczny, który  zostanie wyposażony  
w nowoczesny sprzęt niezbędny do leczenia.  
W związku z tym SPMZOZ uzyskał z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia dodatkowy kontrakt 
na stomatologię, placówka więc będzie mogła 
przyjąć nieodpłatnie więcej pacjentów.

GODZINY PRACY PORADNI

0 Poradnia przy ul. Tuwima 
Przyjęcia pacjentów: poniedziałek - czwartek w godz. 7.30 - 18.00, piątek  
w godz. 7.30 - 13.00
Rejestracja osobista lub telefoniczna: nr tel. 59 847-45-60.
Poradnia przy ul. 11 Listopada
Przyjęcia pacjentów: poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00, sobota 7.30 - 13.30.
Rejestracja pacjentów osobista lub telefoniczna:  nr tel. 59 847-41-71.

czyli stomatologia w poradniach SPMZOZ
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Dieta 
na wakacje

Wakacje to czas, kiedy często lekceważymy zasady zdrowego odżywiania. Chętniej 
sięgamy po potrawy z grilla czy dania typu fast food zapominając o dostarczeniu do 
organizmu witamin i mikroelementów. 

 Podczas zwiększonego wysiłku fizyczne-
go w trakcie aktywnego wypoczynku oraz gdy 
doskwierają wysokie temperatury, powinniśmy 
pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organi-
zmu oraz zapewnieniu niezbędnych składników 
odżywczych.  Warto w tym celu korzystać z do-
brodziejstw natury. Lato to przecież czas kiedy 
obdarza nas ona licznymi warzywami i owocami. 
Zamiast chłodzić się na przykład lodami czy słod-
kimi napojami, warto zaparzyć i wystudzić sobie 
napar z mięty, który ma właściwości ochładzające 
organizm. 
 Orzeźwiający napój na lato powinien nie 
tylko zapewnić odpowiednie nawodnienie, ale 
także dostarczyć niezbędnych składników mine-
ralnych, potrzebnych organizmowi. Wszystkie te 
warunki spełnia nisko zmineralizowana, niegazo-

wana lub gazowana woda mineralna. Jeżeli nie 
przepadamy za wodą, możemy sięgnąć także po 
soki warzywne. W przeciwieństwie do owoco-
wych – nie zawierają szkodliwego cukru. Są więc 
nie tylko smaczne, ale też pożywne i zdrowe. Jeśli 
mamy więcej czasu, warto przygotować własny 
izotonik, który pomoże wyrównać poziom wody  
i elektrolitów wydalanych z organizmu w trakcie 
pocenia, a także witamin i soli mineralnych.
 W wakacje powinniśmy spożywać dużo 
owoców, zwłaszcza sezonowych. Zawierają one 
fruktozę, która jest dużo zdrowsza dla naszego 
organizmu, niż zwykły cukier z ciast, czy słodkich 
batoników. Musimy także pamiętać, aby w upały 
nie przejadać się, a spożywać lekkostrawne posił-
ki – idealnym rozwiązaniem na upalne dni może 
być orzeźwiający chłodnik. 

Fot. PIXABAY, FOTOLIA
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ZDROWO, NATURALNIE, SMACZNIE

Domowy izotonik
 
n 1litr wody 
n 3 łyżki miodu
n sok z 1cytryny
n 1/4 łyżeczki soli
n Mięta ogrodowa 

Do dzbanka wlać wodę, dodać wszystkie składniki, 
wymieszać, odstawić na chwilę, schłodzić w upały.

Lody bananowe
 
n banan pół sztuki 
n 1 łyżeczka masła orzechowego
n 2 łyżki mleka krowiego lub roślinnego  

Składniki wymieszać i schłodzić.

Chłodnik ogórkowy z rzodkiewką
 
n kefir, 2% tłuszczu kubeczek 
n ogórek, wężowy średni 
n rzodkiewka 3 szt. 
n awokado¼ sztuki 
n 1 łyżeczka oleju rzepakowego 
n 1 łyżka kopru ogrodowego 
n 1 łyżka mięty ogrodowej
n szczypta pieprzu czarnego 

Ogórek, rzodkiewki i awokado pokroić w cienkie plasterki. Przeło-
żyć do miseczki. Zalać kefirem. Przyprawić. Wstawić na 30 minut 
do lodówki. Przed podaniem posypać koperkiem i miętą.

Sorbet truskawkowy
 
n truskawki ½ szklanki
n masło orzechowe 1 łyżeczka
n mleko krowie lub roślinne ½ szklanki 

Składniki zmiksować.
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PRZYCHODNIA

 REJONOWA PRZY  

 Ul. 11 LISTOPADA 7

NASZE

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci, poradnia stomatologiczna,  
a także ginekologiczna i medycyny pracy - te poradnie czekają na pacjentów w Przychodni Rejo-
nowej przy ul. 11 Listopada. 

 Przychodnia mieści się w wyremontowanym 
i dostosowanym do potrzeb osób z ograniczeniami  
w poruszaniu się budynku z lat osiemdziesiątych, któ-
ry powstawał w okresie dynamicznego rozwoju osie-
dla – obecnie największego w mieście. Z przychodni,  
w której pracuje dwunastu lekarzy różnych specjal-
ności średnio miesięcznie korzysta ponad sześć ty-
sięcy pacjentów. 
 Największą poradnią działającą w przychod-
ni jest poradnia podstawowej opieki zdrowotnej 
dla dorosłych. Pracuje w niej czterech lekarzy, któ-
rzy w ciągu miesiąca udzielają około 4200 porad.  
Do poradni zaopcjowanych jest 9466 osób, głów-
nie mieszkańców osiedla. Natomiast w porad-
ni dziecięcej pracuje dwóch lekarzy, którzy mają 
pod swoją opieką 3734 dzieci. Potrzeby kadro-
we są jednak większe i SPMZOZ cały czas szuka 
kolejnego lekarza pediatry. W przychodni dzia-
łają także poradnie pielęgniarek środowisko-
wych dla dzieci i dorosłych oraz położnej środo-
wiskowej, które zatrudniają łącznie sześć osób.  
 Funkcjonuje tu także jedna z trzech 

działających w strukturach SPMZOZ po-
radni ginekologiczno-położniczych. Wyko-
nać można w niej pełen zakres badań gine-
kologicznych m.in. cytologię, badania ktg  
i usg. Poradnia wyposażona jest też w diatermię 
pozwalającą m.in. na leczenie nadżerki szyjki ma-
cicy. Miesięcznie z porad świadczonych przez 
dwóch lekarzy zatrudnionych w poradni korzysta 
około 300  kobiet. Kierownikiem przychodni jest 
Aneta Kochanowska-Demczyna, a w kierowaniu 
placówką wspiera ją przełożona pielęgniarek Elż-
bieta Stachurska. - Zarządzając placówką staram 
się dbać przede wszystkim o to, aby pacjenci 
mieli zapewnioną ciągłą i profesjonalną opiekę 
medyczną, a udzielane przez nas świadczenia 
były na wysokim poziomie – mówi Anna Kocha-
nowska-Demczyna. - W związku z tym dbam o 
dobrą  organizację pracy całego personelu i o 
to, aby każdy z pracowników nieustannie pod-
nosił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych 
kursach i szkoleniach - co ma przekładać się na 
jakość udzielanych świadczeń. Dobro naszych 
pacjentów jest dla mnie najważniejsze, a ich za-
dowolenie i uśmiech na twarzach daje mi najwię-
cej satysfakcji.
 Poza strukturą przychodni, chociaż w tym 
samym budynku, działają jeszcze dwie poradnie 
specjalistyczne. Dużą popularnością wśród pacjen-
tów cieszy się poradnia stomatologiczna. Pracuje  
w niej czworo lekarzy specjalistów, którzy przyjmują 
blisko czterysta pacjentów w ciągu miesiąca. Drugą 
z poradni jest poradnia medycyny pracy, wyposa-
żona w pracownię audiometryczną.  Ogółem w bu-
dynku Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada 
pracuje szesnastu lekarzy, osiemnaście pielęgniarek 
i położnych oraz dwie asystentki stomatologiczne. 

  
Aneta Kochanowska-Demczyna kierow-
nikiem przychodni jest od grudnia 2008 r. Wtedy 
też rozpoczęła pracę w Samodzielnym Publicznym 
Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Wcześniej 
była zatrudniona  w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Słupsku w II Oddziale Chorób 
Wewnętrznych w charakterze starszego asysten-
ta, gdzie pracowała od momentu ukończenia stu-
diów w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1999 r.  
W wolnych chwilach lubi podziwiać piękno przyro-
dy oraz spacery nad morzem. 

PRZYCHODNIE
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Poradnia dziecięca
godziny pracy: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-środa 7.30-15.05, 
                                      czwartek 7.30-14.30, piątek 7.30-14.00                 
                            
n Rejestracja telefoniczna i osobista:  
       tel. 59 847-41-77 lub 59 845-54-07, poniedziałek-piątek 7.30-15.05

       lekarze: Barbara Wierzbowska, Jolanta Marczak-Jurga

Poradnia pielęgniarek środowiskowych dla dzieci
tel. 59 845-28-75, poniedziałek-piątek 7.30-9.30

Poradnia dla dorosłych
godziny pracy: poniedziałek – czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-14.00
                                    

n Rejestracja telefoniczna 
       tel. 59 847-41-70, poniedziałek-piątek 8.00-18.00, 

n Rejestracja osobista
      poniedziałek-piątek 7.30-18.00 

lekarze:  Elżbieta Jasonek, Anna Kochanowska-Demczyna, Danuta Pietrzak-Patelak, Robert Smoliński

Poradnia pielęgniarek środowiskowych 
tel. 59 847 41 73 poniedziałek-piątek 7.30-9.30

Poradnia stomatologiczna
godziny pracy:  
                     poniedziałek-piątek 7.30-18.00,  
                               sobota 7.30-13.30 

n Rejestracja telefoniczna lub osobista:
       tel. 59 847-41-71, poniedziałek-piątek 7.30- 
      18.00, sobota 7.30-13.30 

lekarze stomatolodzy:  Anna Maliszewska
-Mikołajczak, Robert Bieńkowski, Jolanta Bartkow-
ska-Łukaczyk, Iwona Dziaduszek-Kuś

Poradnia medycyny pracy
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  
                                       7.30-15.05, wtorek 7.30-18.00  
 
n Rejestracja osobista: poniedziałek, środa, czwartek,  
                                           piątek 7.30-14.00,  
                                           wtorek 7.30-17.00 

n Informacja telefoniczna:  tel. 59 845-48-17 

lekarze: Adam Redliński, Joanna Klimczewska, Jacek 
Papierowski, Konrad Danielkiewicz

Poradnia ginekologiczna-położnicza
godziny pracy: poniedziałek 7.30-14.00, wtorek 10.25-18.00,  
                                      środa 7.30-15.05, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.05                                                         
                            
n Rejestracja telefoniczna i osobista:  
       tel. 59 845-28-75 lub 59 847-41-74  
       w dni powszednie w godz. 7.30-15.05,  (wtorek 10.25-18.00)      
       
        lekarze: Dariusz Kuś, Izabela Wawrzyniak
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