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Drodzy Czytelnicy, w pierwszym numerze, 
który oddajemy do Waszych rąk w Nowym 
2018 roku poruszamy bardzo ważne tematy. 
Pierwszy z nich związany jest z wirusem HIV  
i wywoływaną przez niego chorobą AIDS.  
Grudzień jest miesiącem poświęconym profi-
laktyce tej choroby. Jak się okazuje, nawet 
co druga zakażona osoba w naszym kraju nie 
wie o tym, że jest nosicielem. Co istotne,  
coraz więcej starszych osób ulega zakażeniu. 
Po więcej informacji na ten temat odsyłam 
do artykułu na str. 6. 

Drugim bardzo ważnym i trudnym tematem 
jest Syndrom Dziecka Potrząsanego. Badania 
pokazują, że nawet 20% dzieci z tym syndro-
mem umiera. A przecież można tego uniknąć. 
Artykuł o SBS przeczytają Państwo na str. 12.  

W tym numerze zwracamy uwagę również na 
temat coraz popularniejszych produktów żyw-
nościowych nazywanych wspólnie superfood. 
Czym jest super jedzenie i czy faktycznie ma 
tak cudowne właściwości piszemy w artykule  
na str. 3. 

 

Zachęcam do lektury 

Maria Mazur  

Dyrektor SPMZOZ w Słupsku 
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Noszę, bo kocham  
- Tydzień Bliskości 

O tym, jak istotne jest nawiązanie bliskości między 
rodzicem i dzieckiem, nie musimy nikogo przekony-
wać. Bliskość jest ważna już od pierwszych chwil 
życia dziecka. Jednak nawiązanie jej może być 
trudne, szczególnie dla rodziców noworodków.  
W ich życie wchodzi nowy członek rodziny, bez  
dołączonej instrukcji obsługi – trzeba nauczyć się 
rozumieć jego potrzeby i zapewnić mu poczucie 
bezpieczeństwa.   

Jednym z elementów, które pozwalają na stworzenie więzi 
z dzieckiem, jest noszenie go blisko serca. Właśnie z myślą 
o nawiązywaniu tej wyjątkowej i jakże ważnej więzi rodzą-
cej się między rodzicem i dzieckiem powstał Międzynarodo-
wy Tydzień Bliskości, który obchodzony był również w Słup-
sku. 
 
Czym jest Międzynarodowy Tydzień Bliskości? 
 
Międzynarodowy Tydzień Bliskości powstał z inicjatywy  
organizacji BabyWearing International Inc. Organizacja  
ta zajmuje się propagowaniem noszenia dzieci w chustach  
i miękkich nosidłach, a także najzwyczajniej w świecie  
– w ramionach rodzica. W tym roku ten wyjątkowy tydzień 
organizowany był już po raz dziewiąty, w Słupsku obchody 
organizowane były po raz drugi. Hasłem przewodnim tego-
rocznej edycji było słowo „Zamotani”, dla którego inspira-
cją były splecione, zamotane ze sobą pojedyncze i różno-
rodne nici, które złączone ze sobą tworzą materiały, z któ-
rych powstają chusty i nosidła. Wszystkie te nici tworzą 
jeden materiał, tak samo jak wszyscy ludzie i grupy z całe-
go świata tworzą jedną społeczność noszących.  
 
W organizację spotkań w ramach Międzynarodowego Tygo-
dnia Bliskości każdego roku włączają się specjaliści z róż-
nych dziedzin, którzy prowadzą spotkania i pokazy dla  
rodziców małych dzieci. W tym wyjątkowym tygodniu pro-
mowane są wartości rodzicielstwa bliskości oraz ekologicz-
nego trybu życia. Ze spotkań można korzystać bezpłatnie.  
 
Międzynarodowy Tydzień Bliskości 2017 – co działo się  
w Słupsku? 
 
W dniach 2 - 6 października 2017 r. w Szkole Rodzenia 
„Jakość narodzin - jakość życia” w ramach Międzynarodo-
wego Tygodnia Bliskości odbył się szereg spotkań z realiza-
torami projektu „Zdrowie – Mama i Ja” oraz zaproszonymi 

gośćmi. W harmonogramie uwzględnione były między inny-
mi spotkania z dietetykiem (panele tematyczne: „Z miłości 
do małego brzuszka” i „Superfood, czym jest super jedze-
nie?” - w tym wydaniu biuletynu również przeczytasz  
o tym czym jest super jedzenie - artykuł na str. 4), psycho-
logiem (temat spotkania: „Bliskie spotkania 3 stopnia  
– UFO – Urodzony Fajny Osesek – ląduje w domu…”). Oprócz 
tego odbyły się pokazy chustonoszenia, które prowadziła 
Karolina Malinowska, doradca noszenia dzieci w chustach  
i nosidłach miękkich po kursie KlauWi. Mamy i ich dzieci 
miały także okazję „spotkać się” z muzyką i językiem  
angielskim dla najmłodszych. Zajęcia umuzykalniające były  
prowadzone przez  specjalistów ze Szkoły Muzycznej Yama-
cha i były przeznaczone dla dzieci od 4 do 18 miesiąca  
życia. Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych  
poprowadziła Agata Urbańczyk z Centrum Helen Doron  
w Słupsku (więcej o stymulacji dziecka poprzez muzykę 
przeczytasz na str. 12). 
 
Na zakończenie Tygodnia Bliskości mamy i ich maluchy  
mogły oddać się przyjemności jaka płynie ze wspólnego 
tańca w czasie zajęć prowadzonych przez Martynę  
Gierszewską - instruktorkę tańca, która pokazała mamom 
jak tańczyć salsę.  
 
W tych dniach można było również wziąć udział w spotkaniu 
poświęconym profilaktyce nowotworu piersi „Dbaj o piersi 
w każdym wieku”. Spotkanie poprowadziła położna Krysty-
na Kowczugo. W czasie tego spotkania panie dowiedziały  
się również, w jaki sposób prawidłowo wykonać samobada-
nie piersi.  
 
Szkoła Rodzenia „Jakość narodzin-jakość życia” znalazła  
się na liście 199 organizacji z całego świata, które włączyły 
się w przygotowywanie wydarzenia, a dzięki pracy i dużemu 
zaangażowaniu osób odpowiedzianych za jego organizację 
otrzymała podziękowania od BabyWearing International Inc. 
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Superfood - żywność nadzwyczajna 

Czym jest superfood? 
 
Naukowa definicja produktów, które można by zaliczyć  
do grupy „super jedzenia”, nie istnieje. Nie ma też ujedno-
liconej listy produktów, które są zaliczane do tej kategorii. 
Najogólniej rzecz ujmując, superfood to nieprzetworzone 
produkty żywnościowe surowe lub suszone bez dodatku  
cukru (superfood nie będą w większości przypadków owoce 
suszone, które często są dosładzane i konserwowane różne-
go rodzaju środkami i mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc), 
które mają wysoką zawartość cennych dla ludzkiego organi-
zmu składników mineralnych i witamin, a także antyoksy-
dantów, kwasów omega 3 czy błonnika. Wskazuje się rów-
nież na to, że wymienione substancje pochodzące z takich 
produktów są lepiej przyswajalne przez ludzki organizm.  
 
Możemy domyślać się, że termin superfood powstał w celu 
lepszej promocji niektórych z produktów żywnościowych  
w oparciu o teorie, że to właśnie dieta powinna być lekar-
stwem dla człowieka (teorię tę przedstawił już w starożyt-
ności Hipokrates). Jednak samo słowo superfood zostało 
użyte po raz pierwszy w 1998 roku przez Aarona Mossa  
na łamach czasopisma „Nature Nutrition” i od tego czasu 
zyskało dużą popularność wśród miłośników zdrowego  
żywienia. Jednak z uwagi na to, że wiele firm promuje  
swoje towary na fali mody na superfood, teoria o dobro-
czynnych właściwościach tego typu produktów wzbudza 
kontrowersje – chodzi tutaj przede wszystkim o to,  
czy wybrane produkty faktycznie mają dobry wpływ  
na nasze zdrowie.  
 
Superfoood – jak nie dać się oszukać? 
 
Wchodząc do sklepów spożywczych (nie tylko tych ze zdro-
wą żywnością), na specjalnych półkach możemy znaleźć 
produkty żywnościowe których nazwy i slogany promocyjne 
wskazują na to, że dany produkt jest bardzo zdrowy  
i wyjątkowy, a także niesamowicie wpłynie na nasze samo-
poczucie i zdrowie. Ale czy to wszystko jest prawdą?  
 
Niestety część z produktów, które znajdziemy w sklepach, 
ma jedynie ładne opakowanie, a zawartość składników  
odżywczych nie jest wcale wysoka. Dlatego jest ważne to, 
na co już zwracaliśmy uwagę niejednokrotnie – czyli czyta-
nie etykiet. Warto szukać produktów, na których etykietach 
jest podana wartość odżywcza na 100 g lub 100 ml, w tym 
wyróżniona jest zawartość „super” składników – witamin, 
mikroelementów i innych. Przy sprawdzaniu zawartości  
dobrze jest zobaczyć, czy na etykiecie jest podane, jaki 
procent dziennego zapotrzebowania na wybrane składniki 
pokrywa porcja produktu. 

 
Jeżeli dalej będziemy mieć wątpliwości, warto zasięgnąć 
porady u dietetyka lub poszukać informacji na sprawdzo-
nych stronach internetowych dotyczących zdrowego żywie-
nia. Przed zakupem dobrze jest też sprawdzić, czy wybrany 
przez nas produkt nie ma właściwości uczulających  
lub producent na opakowaniu nie zaznaczył, że w zakładzie 
produkcyjnym mogą znajdować się alergeny. Decydując  
się na zmianę diety lub wprowadzenie superfood do swoje-
go jadłospisu, szczególnie produktów, których wcześniej 
nie jedliśmy warto ograniczyć się do jednego w określonym 
czasie, to pozwoli określić, czy nie wystąpi reakcja aler-
giczna. 
 
Superfood – co warto włączyć do swojej diety? 
 
Powszechnie przyjęło się przekonanie, że produkty  
żywnościowe z kategorii superfood muszą być drogie  
i pochodzić z egzotycznych krajów jak np. popularne  
w ostatnich latach jagody goji czy acaji. Jednak  
jak się okazuje, w naszych sklepach spożywczych znajdują 
się prawdziwe bomby witaminowe, które znamy bardzo  
dobrze, chociaż często nie doceniamy ich właściwości proz-
drowotnych. Do produktów spożywczych, które warto  
włączyć do swojej diety, należą przede wszystkim: 

• aronia czarnoowocowa – jest to jeden z najbardziej  
zasobnych w antyoksydanty owoców. Jej spożywanie pole-
cane jest jako uzupełnienie diety w przypadku problemów  
z układem sercowo-naczyniowym, a także dla osób z pod-
wyższonym cholesterolem. Oprócz wysokiego stężenia anty-
oksydantów, aronia jest bogatym źródłem witaminy C,  
E i witamin z grupy B oraz składników mineralnych,  
w tym manganu, chromu i boru. Najczęściej spotyka  
się ją w formie soków, herbatek owocowych lub galaretek; 

• jarmuż – to źródło witamin K, A, C i z grupy B, jest  
bogaty w żelazo, wapń i potas. Zawiera też dużo błonnika  
i jest silnym antyoksydantem. Szczególnie chętnie sięgają 
po niego osoby będące na diecie; 

• papryka – jest niskokaloryczna, a jednocześnie jest 
prawdziwą bombą witaminową i mineralną – jest źródłem 
witamin: C, E i z grupy B oraz takich minerałów jak potas, 
wapń, magnez, fosfor i żelazo; 

• czosnek – często nazywany jest naturalnym antybioty-
kiem. Jest źródłem flawonoidów, saponin, związków siarki, 
minerałów i witamin. Czosnek działa wspomagająco  
w czasie infekcji bakteryjnych, a także wpływa korzystnie 
na pracę układu trawiennego, pomaga także zmącić odpor-
ność organizmu; 

W naszych artykułach niejednokrotnie podkreślali-
śmy to, jak ważna jest zdrowa, odpowiednio  
zbilansowana dieta w życiu każdego z nas.  
Co więcej, dobra dieta pozwala na szybsze wyjście 
z niektórych chorób, wzmacnia organizm, sprawia, 
że lepiej się czujemy i możemy utrzymać odpo-
wiednią wagę ciała. W kontekście zdrowego odży-
wiania coraz częściej można usłyszeć o superfood, 
czyli produktach żywnościowych o wysokiej warto-
ści odżywczej. Czym dokładnie jest superfood,  
jakie ma właściwości i po które produkty tego typu 
faktycznie warto sięgać? 
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• kiszonki – kiszonki często nazywane są naturalnymi 
probiotykami, z uwagi na to, że znajdują się w nich bakte-
rie probiotyczne, korzystnie wpływające na pracę układu 
trawiennego, ale i na odporność organizmu. Oprócz tego 
kiszonki to bogate źródło witamin: C, K, E i z grupy B oraz 
minerałów takich jak żelazo, potas i wapń; 

• natka pietruszki – już jedna łyżka natki pietruszki  
może pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę C.  
Natkę warto jeść, gdy ma się problemy z przyswajaniem 
żelaza. Oprócz tego jest to bogate źródło witaminy  
K i z grupy B. Natka pietruszki zawiera też dużo wapnia, 
magnezu oraz kwasu foliowego. Najlepiej jeść ją na surowo 
np. posypując nią kanapki, czy stosując jako dodatek  
do ziemniaków; 

• żurawina – substancje w niej zawarte wykazują działa-
nie antybakteryjne, dlatego polecana jest jako wsparcie  
w kuracji zapaleń pęcherza o podłożu bakteryjnym. Zawie-
ra dużo witaminy C, beta-karotenu, polifenoli i flawonodi-
dów; 

• produkty pszczele – zawierają w sobie substancje  
o działaniu przeciwgrzybiczym, antywirusowym, antybakte-
ryjnym i są bogatym źródłem witamin (w tym C, E i z grupy 
B), zawierają także substancje o działaniu probiotycznym  
i antybiotycznym. Skład produktów będzie się różnił od te-
go, z czego pszczoły go wytwarzają oraz od formy przetwo-
rzenia. 
 
Do produktów, na które warto zwrócić uwagę, zaliczyć  
należy także: dynię, kakao, olej kokosowy, owoce jagodo-

we (w tym wspomniane wyżej jagody goji i acaji), algi mor-
skie, rokitnik, siemię lniane, kasze, orzechy, komosę ryżo-
wą, kiełki (szczególnie brokułu, lucerny i rzodkiewki).  
 
Superfood – czy to naprawdę działa? 
 
W tym miejscu warto podkreślić, że nie ma jednego „super 
produktu”, który będzie odpowiedzią na wszystko. Produk-
ty spożywcze określane jako super jedzenie powinny  
być stosowane jako uzupełnienie zbilansowanej diety,  
nie można jednym czy dwoma produktami zastąpić odpo-
wiednio dobranego jadłospisu. Warto pamiętać, że więk-
szość z tych produktów uzupełnia swoje działanie np. jeden 
wspomaga wchłanianie substancji odżywczych zawartych  
w drugim. Dlatego superfood powinny być włączane do die-
ty rozważnie, szczególnie że niektóre z tych produktów 
mogą powodować reakcje alergiczne (np. miód czy orze-
chy), być niewskazane przy określonych chorobach  
(np. kiszonki nie są polecane dla osób, które mają proble-
my z tarczycą i chorobę wrzodową żołądka czy dwunastni-
cy).  
 
Włączając do swojej diety superfood, należy wybierać  
te produkty, których właściwości są potwierdzone badania-
mi naukowymi, a nie kierować się modą na dany produkt, 
która często wykreowana jest do celów marketingowych 
firm produkujący suplementy diety. O wiele lepiej  
też sięgać po świeże produkty dostępne sezonowo (świeże 
warzywa, owoce i zioła) niż po tabletki z wyciągami  
z tych roślin.   
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HIV - co to za wirus i co trze-
ba o nim wiedzieć? 

Świadomość tego, czym jest wirus HIV oraz w jaki 
sposób można się nim zakazić, cały czas wzrasta  
w społeczeństwie. Jednak jak pokazują statystyki, 
wiedza na ten temat jest dalej niewystarczająca. 
Szczególnie wśród starszych osób, w wieku 50+.  
To właśnie w tej grupie odnotowuje się duży odsetek 
zakażeń wirusem HIV. Między innymi ta kwestia poru-
szana jest w czasie kampanii społecznych organizo-
wanych z okazji Światowego Dnia AIDS, który co roku 
jest obchodzony 1 grudnia.  

Światowy Dzień AIDS 
 
Tak jak październik jest miesiącem symbolizującym 
walkę z rakiem piersi i profilaktykę tej choroby,  
tak grudzień już od blisko 30 lat kojarzy się z profilakty-
ką i walką z AIDS, czyli chorobą wywoływaną przez  
wirus HIV. Od 1988 roku 1 grudnia obchodzony jest 
Światowy Dzień AIDS (inna nazwa to Światowy Dzień 
Walki z AIDS). Inicjatorem obchodów tego dnia była 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W 1988 r.  
również Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreśliło to,  
jak duże znaczenie ma organizacja obchodów tego dnia.  
 
Dwa lata później z inicjatywy Internacional AIDS Candle-
light Mamorial został zorganizowany pierwszy Światowy 
Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS, który obchodzony 
jest co roku w trzecią niedzielę maja. Symbolem walki  
z AIDS stała się na całym świecie czerwona wstążeczka. 
 
Główne obchody związane ze Światowym Dniem AIDS 
mają miejsce właśnie w dniu 1 grudnia. Jednak już pod 
koniec listopada i w pierwszych dniach grudnia często 
organizowane są imprezy towarzyszące – najczęściej  
są to programy profilaktyczne, konferencje, happeningi 
i różnego rodzaju akcje edukacyjne, które mają zwięk-
szyć w społeczeństwie świadomość tego, w jaki sposób 
można się zakazić wirusem HIV, gdzie można zrobić  
badanie, dlaczego warto je wykonać i co zrobić, kiedy 
okaże się, że jesteśmy nosicielami lub zakaziliśmy  
się od kogoś. Wszystkie kampanie społeczne przygoto-
wywane są tak, aby jak najlepiej dotrzeć do poszczegól-
nych grup wiekowych, które są najbardziej narażone  
na zakażenie. Co ciekawe, w ostatnich latach odnoto-
wuje się coraz więcej zakażeń wśród osób w wieku  
senioralnym.  
 
Do zakażenia dochodzi co 6 sekund – czyli co mówią 
statystyki na temat AIDS i HIV? 
 
Jak to zostało wspomniane na wstępie, cały czas świa-
domość tego, jak można zakazić się wirusem HIV i jak 
tego uniknąć nadal jest zbyt mała. Eksperci z Krajowego 
Centrum ds. AIDS wskazują, że na świecie może docho-
dzić do kolejnego zakażenia wirusem HIV nawet  
co 6 sekund, co pokazuje wielkość skali tego zjawiska. 
Do tak wielu zakażeń dochodzi między innymi dlatego, 
że bardzo mało popularne dalej jest badanie  
się pod kątem nosicielstwa wirusa i zakażenia nim. Sta-
tystyki podnoszą szczególnie kraje należące do grupy 
tak zwanego trzeciego świata. Jednak i w krajach kultu-
ry zachodniej cały czas dochodzi do nowych zakażeń.  
 

Szacuje się również, że w Polsce obecnie jest około  
35 tysięcy osób żyjących z wirusem HIV. Przypuszcza  
się również, że drugie tyle osób nie ma świadomości 
tego, że jest nosicielami. Te osoby mogą właśnie prowa-
dzić do nieświadomego zakażania innych. Narodowy  
Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu  
Higieny podaje, że od momentu rozpoczęcia badań  
w 1985 roku, do sierpnia 2016 r. zakażenie wirusem HIV 
stwierdzono u 20 756 osób, odnotowano 3 408 zachoro-
wań na AIDS i 1 348 zgonów w wyniku choroby.  
 
Dane statystyczne pokazują również, że około  
11% nowych zachorowań na AIDS występuje w grupie 
osób po 50 roku życia. Specjaliści wskazują, że takie 
zjawisko może się pogłębiać, z uwagi na to, że często 
osoby w tym wieku nie korzystają z zabezpieczenia, 
jakim jest prezerwatywa, gdyż nie obawiają się już nie-
chcianej ciąży. Jednak trzeba mieć tutaj na uwadze to,  
że prezerwatywa nie tylko chroni przed zajściem  
w ciążę, ale także przed chorobami przenoszonymi  
drogą płciową i zakażeniem wirusem HIV. Jednak dalej 
największy odsetek nowych zachorowań to ludzie mło-
dzi – w wieku od 20 do 29 lat (ok.33% zachorowań)  
i od 30 do 39 lat (ok. 38% zachorowań). Dane statystycz-
ne z 2016 roku pokazują również, że wśród nowo zaka-
żonych jest więcej mężczyzn (ok. 87% wszystkich zaka-
żeń).  
 
Choroba AIDS jest bardzo stygmatyzowana, gdyż najczę-
ściej kojarzona jest z chorobą panującą w środowisku 
osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.  
Statystyki pokazują, że jest duży odsetek chorych  
w tym środowisku. Jednak trzeba pamiętać, że wirusem 
HIV może zakazić się każdy, w różnych sytuacjach.  
Najczęściej na chorobę tę narażone są osoby często 
zmieniające partnerów seksualnych. HIV przenoszony 
jest drogą płciową. Wirusem można zakazić się również 
poprzez niesterylne igły (np. w czasie wykonywania  
tatuażu), gdyż jest on przenoszony również przez krew. 
Występuje też zakażenie wertykalne. Ma ono miejsce 
wtedy, gdy matka zakażona HIV zaraża swoje dziecko  
w czasie porodu. Do takiego zakażenia może dojść  
już w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią.  
 
Obecnie bardzo dużym problemem związanym z HIV,  
na który wskazują specjaliści, jest niska wykrywalność 
zakażenia wirusem – bardzo mało osób wykonuje testy 
na obecność wirusa we krwi. A podobnie jak w przypad-
kach wielu innych chorób, wczesne wykrycie zakażenia 
wirusem pozwala choremu na normalne funkcjonowanie 
i zmniejsza ryzyko tego, że będzie on zakażał inne  
osoby.  

Zdjęcie: Designed by Jannoon028 / Freepik 
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Gdzie w Słupsku można wykonać testy na obecność 
wirusa HIV? 
 
Nadal bardzo mało osób decyduje się na wykonanie  
testów na obecność wirusa HIV. To powoduje, że nawet 
50% osób zakażonych w naszym kraju nie ma świadomo-
ści tego, że są nosicielami wirusa. Badania na obecność 
HIV nie są popularne z wielu przyczyn. Jako najczęstszą 
wymienia się stygmatyzację choroby oraz brak dokład-
niej wiedzy o tym, gdzie można wykonać badanie  
i jak ono przebiega. 
 
W związku z tą sytuacją każdego roku przed Światowym 
Dniem AIDS organizowane są również kampanie mające 
na celu zachęcenie społeczeństwa do wykonywania  
testów na HIV. W tym roku po raz kolejny odbył  
się Europejski Tydzień Testowania na HIV (w dniach  
17 – 24 listopada). Punkty, w jakich wykonywane  
są testy były otwarte dłużej. Jednak Europejski Tydzień 
Testowania na HIV to nie jedyna okazja na przebadanie 
się pod tym kątem. Test na obecność HIV można  
wykonać przez cały rok. W Słupsku miejscem, w jakim 
bezpłatnie i anonimowo można wykonać taki test,  
jest Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Anonimowych, 
Bezpłatnych Badań w Kierunku Zakażenia Wirusem  
HIV działający przy ul. Tuwima 23. Punkt jest czynny  
we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00.  
 
Badając się w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym 
zachowujesz anonimowość. Nie musisz podawać swoje-
go imienia i nazwiska, czy innych danych, ani przedsta-
wiać żadnych dokumentów. Trzeba być jednak osobą 
pełnoletnią. W PKD można porozmawiać z doradcą,  
który pomoże ustalić, czy rzeczywiście wystąpiło ryzyko 
zakażenia i potrzebne jest badanie. Doradca odpowie 
też na pytania dotyczące HIV i AIDS oraz innych chorób 
przenoszonych drogą płciową. 
 
Test na HIV polega na pobraniu krwi (w taki sam sposób, 
jak przy pobieraniu próbki do wykonania morfologii). 
Krew następnie jest sprawdzana w laboratorium – bada 
się ją pod kątem występowania przeciwciał anty-HIV, 
które pojawiają się w organizmie osób zakażonych  

i antygenu p24, który również występuje u osób zakażo-
nych wirusem HIV. W celu wykonania badania nie trzeba 
przychodzić do punktu konsultacyjnego na czczo. Wyniki 
badania można odebrać w ciągu jednego, maksymalnie 
trzech dni od momentu jego wykonania.  
 
Wynik ujemny testu przesiewowego oznacza,  
że w badanej krwi nie znaleziono przeciwciał przeciw 
wirusowi HIV ani antygenu wirusa.  
 
Jeśli przez 12 tygodni poprzedzających wykonanie testu 
nie było żadnych sytuacji, które mogłyby doprowadzić 
do zakażenia HIV, to wynik ujemny oznacza, że badana 
osoba nie jest zakażona HIV. Jeżeli jednak nie minęło 
jeszcze 12 tygodni od ostatniej ryzykownej sytuacji,  
to wynik nie jest pewny i należy powtórzyć badanie  
po tym okresie.  
 
Może zdarzyć się, że niezakażona HIV osoba otrzyma 
wynik dodatni w teście przesiewowym. Taka sytuacja 
może być spowodowana ciążą, ostrymi infekcjami  
wirusowymi, szczepieniami, chorobami autoimmunolo-
gicznymi. Dodatni wynik testu przesiewowego nie jest 
ostatecznym wynikiem, zawsze musi zostać sprawdzony 
przy pomocy testu potwierdzenia (Western blot).  
Takie testy wykonuje kilka specjalistycznych laborato-
riów w Polsce. 
 
Dodatni wynik testu potwierdzenia informuje,  
że u badanej osoby rozpoznano zakażenie HIV. Należy 
niezwłocznie zgłosić się do poradni prowadzącej lecze-
nie ARV.  
 
Rejestracja nie wymaga skierowania. Lista placówek 
znajduje się na stronie internetowej www.aids.gov.pl.  
 
Osoba, u której potwierdzono zakażenie ma obowiązek 
poinformowania o nim swojego partnera/partnerki  
seksualnej. 
 
Artykuł powstał w ramach konsultacji z Małgorzatą Parol 
- Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdro-
wotnej Oddział Terenowy Słupsk.   

Źródło grafiki: www.hivstory.pl 

http://www.aids.gov.pl
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Położna podstawowej opieki 
zdrowotnej  – jej rola i zadania 

Po opuszczeniu szpitala z nowym członkiem rodziny, 
życie zaczyna przypominać chwilowo totalny chaos. 
Szczególnie osoby, które po raz pierwszy zostały rodzi-
cami, mogą mieć problem z ogarnięciem wszystkiego. 
Dużo wątpliwości pojawia się często już w pierwszych 
dniach opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Między 
innymi właśnie dlatego stworzone zostały wizyty patro-
nażowe położnych poz. Jak wygląda taka wizyta,  
jak się do niej przygotować i jaka jest rola położnej 
środowiskowo-rodzinnej? Jakie są jej zadania?  

Kim jest położna poz? 
 
Zawód położnej to jeden z najstarszych zawodów  
na świecie. Wskazuje się, że jego korzenie mogą sięgać 
początków ludzkiej cywilizacji. W Polsce zawód położ-
nej jest zawodem samodzielnym i chronionym na pod-
stawie ustawy z 2011 roku, w której zostały określone 
zasady zawodu położniczego. 
  
Co należy do zadań położnej poz? 
 
Większości osób zadania położnej poz kojarzą się  
z towarzyszeniem przy porodzie, współpracą z ginekolo-
giem oraz wizytami patronażowymi po porodzie. Jednak 
to tylko część z zadań, jakie na co dzień wykonują  
położne. Do położnej środowiskowej mogą zgłaszać  
się kobiety w różnym wieku z prośbą o poradę z zakresu 
edukacji okołoporodowej, planowania rodziny, opieki  
w czasie ciąży, porodu i połogu, jak również w kwe-
stiach związanych z opieką nad noworodkiem. Położna 
jest także osobą, do której można się zwrócić w przy-
padku wszelkich schorzeń ginekologicznych i onkologicz-
nych. Wśród ich zadań wymienić należy przede wszyst-
kim: 

• edukację w zakresie planowania rodziny; 

• opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu; 

• opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem  
do ukończenia drugiego miesiąca życia; 

• opiekę w chorobach ginekologicznych; 

• opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.  
 
Położne zajmują się również promocją zdrowia, odpo-
wiedniego stylu życia oraz profilaktyką chorób.  
Do ich zadań w tym zakresie należy przede wszystkim 
edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia i profi-
laktyki chorób takich jak: choroby wieku rozwojowego, 
chorób ginekologicznych i patologii położniczych, a tak-
że chorób przenoszonych drogą płciową, w tym unikania 
zakażeń wirusem HIV. Oprócz tego do działań z zakresu 
promocji zdrowia, które wykonuje położna zaliczyć  
należy: 

• przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu 
rodzinnego; 

• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego 
żywienia noworodków i niemowląt do drugiego mie-
siąca życia; 

• promowanie karmienia piersią oraz poradnictwo lak-
tacyjne; 

• poradnictwo związane z prawidłową higieną w czasie 
ciąży i połogu; 

• poradnictwo związane z prawidłowym żywieniem  
w czasie ciąży i połogu; 

• edukacja w zakresie płodności, w tym powrotu płod-
ności po porodzie, metod regulacji płodności. 

 
Do zadań położnej należą także czynności diagnostycz-
ne. Szereg z nich związany jest z okresem ciąży  
i połogu. Do tych zadań zaliczyć należy między innymi 
wykonywanie badań położniczych, monitorowanie roz-
woju ciąży fizjologicznej czy monitorowanie przebiegu 
połogu. W tym zakresie położna przeprowadza także 
wywiad środowiskowo/rodzinny, a także ocenia relację 
rodziny z noworodkiem, ocenia rozwój noworodka i nie-
mowlęcia do drugiego miesiąca życia oraz obserwuje 
psychoruchowy rozwój noworodka oraz niemowlęcia.  
 
W czasie wykonywania swoich zadań położna współpra-
cuje z szeregiem specjalistów, w zależności od tego, 
przy jakim projekcie jest zatrudniona. Najczęściej  
położne współpracują z ginekologami, ale także z leka-
rzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniar-
kami POZ, pielęgniarkami długoterminowej opieki  
domowej, a także przedstawicielami organizacji i insty-
tucji, które działają na rzecz zdrowia.  
 
Czym jest wizyta patronażowa i jak przygotować  
się do wizyty patronażowej? 
 
Pierwsze wizyty położnej w domu po porodzie nazywane 
są wizytami patronażowymi. Do tej wizyty dobrze  
się przygotować wcześniej, szczególnie jeśli to pierwsza 
taka wizyta w rodzinie. Chodzi tutaj o przygotowanie 
dokumentów związanych z ciążą, porodem oraz wypi-
sem ze szpitala, ale także zastanowienie się nad tym,  
o co chce się spytać położną. Pytania, czy wszelkie  
wątpliwości warto spisać sobie na kartce od razu, kiedy 
tylko przyjdą do głowy, a później przed samą wizytą 
wszystko spisać w listę. To pozwoli zminimalizować  
ryzyko tego, że o czymś zapomnimy.  
 
W czasie pierwszej wizyty położna pokazuje między  
innymi jak przewijać dziecko i wykonywać poszczególne 
czynności higieniczne, w jaki sposób należy przystawiać 
dziecko do piersi, a także odpowiada na wszelkie pyta-
nia rodziców dotyczące pielęgnacji dziecka, opieki nad 
nim oraz jego zdrowia.  
 
Podczas wizyty patronażowej położna bada dziecko.  
W szczególności ocenia to, jak goi się pępek, sprawdza 
stan skóry dziecka (czy nie ma odparzeń), ocenia cie-
miączko oraz sprawdza odruchy neurologiczne.  

Designed by Pressfoto / Freepik 
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Badana jest także kobieta, w szczególności sprawdzane 
jest to, jak goi się krocze lub blizna po cesarskim cięciu. 
Położna ocenia również stan obkurczającej się macicy 
oraz stan piersi.  
W czasie sześciu tygodni po narodzinach dziecka położna 
powinna odwiedzić rodzinę, którą się opiekuje od 4 do 6 
razy (w okresie od 3 do 12 miesiąca życia dziecka obo-
wiązki położnej przechodzą na pielęgniarkę poz).  
Tak rozłożone w czasie wizyty pozwalają na pomoc  
rodzicom w opiece nad dzieckiem, doradzanie im, a tak-
że na wychwycenie nieprawidłowości w rozwoju dziec-
ka, np. złe przybieranie na wadze, które może wynikać 
z problemów laktacyjnych. W razie problemów, rodzice 
mogą skontaktować się osobiście lub telefonicznie  
z położną i poprosić ją o wizytę lub konsultacje.  
 
Kiedy i gdzie można wybrać położną środowiskowo-
rodzinną? 
 
Położną poz można wybrać w dowolnym momencie  
życia. Jednak najczęściej kobiety decydują się na ten 
wybór w okresie ciąży i połogu. Położną można wybrać 
w tej samej przychodni, do której się należy lub w innej 
przychodni, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Usługi 
świadczone przez położne w ramach NFZ realizowane są 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 
 
Z pomocy położnej można korzystać już na etapie plano-

wania ciąży, a także w jej trakcie. Wcześniejszy kontakt 
z położną pozwoli odpowiednio przygotować się do cią-
ży, porodu, a także prawidłowej opieki nad dzieckiem, 
w tym do problemów, które mogą pojawić się w pierw-
szych miesiącach życia dziecka. Od 21 tygodnia ciąży 
położne prowadzą indywidualną edukację przedporodo-
wą. Spotkania odbywają się: 

• 1 raz w tygodniu w okresie od 21 do 31 tygodnia  
ciąży; 

• 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży  
do porodu. 

Jeżeli na wybór położnej decydujemy się po narodzi-
nach dziecka, należy to zrobić jak najszybciej – dziecko 
rejestruje się w przychodni, a pierwsza wizyta położnej 
w domu powinna odbyć się w ciągu 48 godzin  
od momentu zgłoszenia.  
 
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru położnej, warto 
spotkać się z daną osobą i porozmawiać. To pozwoli  
na sprawdzenie, czy będzie dobrze się z nią współpraco-
wało. Po podjęciu decyzji należy wypełnić odpowiedni 
formularz (dostępny w placówkach lub na stronie 
www.spmzoz-slupsk.pl). W ciągu roku kalendarzowego 
można 2 razy bezpłatnie zmienić położną poz. a w przy-
padku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w  wysokości 
80 zł.  
 

Zachęcamy do wyboru położnej w jednej  
z przychodni Samodzielnego Publicznego 
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słup-
sku. Wyboru położnej można dokonać w przy-
chodniach rejonowych: 

• Wojska Polskiego 49; 

• Łokietka 6; 

• 11 listopada 7.  

Gabinety położnych poz są czynne w godzi-
nach 7.30 - 9.30. Od godziny 9.30 do 18.00 
położne poz pracują w terenie.  

Osoby zapisane do Szkoły Rodzenia mają moż-
liwość uczestniczenia w zajęciach prowadzo-
nych przez położne poz ze słupskiego Samo-
dzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej.  

Fot. góra - Mirosława Roszak podczas warszta-
tów Świadoma Mama w Słupsku 2016 r. 

Fot. bok - Kadry programu „Zdrowie i Rodzi-
na” odc. 9/2017. 

http://www.spmzoz-slupsk.pl
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Czym jest syndrom dziecka potrząsanego? 
 
Syndrom dziecka potrząsanego lub inaczej zespół 
dziecka potrząsanego (z ang. SBS – shaken baby syn-
drome) to nazwa dla zespołu objawów, które pojawia-
ją się u noworodka lub niemowlęcia, a będących skut-
kiem gwałtownego potrząśnięcia dzieckiem lub uderze-
nia go w głowę.  
 
Pierwszy raz na problem potrząsanego dziecka zwróco-
no uwagę już pod koniec lat 40. XX wieku. Jednak kon-
cepcja SBS opracowana została w latach 70. ubiegłego 
wieku w oparciu o przypadki, jakie opisali radiolog 
John Caffey i neurochirurg Norman Guthkelch.   
 
W wyniku potrząsania dzieckiem może dojść do urazów 
nie tylko w obrębie głowy. Uszkodzeniu mogą ulec tak-
że: 

• szyja; 

• kręgosłup; 

• żebra. 
 
Uszkodzenia ciała powstałe w wyniku potrząsania  mo-
gą prowadzić do stałego kalectwa. Wynikiem potrząsa-
nia może być również utrata słuchu, wzroku czy zabu-
rzenia równowagi. U dziecka z syndromem SBS może 
wystąpić także padaczka, stan wegetacji, wodogłowie, 
częściowy paraliż, upośledzenie umysłowo-rozwojowe, 
zaburzenia wychowawcze, a także problemy w nauce. 
Szacuje się, że około 20-25% dzieci z SBS umiera w wy-
niku  
doznanych obrażeń.  
 
Dlaczego potrząsanie dzieckiem jest tak nie-
bezpieczne? 
 
Analizy pokazują, że wystarczą jedynie 4 sekundy po-
trząsania, by u dziecka doszło do nieodwracalnych 
zniszczeń w organizmie. Ale dlaczego tak się dzieje?  
 
Jak to zostało wspomniane wyżej, ciało małego dziec-
ka się dopiero rozwija i wzmacnia. Jest niezwykle 
wiotkie i delikatne. Do tego dochodzi fakt, że głowa u 
noworodka i małego niemowlęcia stanowi około 25% 
masy jego ciała. Mięśnie karku oraz szyi na początku są 
bardzo słabe, co wymusza konieczność podtrzymywa-
nia główki dziecka, gdy jest ono noszone na rękach. 

Również mózg noworodka jest znacznie delikatniejszy 
niż mózg dorosłego czy starszego dziecka. Właśnie dla-
tego już niewielki i krótkotrwały wstrząs może skutko-
wać uszkodzeniami w obrębie mózgu, układu kostnego, 
mięśniowego czy nerwowego.  
 
Warto tutaj wspomnieć, że uszkodzenia charaktery-
styczne dla SBS mogą powstać nie tylko w wyniku  
potrząsania dzieckiem w nerwach czy celowego znęca-
nia się nad nim. Takie uszkodzenia w mózgu mogą być 
wynikiem również silnego i gwałtownego bujania 
dziecka, a także w czasie zabawy „w podrzucanie”.  
 
Czy można rozpoznać dziecko z SBS? 
 
To czy dziecko jest narażone na SBS trudno rozpoznać, 
gdyż wszystko dzieje się „w środku”, chociaż niekiedy 
u dziecka można zauważyć siniaki w miejscu, w którym 
było ono mocno trzymane w czasie potrząsania.  
To, że dziecko jest potrząsane, mogą sygnalizować 
takie objawy jak:  

• apatyczność; 

• ospałość; 

• problemy z oddychaniem; 

• zburzenia krążenia; 

• problemy z przełykaniem; 

• zmniejszony apetyt; 

• nieprawidłowy odruch ssania; 

• trudności ze skupieniem wzroku na poruszającym 
się przedmiocie; 

• problemy z uniesieniem główki. 
 
Warto tutaj zaznaczyć, że dzieci potrząsane mniej się 
uśmiechają i gaworzą.  
 
Czy można uniknąć SBS? 
 
Płacz jest jedyną metodą komunikacji małego dziecka. 
Noworodki i niemowlęta płaczą średnio około  
2-3 godzin w ciągu doby, a niektóre dzieci nawet wię-
cej. Płacz, w zależności od intensywności i głośności 
może oznaczać to, że dziecko jest głodne, jest mu 
zimno, chce się przytulić, jest mu niewygodnie lub po 
prostu się nudzi. Długi płacz dziecka może wywołać u 
opiekuna nerwowość i chęć jego uspokojenia przez 

Dlaczego nie wolno potrząsać 
dzieckiem – czym jest syndrom 
dziecka potrząsanego? 

Małe dziecko to niezwykle krucha istota, która  
potrzebuje ciągłej uwagi rodzica i nieustannej opie-
ki. Czasami w chwilach kryzysowych może opiekuno-
wi dziecka przyjść do głowy pomysł, żeby potrząsnąć 
dzieckiem – w końcu na dorosłego, który wpadnie  
w histerię taki sposób działa. Trzeba jednak pamię-
tać o tym, że układy kostny i mięśniowy dziecka nie 
są tak dobrze rozwinięte jak u dorosłego i już nawet 
najmniejszy wstrząs może prowadzić do poważnych 
konsekwencji – od ospałości, siniaków i nerwowości 
po uszkodzenia mózgu, napady padaczkowe,  
a nawet śmierć.  

Fot.Designed by Freepik 
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potrząsanie właśnie. Najczęściej tak się dzieje, gdy u ko-
biety występuje depresja poporodowa, gdy opiekun dziec-
ka nie ma wsparcia lub w rodzinie występują zaburzenia  
społeczne. 
 
Jeżeli płacz dziecka staje się nie do wytrzymania, o wiele 
lepiej jest wyjść na chwilę do drugiego pomieszczenia  
i ochłonąć. Przed wyjściem należy upewnić się, że dziecku 
nic nie zagraża lub zostawić je pod opieką innej osoby. 
Można też zostawić dziecko drugiemu opiekunowi  
i na chwilę wyjść na dwór, by ochłonąć. Czasem wystarczy 
chwila na świeżym powietrzu, aby się uspokoić i nabrać  
sił na stawienie czoła dalszym wyzwaniom. W przypadku, 
gdy metody relaksacji nie pomagają, warto skontaktować 
się z lekarzem, który podpowie, co można zrobić,  
aby się uspokoić w czasie kryzysowej sytuacji i jak pomóc 
dziecku się wyciszyć.  

Lalki, które „mówią” prawdę o SBS 
 
Na wyposażeniu Szkoły Rodzenia „Jakość narodzin – jakość 
życia” są specjalne, niemowlęce fantomy, które odwzoro-
wują dziecko z SBS. Dzięki kontaktowi z takim fantomem 
rodzice w czasie spotkań ze specjalistami szkoły rodzenia 
mogą przekonać się, jak niewiele wystarczy, aby zrobić 
dziecku krzywdę, co oddziałuje na ich wyobraźnię i póź-
niejsze zachowanie.  
 
 

Pamiętaj! Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.  
Nie tylko go nie uspokoisz w ten sposób,  
ale wyrządzisz mu krzywdę! 
 

Dzieci na chwilę - rodzicielstwo na próbę, 
czyli program „Dziecko w domu” 

W ramach współpracy specjalistów ze Szkoły Rodzenia 
„Jakość narodzin - jakość życia” oraz Poradni Planowania 
Rodziny stworzony został program „Dziecko w domu”. 
Celem programu jest pokazanie młodzieży licealnej,  
jak faktycznie wygląda opieka nad nowonarodzonym 
dzieckiem.  

Prowadząca program psycholog Maja Majchrzak mówi,  
że program ma także na celu uświadomienie młodzieży 
konsekwencji podejmowania zachowań seksualnych.  
To z kolei ma prowadzić do przemyśleń dotyczących  
własnej i partnera gotowości do posiadania dziecka.  

Program pokazuje nie tylko to, jakie obowiązki czekają 
na przyszłych rodziców, ale także uczy empatii i kształtu-
je poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.  

Lalki RealCare Baby, które w programie zastępują praw-
dziwe dzieci, to zaawansowane technologicznie fantomy. 

Zostały stworzone tak, aby reagować niemalże jak praw-
dziwe dzieci - płaczą sygnalizując głód lub niewygodę, 
śmieją się gdy są zadowolone, mają czkawkę, oddychają. 
Lalką trzeba się opiekować tak jak prawdziwym dzieckiem 
- przewijać ją, karmić, przytulać, kołysać. Dbać o nią pod 
każdym względem. 

 Dodatkowo mają wbudowane w „ciało” sensory, które 
później przekazują elektroniczne informacje, na podsta-
wie, jakich tworzy się raport opieki nad lalką. Wtedy 
„rodzic” może sprawdzić, jak się sprawował w czasie 
weekendowej opieki nad „swoim dzieckiem”.  

Program jest przeznaczony dla młodzieży ze słupskich 
szkół ponadpodstawowych. Udział w programie jest  
dobrowolny i rodzice  uczniów muszą wyrazić zgodę  
na udział dziecka w programie. Zainteresowane szkoły 
zachęcamy do kontaktu z realizatorami programu. Kon-
takt w sprawie programu „Dziecko w domu” możliwy jest 
poprzez Szkołę Rodzenia „Jakość narodzin - jakość życia” 
ul. Westerplatte 1, 76-200 Słupsk, tel. 59 844 76 21.  
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Stymulacja rozwoju dziecka 
poprzez muzykę i języki obce 

Każdy z nas ma swoje ulubione piosenki i gatunki muzyczne, poprawia-
jące nastrój oraz samopoczucie. Dla jednego będzie to muzyka klasycz-
na z okresu baroku, dla innego szalony rock’n’roll z lat pięćdziesiątych  
i sześćdziesiątych. Jednak jak się okazuje, terapeutyczna rola muzyki 
nie kończy się na wprawianiu nas w dobry nastrój.  

Wieloletnie badania pokazują, że muzyka wpływa  
korzystnie na rozwój dziecka – stymulacja poprzez muzyko-
terapię można wspierać rozwój emocjonalno-społeczny, 
szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. Terapia muzyką i dźwiękiem wykorzystywana jest 
także w wielu schorzeniach, przykładem może być tutaj 
metoda Tomatisa (więcej o tej metodzie piszemy poniżej), 
która wykorzystywana jest do wsparcia funkcji słuchowej, 
ale też pomaga poprawić koncentrację i rozwój zdolności 
językowych dziecka. Również poprzez odpowiednio dobra-
ne metody nauki języków obcych można stymulować  
rozwój dziecka i to już od najmłodszych lat. 
 
Jak wykorzystać muzykę do stymulacji rozwoju dziecka? 
 
Coraz częściej i coraz głośniej mówi się o tym, że kobieta 
będąc w ciąży, już może wykorzystać muzykę do stymulacji 
rozwoju swojego dziecka. W tym czasie najczęściej poleca 
się słuchanie muzyki klasycznej i relaksacyjnej. Stymulacja 
dźwiękowo-muzyczna w okresie prenatalnym wpływa  
na rozwój układu nerwowego i rozwój językowy dziecka  
w przyszłości.  
 
Wybierając muzykę do słuchania z dzieckiem, warto  
pamiętać, że liczy się różnorodność, dlatego dobrze jest 
słuchać różnych utworów i dźwięków. Jak dziecko przeby-
wające w łonie matki może zapamiętać dźwięki, które  
do niego dochodzą, dlatego między innymi noworodki  
tak chętnie zasypiają przy wszelkich szumiących dźwię-
kach. Takie dźwięki działają na nie uspokajająco, gdyż 
przypominają im to, co słyszały będąc w brzuchu swojej 
mamy.  
 
Rozwój zdolności muzycznych można zaobserwować u dzie-
ci w wieku od 20. tygodnia do 18. miesiąca życia. Właśnie 
dlatego warto wykorzystać naturalny tok rozwoju  
do stymulacji dziecka w różnych dziedzinach jego życia. 
Dzieci w tym czasie są bardzo wrażliwe na ludzki głos,  
a także na jego barwę oraz intonację. Widać to doskonale 
między innymi na podstawie reakcji dzieci na głos mamy 
czy innej bliskiej osoby, którą bardzo dobrze znają i często 
słyszą jej głos. Około 6. miesiąca życia, dzieci zaczynają 
reagować ruchem na słyszane dźwięki, szczególnie  
na rytmiczną muzykę. W kolejnych miesiącach życia poja-
wia się u dzieci muzyczne gaworzenie oraz rozwija  
się pamięć muzyczna – dziecko rozpoznaje odgłosy otocze-
nia. 
 
Do 3. roku życia pojawia się u dzieci spontaniczna aktyw-
ność muzyczna, a także pierwsze taneczne podrygi  
czy śpiew po sylabach do słyszanej muzyki. Nieco starsze 
dzieci – w wieku przedszkolnym potrafią już słuchać w sku-
pieniu (bezruchu). Rozwija się u nich także pamięć i wyob-
raźnia muzyczna.  

To, co rodzic może robić już od pierwszych chwil życia 
dziecka dla wsparcia jego muzycznego rozwoju, jest śpie-
wanie dla niego. Z czasem takie śpiewanie przerodzi  
się we wspólne muzyczne sesje. Śpiewanie dla dziecka już 
od pierwszych chwil jest o tyle ważne, że uwaga dźwięko-
wa małego dziecka jest skierowana na głos, w szczególno-
ści głos opiekuna. Warto zastanowić się również nad grupo-
wymi zajęciami prowadzonymi przez specjalistów. Może  
to być rytmika, zajęcia z instrumentami muzycznymi, śpie-
wanki, czyli połączenie zabawy z nauką muzyki. W czasie 
takich zajęć również rodzic jest zaangażowany w tworze-
nie „muzyki”, dzięki czemu daje przykład swojemu dziec-
ku.  
 
W Klubie Malucha można uczestniczyć w muzykoterapii – 
zajęciach prowadzonych przez psycholog Maję Majchrzak. 
Na zajęciach dzieci wraz z opiekunami mogą przenieść  
się do cudownego świata muzyki i przekonać się, że każdy 
może grać i śpiewać. Takie wspólne muzykowanie ma jesz-
cze jedną zaletę – pozwala na budowanie dobrych relacji  
z dzieckiem.  
 
Do głównych zadań muzykoterapii zalicza się przede 
wszystkim: 

• aktywizowanie i wyzwalanie procesów emocjonalnych; 

• aktywizowanie i wyzwalanie społeczno-
komunikatywnych interakcji w sposób niewerbalny; 

• wspomaganie ogólnego rozwoju; 

• usprawnienie motoryki; 

• rozładowanie napięć emocjonalnych; 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

• korektę zaburzonej psychomotoryki. 
 
W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki  
muzykoterapeutyczne oraz psychoterapeutyczne. Wśród 
nich wymienić można między innymi: 

• śpiewanie piosenek; 

• gra na różnorodnych instrumentach; 

• słuchanie muzyki; 

• zabawy muzyczno-ruchowe; 

• taniec; 

• ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu; 

• ćwiczenia mowy; 

• psychodramę; 

• pantomimę; 

• interpretacje plastyczne i słowne muzyki; 

• relaksację przy muzyce. 
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Zajęcia z muzykoterapii wspomagają podzielność uwagi, 
aktywizują twórczą wyobraźnię, a także są dobrym sposo-
bem na polepszenie pamięci. Pozwalają również na rozwi-
janie wrażliwości oraz spostrzegawczości. Dziecko uczy  
się wartościowania. Poprzez odpowiedni dobór treści utwo-
rów można kształtować w dziecku postawy społeczne,  
empatię oraz postawy patriotyczne.  
 
Metoda Tomatisa – na czym polega? 
 
W Klubie Malucha i Rodzica można również skorzystać  
z zajęć prowadzonych przez Maję Majchrzak, które oparte 
są o metodę Tomatisa. Metoda ta również wykorzystuje 
różnorodne dźwięki (nie tylko muzykę) do stymulacji  
ludzkiego mózgu. Jej autorem był francuski otolaryngolog, 
neurolog i foniatra – profesor Alfred Tomatis. Przyczynił  
się on również do stworzenia technologii tak zwanego elek-
tronicznego ucha, która jest obecnie stosowana w ponad 
200 ośrodkach na całym świecie. Za swoją pracę został  
honorowym Rycerzem Zdrowia Publicznego Francji, odzna-
czono go również złotym medalem za przeprowadzone  
badania naukowe. Tomatis leczył też sławnych ludzi.  
Do jego pacjentów należeli między innymi: Maria Callas, 
Romy Scheider i Gerard Depardieu.  
 
Głównym celem opracowanego przez niego treningu słucho-
wego jest wspieranie funkcji słuchowej. To wpływa również 
na poprawę koncentracji, a także rozwój zdolności języko-
wych, komunikacyjnych oraz kreatywności. Dzięki temu 
zwiększa się potencjał człowieka w nauce oraz rozwoju 
psychoruchowym. Badania przeprowadzone przez Tomatisa 
pokazały, że ucho odgrywa bardzo ważną rolę w kontroli 
głosu, mowy oraz ma związek z kontrolą równowagi. Teoria 
Tomatisa opiera się na trzech głównych prawach: 

• Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho; 

• Jeżeli uszkodzonemu uchu ponownie umożliwi się prawi-
dłowe słyszenie, wówczas jakość głosu ulega natychmia-
stowej i nieświadomej poprawie; 

• Odpowiednie stymulacja słuchowa spowoduje trwałą 
poprawę artykulacji. 

 
Metodę Tomatisa można stosować u dzieci, jak i u doro-
słych. Może być wykorzystywana do udoskonalenia dotych-
czasowych umiejętności i rozwoju koncentracji. Jednak 
najczęściej wykorzystywana jest w zaburzeniach związa-
nych ze słuchem. Stosuje się ją szczególnie, gdy występują 
takie objawy jak: 

• nadwrażliwość na dźwięki; 

• trudności z czytaniem i pisaniem; 

• zaburzenia koncentracji uwagi; 

• błędna interpretacja pytań; 

• monotonny głos; 

• ubogie słownictwo; 

• drażliwość; 

• nadwrażliwość emocjonalna; 

• niemuzykalność; 

• dysleksja; 

• zaburzenia mowy (np. wady wymowy, jąkanie się); 

• zaburzenia głosu (np. częste chrypki będące wynikiem 
nadużywania głosu). 

 
Metoda Tomatisa wykorzystywana jest również u dorosłych, 
u których występuje bezsenność i którzy są narażeni  
na stres. Co ciekawe, ta metoda może pomóc również  

kobietom w ciąży. Polecana jest do relaksacji, poprawia 
samopoczucie i zmniejsza problemy okołoporodowe. Tech-
niki związane z metodą Tomatisa wykorzystuje się również  
w czasie pracy z dziećmi autystycznymi. W tym przypadku 
pomagają one wywołać komunikację z dzieckiem oraz  
pomagają w ćwiczeniu koordynacji i równowagi, a także 
łagodzą nadwrażliwość na różnorodne bodźce. 
 
Do najistotniejszych rezultatów wykorzystania Treningu 
Uwagi Słuchowej Tomatisa zaliczyć należy przede wszyst-
kim: 

• lepsze radzenie sobie z emocjami; 

• zmniejszenie stresu; 

• lepsze wykorzystanie posiadanych możliwości; 

• zwiększenie umiejętności komunikacyjnych; 

• efektywniejsze zapamiętywanie; 

• polepszenie koncentracji; 

• lepsza przyswajalność słownictwa; 

• płynność wypowiedzi; 

• poprawa rozumienia języka. 
 
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez naukę języków  
obcych  
 
Zarówno muzykoterapia, jak i metoda Tomatisa wspomaga-
ją naukę, w tym naukę języków obcych u dzieci.   
Odpowiednio dobrane metody nauki języków obcych mogą 
również stymulować rozwój dziecka i to już od najmłod-
szych lat. Specjaliści z zakresu metody nauczania Helen 
Doron wskazują, że naukę języka obcego warto rozpocząć  
u dziecka jeszcze przed skończeniem 7. roku życia, gdyż  
to właśnie w tym okresie dzieci o wiele lepiej radzą sobie  
z opanowaniem systemu fonologicznego (dźwięczności języ-
ka). Dzieciom w wieku do siedmiu lat łatwiej przychodzi 
opanowanie akcentu języka obcego oraz prawidłowej  
wymowy słów czy intonacji charakterystycznej dla danego 
języka. To wpływa z kolei na rozwój lepszego rozumienia 
ze słuchu.  
 
Dzięki wczesnej nauce języka obcego dziecko nabiera wraż-
liwości na obce dźwięki. Dla małych dzieci nauka języka 
obcego może odbyć się bez większych trudności,  
pod warunkiem, że metoda nauczania będzie odpowiednio  
dobrana do wieku dziecka i jego umiejętności. W innym 
przypadku może okazać się, że zbyt wczesne nauczanie 
może przynieść opóźnienia w prawidłowym rozwoju mowy  
u dziecka. 
 
Wczesna nauka języka obcego wpływa nie tylko na lepszy 
rozwój mowy u dziecka, ale także wspomaga rozwój  
psychologiczny i intelektualny. Wspomaga pamięć i koncen-
trację dziecka, także powoduje, że dziecko lepiej przyswa-
ja wiedzę, co procentuje w przyszłości. Warto pamiętać,  
że nauka języka obcego u dzieci w wieku do 7 lat ma formę 
zabawy, co pozwala wykorzystać ich spontaniczne zacho-
wanie do przekazania wiedzy.  
 
W Klubie Rodzica i Malucha rodzice i dzieci mogą zapoznać 
się z nauką języka obcego z wykorzystaniem metody Helen 
Doron. W zajęciach tego typu mogą uczestniczyć już trzy-
miesięczne maluchy. U tak małych dzieci nauka polega 
przede wszystkim na osłuchaniu się z językiem i jego melo-
dią. To ułatwia zapamiętywanie słów i uczenie się  
w późniejszym czasie rymowanek czy piosenek, a następnie 
zasad gramatycznych i stylistycznych.  
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Moc dźwięków dla przyszłych mam 
 
Na zajęciach prowadzonych w Szkole Rodzenia przez 
Maję Majchrzak proponujemy przyszłym mamom naukę 
metod relaksacji, w których dużą rolę odgrywa dobrze 
dobrana muzyka. Naukowcy udowodnili, że muzyka 
utrzymana w rytmie 60 uderzeń na minutę (np. baroko-
wa muzyka largo lub andante) pomaga obniżyć ciśnienie 
krwi i zmniejsza liczbę uderzeń serca, co ułatwia  
zrelaksowanie się i obniżony zostaje poziom stresu.  
Co ciekawe, muzyka może pobudzić również do działa-
nia system immunologiczny odpowiedzialny za odpor-

ność organizmu. W czasie słuchania takiej muzyki zmie-
niają się również fale dźwiękowe, co z kolei ma pozy-
tywny wpływ na nasz umysł. Do relaksacji polecana jest 
muzyka o wysokiej częstotliwości, np. utwory na takie 
instrumenty jak skrzypce, harfa, gitara czy mandolina.  
 
Jak więc widać muzyka znacząco wpływa na nasze  
samopoczucie, komfort psychiczny, ale także wspomaga 
nasze funkcjonowanie w społeczeństwie i poprawia 
zdolności naszego umysłu. Warto więc słuchać  
jej każdego dnia.  

Galeria projektu „Zdrowie – Mama i Ja”  

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których 
uwiecznione zostały spotkania, akcje i codzienne działania 
przedstawiamy realizatorów poszczególnych programów 

profilaktycznych.  Zdjęcia z galerii pochodzą z archiwum 
SPMZOZ w Słupsku. 
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Bliskość w tańcu. Tydzień Bliskości 2017 Program profilaktyki próchnicy. Dzieci z punktu przed-
szkolnego w Redzikowie 
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Angielski z Helen Doron. Tydzień Bliskości 2017 Profilaktyka raka piersi. Słupskie Dni Seniora 

Edukacja zdrowotna podczas V Jubileuszowego Międzynarodo-
wego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów i Superjuniorów w Kobyl-
nicy  

Edukacja zdrowotna podczas V Jubileuszowego Międzynarodo-
wego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów i Superjuniorów w Kobyl-
nicy  

Profilaktyka i edukacja zdrowotna podczas Biegu Charytatywnego 
na Rzecz Zwierząt 

Udział realizatorów projektu w akcji słupskiego MOPR-u - Krew 
na zaproszenie. Na zdjęciu Edyta Tołoczko z Poradni Preluksa-
cyjnej 

Projekt „Zdrowie - mama i Ja” realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Słupsku, a finansowany przez Miasto Słupsk. 
 
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na naszych stronach internetowych:  
• www.spmzoz-slupsk.pl  
• www.facebook.com/jakoscnarodzin 
• www.facebook.com/poradniapromocjizdrowia 
• www.facebook.com/edukacjazebyslupsk 
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Poradnia Preluksacyjna  

„Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt”  

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

Poradnia Laktacyjna  

„Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”  

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

Poradnia Planowania Rodziny  

„Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”  

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

Szkoła Rodzenia  

„Jakość narodzin - jakość życia”  

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

Poradnia Promocji Zdrowia  

„Zdrowe życie - dobre życie”  

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

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

Zakład Opieki Zdrowotnej  w Słupsku. 

Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk 

facebook.com/
jakoscnarodzin 


