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BIULETYN PROJEKTU „ZDROWIE - MAMA I JA”3/2019

POMÓŻMY DZIECIOM
uwierzyć w siebie

u 10-11

Internet 
jak pole minowe
u 12-13

u 3

Projekt „Zdrowie Mama i Ja” realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Miejski
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk.SPMZOZ

SŁUPSK

RAK PIERSI 
pamiętaj o profilaktyce
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 Październik na całym świecie obchodzo-
ny jest jako miesiąc walki z rakiem piersi. To 
czas, kiedy przypominamy, jak bardzo ważne są 
regularne badania profilaktyczne, a także zdro-
wy tryb życia. 
 Każdego roku w Polsce wykrywa się 18 
tysięcy zachorowań na raka piersi. Umiera na 
niego ponad pięć tysięcy kobiet rocznie, głów-
nie z powodu wykrycia choroby w zbyt zaawan-
sowanym stadium. Nie bójmy się konsultacji z 
lekarzem. Odwlekanie wizyty tylko utrudni le-
czenie i niekorzystnie wpłynie na rokowania. 
Pamiętajmy, że kobiety, które wygrały z rakiem 
to te, które szybko zaczęły działać. Samodzielny 
Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Słupsku przystąpił do akcji Gabinety USG z Ró-
żową Wstążką w ramach kampanii AVON Kontra 
Rak Piersi. Akcja umożliwia wykonanie dofina-
nowanych badań USG piersi. Zachęcam więc 
Panie do wzięcia udziału w naszej wspólnej ak-
cji i przebadania się. Szybko wykryty nowotwór 
wyleczalny jest nawet w 95 procentach. Pamię-
tajmy o tym!
 W naszym jesiennym wydaniu biuletynu 
radzimy także, jak wyeliminować cukier z die-
ty. Zdziwicie się Państwo, jakie efekty może to 
przynieść. Artykuł polecamy szczególnie tym 
osobom, które narzekają na brak energii, pro-
blemy z koncentracją, czy snem. Przypominamy 
również, jakie zagrożenia niesie za sobą inter-
net, a nasi specjaliści podpowiadają, jak radzić 
sobie z zaniżonym poczuciem wartości u dzieci. 
Serdecznie zapraszamy do lektury.

Maria Mazur,
Dyrektor SPMZOZ w Słupsku

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
ul. Tuwima 37, tel. 59 847 45 00
www.spmzoz-slupsk.pl, e-mail: sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
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Rusza kolejna edycja akcji „Gabinety USG z Różową 
Wstążką”. Kobiety z całej Polski, skorzystają z dofinan-
sowanych badań USG. Pierwsze wykonane zostaną już 
15 października.

 Do akcji przyłączył się „Projekt 
Zdrowie Mama i Ja”, realizowany przez Sa-
modzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki  
Zdrowotnej w 
Słupsku oraz Słup-
skie Amazonki. 
„Gabinety z Różo-
wą Wstążką” to 
część kampanii 
AVON Kontra Rak 
Piersi. 
 Pr o g r a m 
nie tylko przypomi-
na, jak ważna jest 
profilaktyka, ale 
nieprzerwanie od 
11 lat umożliwia 
kobietom wyko-
nanie kontrolnych 
badań diagnostycznych. Cena badań to je-
dynie 20 zł. Kwota ta stanowi równowartość 
prezentu, zawierającego kosmetyki AVON, 
który otrzyma każda pacjentka po wykona-
nym badaniu. 
 Zapisy na badania będę trwały od 11 
do 15 października. Liczba miejsc jest ogracz-
niczona (80 miejsc). Umówić można się te-
lefonicznie pod numerem telefonu 59 847 

45 20 lub osobiście. Szczegółową 
listę gabinetów, w których będzie 
można wykonać badanie, znajdziemy na 

stronie: www.
avonkontrarak-
piersi.pl od 11 
października.
 C e l e m 
kampanii jest 
uświadomienie 
wszystk im 
kob ie tom, 
że rak to nie 
wyrok. Szyb-
ko wykryty 
n o w o t w ó r 
wyleczalny 
jest w 95 
procentach 

przypadków. Regularne badania USG 
piersi oraz samobadanie to skuteczne 
metody na zachowanie zdrowia pier-
si, a w wielu przypadkach także życia, 
dzięki wczesnemu wykryciu zmian. 
 Piersi badać należy raz w mie-
siącu, najlepiej tydzień po miesiączce. 
Dobrze, jeśli zawsze będzie to ten 
sam dzień. 

Pamiętaj! Nie 
każda zmiana w 
piersiach oznacza 
nowotwór, ale każ-
da wymaga kon-
sultacji lekarskiej. 

Profilaktyka
ratuje życie

n Guz w obrębie gruczołu piersiowego.  

n Zmiana wielkości lub wyglądu piersi.

n Twarde lub powiększone węzły chłon-

      ne w dole pachwowym. 

n Wciągnięcie skóry lub brodawki.  

      Także sterczenie brodawki.

n Zaczerwienienie i zgrubienie skóry.

n Wyciek z brodawki (zwłaszcza krwi-  

      sty). 

 UWAŻAJ NA TE OBJAWY

 SAMOBADANIE PIERSI

1. Stojąc przed lustrem unieś ręce do góry i przyjrzyj się, czy nie widzisz zmian w kształcie 
swoich piersi, czy skóra nie jest przebarwiona, czy nie marszczy się i nie jest napięta. 
To samo trzeba skontrolować, trzymając ręce na biodrach.

2. Ściśnij swoją brodawkę i sprawdź, czy nie wydziela się z niej płyn. 

3. Połóż swoją lewą rękę z tyłu głowy, a prawą na lewej piersi. Lekko naciskając trzema 
środkowymi palcami zataczaj drobne kółeczka wzdłuż piersi, z góry na dół i z powrotem. 
Powtórz to samo z prawą piersią. 
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 Światowy Dzień FAS obchodzony był 9 wrze-
śnia. Z tej okazji ulicą Wojska Polskiego w 
Słupsku przeszedł marsz. Była to akcja profi-
laktyczna, której celem było uświadomienie 
wszystkim, że picie przez kobiety w ciąży na-
wet niewielkich ilości alkoholu negatywnie 
wpływa na rozwój płodu. Problemem tym 
postanowiła zająć się Szkoła Rodzenia „Ja-
kość narodzin-jakość życia”, zapraszając do 
wspólnego marszu uczniów z Zespoł Szkół 
Informatycznych, a także z Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Logistycznych. Młodzież 
mimo niesprzyjającej pogody nie zawiodła. 
Akcja zorganizowana została dzięki Projektowi 
„Zdrowie – Mama i Ja”, finansowanego przez 
Miasto Słupsk, a realizowanego przez  Samo-
dzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Słupsku.

„Mamo nie pij” – takie okrzyki wznosiła mło-
dzież, która przeszła w marszu w związku ze 
Światowym Dniem FAS. Mimo niepogody 
uczestnicy nie zawiedli.
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Protestowali  
przeciwko piciu alkoholu w ciąży
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Więcej informacji na temat 
spotkań można uzyskać pod 
nr telefonu 59 844 76 16. Or-
ganizowane są one w ramach 
Poradni Promocji Zdrowia, re-
alizowanej przez Samodzielny 
Publiczny Miejski Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Słupsku i finanso-
wany przez Miasto Słupsk. 

0

POMAGAMY 
walczyć z nadwagą

Bezskutecznie próbujesz zgubić zbędne kilogra-
my? Potrzebujesz wsparcia specjalistów. Przy-
łącz się do Klubu Zdrowomocnych. Odchudza-
nie będzie łatwiejsze.

 Rusza czwarta edycja spotkań w ramach Klu-
bu Zdrowomocni. Program obejmuje kilkumie-
sięczną pracę nad zmianą codziennych nawy-
ków żywieniowych. Najwięszką nagrodą dla 
uczestników klubu będą zgubione kilogramy 

oraz lepsze sa-
m o p o c z u c i e . 
Ostatnie edy-
cje pokazały, 
że jest to moż-
liwe. Zmiany, 
które dokonali 
Klubowicze wy-
magały od nich 
ogromnego wy-
siłku oraz wy-
trwałości, ale 
zbędne kilko-
gramy udało się 
zgubić. 
Klub Zdrowo-
mocnych to 
cykl spotkań 
i wykładów, 

poświęconych prowadzeniu zdrowego trybu 
życia. Uczestnicy projektu są pod opieką spe-
cjalistów - dietetyka Magdaleny Tańskiej oraz 
doradcy żywieniowego Sylwii Laskowskiej. 
Zmotywują oni do zmiany codziennych nawy-
ków żywieniowych i zachęcą do aktywnego 
trybu życia. Klubowicze będą także mieli oka-
zję do spotkań z osobami, którym już udało się 
zredukować masę ciała. Będzie to dodatkowa 
motywacja do działania. 
Kto może przyłączyć się do Klubu Zdrowomoc-
ni? Wszyscy, którzy chcą w zdrowy sposób 
uzyskać prawidłową masę ciała, ale brakuje im 
motywacji do działania i często zostają sami ze 
swoimi problemami. 

Spotkania w ramach Klubu są bezpłatne i od-
bywają się raz w miesiącu w Szkole Rodzenia 
na trzecim piętrze Przychodni Rejonowej przy 
ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Słupsku. 
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 
już 24 października 2019 r. o godz. 15. 30.

Już można się zapisy-
wać. Zapisy przyjmowa-
ne są w godzinach pracy 
poradni. W poniedziałki 
i piątki od godziny 9 
do 13, a od wtorku do 
czwartku w godzinach 
od 10 do 14. Serdecznie 
zapraszamy!

Fo
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 Najnowsze badania pokazują, że główną 
przyczyną nadwagi i otyłości jest niska aktyw-
ność fizyczna oraz nadmierne spożywanie cu-
krów prostych. O ograniczenie cukru w diecie 
apeluje także Światowa Organizacja Zdrowia. 
Zawartość cukru w naszej diecie zbadał także 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Z jego raportu wy-

nika, że w 
ciągu 10 lat 
przeciętna 
ilość cukru 
s p o ż y w a -
nego przez 
każdego z 
nas wzro-
sła o 6,1 
kilograma. 
R o c z n i e 

zjadamy go ponad 40 kilogramów. Otyłość to 
nie jedyny problem, spowodowany nadmier-
nym spożyciem cukru. Dieta bogata w cukier 
prowadzi do miażdżycy, chorób serca, czy 
choroby Alzheimera. Zjadając zbyt dużo cukru 
możemy mieć problemy z koncentracją, pamię-
cią oraz snem. Do tego dochodzą bóle głowy, 
spadki energii. Cukier może nas uzależnić, po-
nieważ stymuluje nasz organizm do produkcji 
seretoniny, zwanej hormonem szczęścia. Dla-
tego tak często po niego sięgamy. 

Cukier to nie tylko słodycze

 Największa część zjadanego przez nas 
cukru pochodzi z żywności przetworzonej. 
Cukier znajduje się niemal wszędzie, między 
innymi w sokach, jogurtach, serkach homo-
genizowanych, gotowych sosach, płatkach 

śniadaniowych, pieczywie, czy ketchupie. Za-
wsze powinniśmy więc czytać skład produk-
tów i sprawdzać, czy cukier nie figuruje w 
nich jako: syrop z agawy, syrop z brązowego 
ryżu, brązowy cukier, cukier trzcinowy, kar-
mel, słodzik kukurydziany, syrop kukurydzia-
ny, stały syrop kukurydziany, cukier daktylowy, 
dekstroza, fruktoza, koncentrat soku owoco-
wego, glukoza, wysokofruktozowy syrop ku-
kurydziany, miód, cukier inwertowany, laktoza, 
maltoza, słód, syrop słodowy, cukier klonowy, 
syrop klonowy, melasa, cukier nierafinowany, 
syrop ryżowy, syrop z sorgo, czy sacharoza. 
Sporo cukru zawierają także owoce takie jak: 
banany, ananasy, gruszki, czereśnie czy wino-
grona. 

Czas na detoks 

 Jeśli chcemy poczuć się lepiej, nie mieć 
problemów z codziennym wstawaniem, bra-
kiem energii, czy koncentracji powinniśmy od-
stawić całkowicie cukier przynajmniej na kilka 
dni. Po to, aby oczyścić organizm i wyrównać 
w nim poziom insuliny. Aby to zrobić, najpierw 
powinniśmy ograniczyć ilość spożywango cu-
kru – zamienić soki na wodę, ograniczyć spoży-

Jesteś ciągle zmęczona? Aby dodać sobie 
energii sięgasz po słodkie przekąski? To znak, 
że twój organizm uzależnił się od cukru. Po-
zbądź się go z diety, a poczujesz się lepiej i bę-
dziesz zdrowsza.

O tym, co wyeliminować z diety 
podpowiedzą dietetycy z Porad-
ni Promocji Zdrowia z Przychod-
ni Rejonowej przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 1 w Słupsku

DETOKS CUKROWY
- wyeliminuj cukier z diety

n Isotonic 500 ml – 4 łyżki

n napój energetyczny 250 ml – 5,5 łyżki

n sok pomarańczowy 300 ml – 6 łyżek 

n woda smakowa 500 ml – 6 łyżek 

n Ice Tea 500 ml – 7 łyżek 

n sok marchewkowy  300 ml – 7 łyżek 

n cola 500 ml – 10 łyżek
 
Źródło: www.motywatordietetyczny.pl

 TYLE MAJĄ CUKRU
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Sprawdź,czy jesteś uzależniony od cukru

1.Czy jedzenie słodyczy poprawia Ci nastrój, gdy 
masz chandrę?
a.zawsze
b.czasami
c.nigdy

2.Czy miewasz poczucie winy z powodu ilości spo-
żywanych przez siebie słodyczy?
a.zawsze
b.czasami
c.nigdy

3.Czy próbujesz ograniczyć ilość spożywanego cu-
kru?
a.tak
b.czasami
c.nigdy

4.Czy bezskutecznie próbowałeś/aś lub próbujesz 
ograniczyć spożycie węglowodanów?
a.tak
b.czasami
c.nigdy

5.Czy potrafisz świętować urodziny lub inne uroczy-
ste okazje bez zjedzenia czegoś słodkiego?
a.nie
b.czasami
c.tak

6.Czy ukrywasz słodycze lub nie przyznajesz się do 
ich jedzenia?
a.zawsze
b.czasami
c.nigdy

7.Czy potrafisz przeżyć dzień bez słodzenia kawy, 
wypicia słodzonego napoju lub napoju energetycz-
nego?
a.nie
b.czasami
c.tak

8.Czy około godziny 15:00 odczuwasz spadek ener-
gii i rozglądasz się za słodkim napojem lub przeką-
ską, aby się ożywić?
a.zawsze
b.czasami
c.nigdy 

Podsumuj odpowiedzi. Jeśli przeważają odpo-
wiedzi „a”- Jesteś uzależniony. Przyda Ci się de-
toks. Większość odpowiedzi „b”– Powinieneś się 
poprawić. Przewaga odpowiedzi „c”– nie grozi Ci 
nałóg.
 
Źródło: „Detoks cukrowy” Brook Alpert, Patricia Farris

  ZRÓB TESTDETOKS CUKROWY
- wyeliminuj cukier z diety

cie węglowodanów, owoców, a także słodzenie 
herbaty oraz kawy. 
 Dopiero w następnym etapie może-
my całkowicie ograniczyć spożywanie cukru. 
W tym czasie bez względu na to, czy chcemy 
ograniczyć cukier na kilka dni czy tygodni nasza 
dieta oparta będzie głównie na warzywach, ry-
bach oraz mięsie. Dozwolone będą więc chude 
czerwone mięso, kurczak, indyk, ryby, jaja. Bez 
ograniczeń możemy jeść: warzywa strączkowe, 
cukinię, awokado, ogórki, paprykę, pomidory, 
sałatę, szparagi, seler, kalafior, kapustę oraz 
grzyby. Sięgać możemy oczywiście po przy-
prawy ziołowe i korzenne, olej, oliwę oraz ocet 
winny, balsamiczny lub jabłkowy. 
 Niedozwolone w tym czasie produkty to 
owoce (wyjątkiem jest tylko cytryna i limonka), 
sztuczne słodziki, słodkie napoje, alkohol, nabiał, 
produkty bogate w skrobię, a więc pieczywo, ma-
karony, płatki śniadaniowe, czy ryż.
Bez względu na to, ile dni wytrzymamy bez cukru, 
warto podjąć to wyzwanie. Początek może być 
trudny. Mogą towarzyszyć nam mdłości, czy bóle 
główy. To znak, że nasz organizm walczy z tok-
synami. Później jednak poprawa naszego sampo-
czucia będzie widoczna. Będziemy mieć więcej 
energii, lepszą koncentrację, poprawi się też ja-
kość naszego snu, a także wygląd naszej cery.

Po detoksie
 
 Kluczowym momentem jest pierwszy 
tydzień po kilkudniowym detoksie. W tym cza-
sie powinniśmy zacząć wprowadzać nowe na-
wyki żywieniowe i zastąpić słodycze oraz cukier 
- cukrami naturalnymi, a więc na przykład owo-
cami, czy miodem. 
 Głównym celem detoksu cukrowego jest 
taka zmiana nawyków żywieniowych, aby spo-
żywać mniej cukru, jeść zdrowe posiłki, zawiera-
jące błonnik. Wówczas przestaną dopadać nas 
ciągłe spadki energii oraz wilczy apetyt na cukier.  

Literatura: „Detoks cukrowy. Jak stracić na wadze, do-
brze się czuć i młodziej wyglądać” Brook Alpert, Patri-
cia Farris, Wydawnictwo Bukowy Las sp. z o.o., 2015. 
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 Tygodniowe warsztaty przygotowała 
Szkoła Rodzenia „Jakość narodzin – jakość ży-
cia”, działającą przy SPMZOZ w ramach Mię-

d z y n a r o d o w e g o 
Tygodnia Promocji 
Karmienia Piersią. 
W ramach zakończe-
nia i podsumowania 
całego tygodnia, w 
Parku Kultury i Wy-
poczynku Agnieszka 
Górzyńska, fotograf, 

zorganizowała sesję zdjęciową, poświęconą 
mamom karmiącym naturalnie. Dzięki sesji 
zdjęciowej mamy chciały pokazać piękno i na-

turalność karmienia piersią.   
 Spotkanie zorganizowane zostało w ra-
mach Projektu „Zdrowie - Mama i Ja”, finanso-
wanego przez Miasto Słupsk, a realizowanego 
przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
 Celem obchodów Międzynarodowego 
Tygodnia Promocji Karmienia Piersią jest za-
chęcanie mam do karmienia piersią, czyli naj-
lepszego sposobu żywienia noworodków i nie-
mowląt.  
 Światowa Organizacja Zdrowia zale-
ca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 
sześć miesięcy życia dziecka oraz kontynuację 
karmienia piersią do ukończenia drugiego roku.   

Mamy promowały

KARMIENIE PIERSIĄ

Cykl spotkań, warsztatów, a także sejsa zdjęciowa – to dla przyszłych, jak i obecnych mam przy-
gotował Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Wszytko z okazji 
Międzynarodowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią.

Spotkania ze specjalista-
mi odbywają się cyklicz-
nie w ramach Klubu Ma-
lucha w Szkole Rodzenia.
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KARMIENIE PIERSIĄ
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- Każdy z nas intuicyjnie rozumie, czym jest poczucie war-
tości. Nie wszyscy jednak dostrzegają problem z niską sa-
mooceną u dzieci? Czego w ich zachowaniu nie możemy 
zlekceważyć?
  
- Niskie poczucie wartości to problem zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. W przypadku dzieci może wy-
wołać wiele problemów - zniechęcenie do nauki, czy 
podejmowania jakichkolwiek działań, postrzeganych 
jako trudne. To może mieć przełożenie na później-
sze sukcesy w nauce, pracy lub przy wyborze ścieżki 
życiowej. Oczywiście będzie prowadziło również do 
alienacji z grupy rówieśniczej. Takie dziecko będzie 
skłonne do wycofania (rezygnacji) lub podejmowania 
działań (zachowań) mogących zapewnić akceptację  
w grupie – jednak tego typu działania zazwyczaj przyj-
mują formę działań potoczne zwanych jako  „popisy-
wanie się”. 

- Często słychać przekonanie, że niska samoocena u nasto-
latków to norma. Tak rzeczywiście jest, czy jest to jednak 
poważniejszy probelm? 

- Niska samoocena u nastolatków występuje po-
wszechnie. Jednak często związana jest z kształto-
waniem osobowości i jako taka nie powinna wystę-
pować jako coś trwałego. Nastolatek lub nastolatka 
mogą być pewni siebie, posiadać dobrą samooce-
nę – co niestety, nie uchroni ich przed okresowymi 
spadkami nastroju i chwilowymi towarzyszącymi im 
spadkami wiary w siebie. Takie zachowanie powinno 
jednak być raczej sporadyczne – na ogół nastolatek 
jak najbardziej nie powinien przejawiać obniżonej 
samooceny. Być pewny siebie, próbować nowych 
rzeczy, planować, śmiało nawiązywać nowe kontakty 
społeczne. Oczywiście jest to dość uogólniony obraz. 

- Co powoduje zaniżone poczucie wartości u dziecka? 

- To bardzo trudne pytanie. Wiele rzeczy może się 
wydarzyć. Myślę jednak, że kluczowa jest ocena ze 
strony najbliższych osób – to oni (zazwyczaj rodzice) 
powinni wspierać dziecko, nakierowywać jego uwagę 
na rzeczy pozytywne (sukcesy), często stosować po-
chwałę a unikać uogólnień i krytyki. Niestety, jednak 
często zachowujemy się niewłaściwie – krytykujemy 
zupełnie bez potrzeby – często, bo chcemy zmoty-
wować dziecko do działania. Osobiście jednak nigdy 
nie spotkałem dorosłego, który poczułby się zmoty-
wowany krytyką, więc czemu robimy to dzieciom? To 
jednak tylko jeden z możliwych powodów. Osobiście 
często  spotykam się z nadmiernym wyręczaniem 
dzieci w codziennych zadaniach. Aby budować swoją 
samoocenę dziecko musi być samodzielne (aby było 
świadome swoich umiejętności), wyręczając je, więc 
często nieświadomie, zaniżamy samoocenę. Na przy-
kład: „skoro rodzice muszą mnie ubierać to znaczy, że 
ja nie potrafię tego robić, a skoro inne dzieci potrafią 
to znaczy, że coś ze mną jest nie tak”. Oczywiście to 
znacznie uproszczony przykład. 

- Do czego może prowadzić niska samoocena?
  
- Osoba z zaniżoną samooceną niestety, często nie 
wykształca prawidłowych wzorców radzenia sobie w 
sytuacjach społecznych, co w życiu dorosłym może 
przełożyć się na tworzone związki i wybór partnerów 
życiowych. Zaniżona samoocena może czynić taką 
osobę podatną na przykład na wchodzenie w związki 
o charakterze przemocowym – czyniąc niejako z niej 
idealną ofiarę, która uważa że skoro jest tak bezna-
dziejna, to zasługuje na takie traktowanie. Oczywi-
ście są jeszcze nie mniej istotne problemy takie jak: 
podejmowanie się zadań (pracy itp.) znacznie poniżej 
posiadanych umiejętności. Taki brak wiary w posia-
danie umiejętności może na przykład przejawiać się 
rezygnacją ze studiów bo „i tak jestem za głupi” i tak 
dalej. Oczywiście lista możliwych konsekwencji jest 
bardzo długa. Ciężko podsumować, co jeszcze może 
wywołać brak wiary w siebie w naszym życiu.

- W którym momencie powinniśmy poprosić o pomoc  
specjalistów? Kiedy potrzebne jest leczenie? 

Rozmowa z Krzysztofem Nowakiem-Moszczyń-
skim, psychologiem z Poradni Planowania Ro-
dziny działającej w ramach projektu „Zdrowie 
- Mama i Ja” w Samodzielnym Publicznym Miej-
skim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Nie wystarczy powiedzieć: 
weź się w garść
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Nie wystarczy powiedzieć: 
weź się w garść

 
- Jeśli widzimy że dziecko jest wycofane, unika rówie-
śników, często mówi, że się nie nadaje, nie potrafi, 
unika trudnych sytuacji. Takie osoby zazwyczaj często 
mają tak zwanego „doła”. Jeśli więc obniżony nastrój 
często pojawia się u dziecka czy nastolatka, utrzymu-
je się długo, wtedy warto skonsultować się ze spe-
cjalistą: psychologiem lub jeśli nastrój jest znacznie 
obniżony psychiatrą. Jeśli  widzimy że nasze dziecko 
cierpi,  ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, 
w kontaktach społecznych często czujemy się bez-
radni jako rodzicie. W takich sytuacjach nie wystarczy 
powiedzieć „weź się w garść”. Warto poprosić o kon-
sultację.
 
-  Jak rodzice mogą wzmacniać samoocenę u dziecka?
  
- Poradników dla rodziców jest wiele i każdy z nich 
przedstawia swój sposób. Jest jednak wiele wspól-
nych aspektów. Po pierwsze: Chwalimy! Nie obawiaj-
my się, nie przechwalimy dzieci. Natomiast pochwała, 
aby była dobra i skuteczna musi mieć odniesienie do 
konkretnego zachowania dziecka. I tu jest rola rodzica, 
aby on zauważył dobre zachowanie dziecka (sukcesy 
małe i duże) i wskazał je dziecku oraz powiązał je z 

jakąś cechą 
dziecka. Na 
p r zyk ład: 
d o s t a ł e ś 
piątkę z 
p l a s t y k i , 
zobacz jaki 
masz talent 
plastyczny. 
Po drugie: 
pozwalamy 
d z i e c i o m 
by były sa-
modzielne, 

popełniały błędy i uczyły się nowych umiejętności. 
Wspieramy w podejmowanych zadaniach, zachęca-
my do samodzielnego wykonywania jak największej 
ilości zadań, czy wyzwań. Jednym słowem uczymy i 
wspieramy, a nie wyręczamy.
 
- Mówi Pan, żeby pozwolić dziecku na popełnianie błędów, 
jak więc przygotować je na porażki?
 
- Oj trudne pytanie. Odpowiedź  jest dość skompli-
kowana. Skomplikowana, bo nie wiem, jak przygo-
tować osobę dorosłą na porażkę.  Często słyszę że 

jeśli się nastawię na porażkę, to uniknę rozczarowa-
nia, przygotuję się...  a jak będzie dobrze, tylko będę 
się cieszył. Takie zachowanie jednak z góry zakłada 
porażkę i zwiększa ryzyko jej wystąpienia, powo-
duje że czujemy się źle, zanim podejmiemy działa-
nie i jest totalnie nieskuteczne, a wręcz szkodliwe.  
To, co możemy zrobić, to zapewnić wsparcie, naszą 
bezwarunkową akceptację. W taki sposób, aby dziec-
ko wiedziało, że kiedy dozna porażki, ma się gdzie 
udać, z kim porozmawiać, żeby uzyskać wsparcie, a 
nie tylko krytykę. Nie jest to takie proste – często mu-
simy ugryźć się w język, bo chcemy powiedzieć na 
przykład „a nie mówiłem”. Nie przygotujemy nikogo 
na porażkę, zanim ona się wydarzy. Możemy jednak 
wspierać, wskazać dobre strony działania (tak zazwy-
czaj zawsze jakieś są), kiedy zobaczymy że dana oso-
ba nie poradziła sobie z jakąś sytuacją. Warto też uni-
kać wtedy przypisywania cech tej osobie na przykład: 
„ty zawsze jesteś naiwny”.

- Dziękuję za rozmowę.

Poradnia Planowania Ro-
dziny działająca w ramach 
projektu „Zdrowie - Mama 
i Ja” zapewnia bezpłatne i 
profesjonalne poradnictwo. 
Kontaktować można się 
telefonicznie pod numerem 
telefonu 59 844 76 21.
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  Młodzi użytkownicy internetu mogą napotkać 
na zagrożenia w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to  
uzależnienie od urządzenia. - Są to różnego rodzaju gry, 
które mogą być wykorzystywane w trybie offline oraz 
online – mówi Mariusz Modrzewski, edukator seksual-
ny z Poradni Planowania Rodziny w Samodzielnym Pu-
blicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Słup-
sku. - Jest to groźne, ponieważ powoduje wyłączenie, 
jeżeli chodzi o kontakt interpersonalny z otoczeniem.  
Uzależnienie od urządzenia i uzależnienie od internetu 
jest sporym problemem. Zarówno dzieci jak i dorośli, w 
znacznej części populacji, spędzają online co najmniej 
kilka godzin dziennie. Internet służy młodym ludziom 
jako narzędzie komunikacji, informacji, a także rozrywki.  
 Kiedy można mówić o nadużywaniu internetu? 
Wówczas, gdy osoba korzystająca z niego, nie kontro-
luje czasu spędzanego w internecie i czuje wewnętrzny 
przymus wchodzenia do sieci. Co powinno zaniepoko-
ić rodziców? Spędzanie przez dzieci przy komputerze 
coraz większej ilości czasu, kosztem innych zaintere-

sowań, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i szkol-
nych, kłamstwa dotyczące czasu spędzanego w sieci, 
reagowanie rozdrażnieniem, a nawet agresją, gdy ko-
rzystanie z komputera jest utrudnione lub niemożliwe.
Najczęściej problem dotyczy gier online, portali społecz-
nościowych i komunikatorów.
 Przyczyny nadużywania internetu są złożone. 
Młodzi ludzie uciekają w świat wirtualny przed stresem 
i problemami, których nie potrafią rozwiązać. Przyczyną 
może być także brak akceptacji ze strony równieśników, 
problemy rodzinne, czy niepowodzenia szkolne. Naduży-
wanie internetu łączy się z problemami psychologiczny-
mi takimi jak introwersja, nieśmiałość, lęki, depresja, 
niska samoocena, dlatego bardzo często, żeby ocenić 
istotę problemu niezbędna jest pomoc psychologa. 
 Największą grupą ryzyka uzależnieniem od in-
ternetu są młodzi ludzie do osiemnastego roku życia. 
Drugi obszar zagrożeń dotyczy posiadania autonomicz-
nych urządzeń, czyli np. smartfonów i faktu stałego kon-
taktu z siecią. - Tutaj mamy dwa jakby niezależne nurty 

SURFOWANIE
pod nadzorem dorosłych

Dostęp do treści pornograficznych, kontakt z materiałami epatującymi przemocą, kontakt z inter-
netowymi oszustami – to tylko niektóre z zagrożeń wynikających z korzystania z internetu przez 
młodzież. Według badań  EU NET ADB, przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje aż 76,4 
procent nastolatków w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typu zagrożeń. 
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– podkreśla Mariusz Modrzewski. - Pierwszy ma charak-
ter interakcyjny i dotyczy różnego rodzaju komunikatów, 
które mają charakter interpersonalny, na różnego rodza-
ju forach internetowych, portalach społecznościowych. 
Dość często może być to wykorzystane jako forma 
kontaktu, stosowana przez handlarzy ludźmi, celem roz-
poznawania i wyławiania ofiar. Druga rzecz wiąże się z 
zagrożeniem utraty tożsamości, dlatego że nawet prze-
ciętnej klasy haker jest w stanie posługiwać się narzę-
dziami, które pozwalają złamać zabezpieczenia routera, 
czy komputera. Jeżeli przechowujemy w komputerze 
dane wrażliwe typu numery konta, hasła do nich, to 
szybko mogą stać się właśnością hakera, który posiada-
jac takie dane może odebrać ofierze tożsamość. Taka sy-
tuacja to dramat, bo skutki, mogą mieć charakter cywil-
no – prawny a dla ofiary, to głęboka trauma,  Są też inne 
zagrożenia, które łączą się z wirusami szpiegowskimi.  
 Z badań  EU NET ADB wynika, że największym 
zagrożeniem  płynącym z sieci dla polskich dzieci jest 
kontaktowanie się w niej z nieznajomymi osobami oraz 
ekspozycja na treści potencjalnie szkodliwe, czyli kontakt 
ze stronami www lub otrzymywanie materiałów drogą 
elektroniczną o treści zagrażającej rozwojowi psychicz-
nemu i społecznemu (są to wiadomości z podtekstem 
seksualnym, informacje nawołujące do nienawiści, 
materiały epatujące przemocą, strony pornograficzne).  
 Zagrożenia te rodzą wiele konsekwencji.  
–  Mogą pojawiać się różnego rodzaju zaburzenia mające  
demolujący wpływ na funkcjonowanie osób, które stały 
się ofiarami wirtualnego hejtu – wyjaśnia Mariusz Mo-
drzewski. -  Ofiary te atakowane są nie tylko przez bezpo-
średnich przeciwników, ale także tych, którym się to po-
doba. Powoduje to ogromną presję na tego człowieka, 
a skutki tego potrafią być bardzo różne, do niekiedy eks-
tremalnych aktów desperacji, takich jak samobójstwo.  
 W wirtualnych kontaktach interpersonalnych, 
istnieje także ogromne zagrożenie pedofilią. - Młody czło-
wiek w wieku dziewięciu - dwunastu lat nie ma dystan-
su do siebie i tego, co dzieje się w sieci – podkreśla edu-
kator seksualny. -  Uważa, że sieć jest bezpieczna, choć 
jest to całkowicie nieprawdziwe przekonanie i oddaje 
się tej sieci w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy  
przekazuje różnego rodzaju informacje, które są wrażli-
we, a które są pożywką dla potencjalnego, atakującego 
pedofila. Młodzi ludzie często nieświadomie ułatwiają 
zadanie przestępcom, którzy są w stanie wygenerować 
takie sytuacje, w których dziecko im zaufa, i udostępni, 
różne często wrażliwe dane. Przestępcy, którzy zarabia-
ją w sposób nielegalny, próbują wykorzystać sieć do 
tego, żeby, werbować potencjalne ofiary handlu ludźmi. 
Obecnie handel ludźmi to nie tylko seks biznes, ale także 
nielegalna transplantologia i nielegalny handel dziećmi. 
Sieć jest oczywiście dla ludzi. Trzeba mieć jednak trochę 
wiedzy, dystansu, sporo ostrożności i najlepiej wszyst-
kie rzeczy weryfikować w każdy dostępny sposób.  
 W jaki sposób można ochronić dzieci przed za-
grożeniami w sieci? Sposobów jest kilka. Zacząć należy 

od rozmów z dzieckiem na temat tego, co robi w inter-
necie i jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z nie-
go. Warto przebywać w pobliżu, gdy dziecko surfuje po 
internecie. Bardzo ważne jest określenie zasad, w jaki 
sposób dziecko może korzystać z internetu. 
 Wielu rodziców korzysta także z oprogramo-
wania filtrującego lub blokującego dziecku korzystanie 
z niektórych stron, a także umożliwiającego rodzicom 
wgląd w historię aktywności dziecka w internecie. - Po-
stęp technologiczny stwarza wiele możliwości – mówi 
Mariusz Modrzewski. - Warto aktualizować swoją wie-
dzę w tym temacie. Rodzice obawiają się tego, na co 
dziecko może natknąć się korzystając z sieci w telefo-
nie. Profilaktycznie warto przyjać następujacy sposób 
postępowania: Kupując telefon powinniśmy stworzyć 
dziecku konto Google, podając wiek dziecka, informując 
jednocześnie w procesie zakładania, że rodzic jest ad-
ministratorem konta. Dodatkowo należy zainstalować 
aplikacje od Google o nazwie Family link. Posiada ona 
pakiet filtrów, dopasowujący treści do wieku dziecka. 
Ono zaś, bez autoryzacji rodzica, nie ma możliwości ani 
wejścia na niewłaściwe strony ani też instalacji aplikacji 
niewłaściwych z punktu widzenia wieku dziecka.To naj-
prostsza metoda.
 Zadaniem rodziców powinno być także zapew-
nienie równowagi między aktywnością online a offline, 
a także wspierać dzieci w rozwijaniu zainteresowań 
poza siecią. Ważne jest pozytywne modelowanie pozy-
tywnych zastosowań internetu,  wskazując na różnicę 
pomiędzy graniem, bezproduktywnym przeglądaniem 
serwisów, a twórczym wykorzystaniem internetu, po-
szerzaniem w sieci wiedzy, czy rozwijaniem pasji i zain-
teresowań.

n co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajo-
mymi online;

n prawie co siódme widziało w internecie ma-
teriały związane z seksem; 

n co dwunaste dziecko spotkało się twarzą w 
twarz z nieznajomym poznanym w internecie, 

n co siedemnaste dziecko było ofiarą cybera-
gresji (było napastowane w Internecie),

n co siódme dziecko w wieku 11-16 lat otrzy-
mało w Internecie wiadomości o podtekście 
seksualnym

Badania Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadzono w 1034 pol-
skich rodzinach z dziećmi w okresie dorastania. Przebadano 
zarówno chłopców jak i dziewczęta w wieku od 9 do 16 lat. 
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Spotkanie na temat zdrowego żywienia dzieci w wieku od 1 do 3 
lat podczas zajęć Klubu Rodzica i Malucha

Spotkanie w ramach Klubu Rodzica i Malucha na temat pieluszek 
wielorazowych.

Zajęcia z Jogi w Parku Kultury i Wypoczynku.

Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne z higienistką stomatologiczną 
w słupskich przedszkolach.

Warsztaty Świadoma Mama w ramach 
Klubu Rodzica.

Akcja profilaktyczna STOP FAS. Badania profilaktyczne w 
Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Słupsku.
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Jesień na talerzu
Cukinia znana jest z właściwości odżywczych, a co za tym idzie pozytywnego wpływu na zdro-
wie. Zawiera potas, żelazo i magnez. Jest cennym źródłem witaminy A, C oraz witamin z grupy B. 
Warto więc jeść cukinię, bo jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Cukinia to idealna propozycja dla 
osób na diecie. Jest niskokaloryczna i lekkostrawna.

Sałatka z cukini
Składniki: 

n 4-5 młodych małych cukinii pokrojonych w plasterki,  
n 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę,  
n 2-3 dymki ze szczypiorem,  
n 4-5 łyżek oliwy,  
n 1 łyżka octu jabłkowego lub soku z cytryny,  
n kilka listków mięty 
n szczypta soli i 1/2 łyżeczki pieprzu.

Sposób wykonania: 

W słoiku wymieszać lub zblendować olej z cytryną lub 
octem z czosnkiem i przyprawami. Resztę składników 
wymieszać w misce, polać sosem, ewentualnie do-
prawić dodatkowo do smaku. Posypać świeżą miętą.

Paprykowo-pomidorowe leczo
 
Składniki: 

n 2 sztuki papryki czerwonej 
n 2 duże lub 4-5 małych cukinii,  
n 2-3 cebule,  
n 3 łyżeczki oleju rzepakowego uniwersalnego,  
n pierś z indyka bez skóry 
n pomidory z puszki,  
n pieprz mielony do smaku,  
n łyżeczka świeżej bazylii

Sposób wykonania: 

Cukinię pokroić w plastry, paprykę i cebulę pokroić w 
ćwiartki. Kawałki mięsa podsmażyć delikatnie na patelni 
bez tłuszczu. Dodać warzywa i dusić (z dodatkiem wody i 
oleju) na małym ogniu do miękkości. Przyprawić do smaku. 
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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


