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 Szanowni Państwo, przed nami wakacje. 
Dwa miesiące beztroskiej zabawy dla dzieci, upra-
gniony urlop dla rodziców. Wypoczynek na świeżym 
powietrzu, nad wodą, na to wszyscy czekaliśmy. 
Aby jednak ten czas pozostał beztroski, nie zapo-
minajmy o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie. Nie 
spuszczajmy z oczu naszych dzieci, nie pozwalajmy 
na samodzielną zabawę w wodzie, z umiarem ko-
rzystajmy ze słońca. Zdrowie nasze i naszych dzieci 
jest najważniejsze. Niestety, z policyjnych statystyk 
wynika, że w samym czerwcu w Polsce utonęło kil-
kadziesiąt osób. Róbmy wszystko, aby te tragiczne 
statystyki nie rosły. Korzystając z kąpieli w morzu, czy 
jeziorze wybierajmy miejsca strzeżone, gdzie nad 
bezpieczeństwem wypoczywających osób czuwają 
ratownicy. Życzę wszystkim, aby nikt nigdy nie mu-
siał korzystać z ich pomocy, aby te wakacje upłynęły 
spokojnie, radośnie oraz aktywnie. 
 O nasze zdrowie dbać powinniśmy bez 
przerwy, także w czasie urlopu, dlatego serdecznie 
zachęcam Państwa  do lektury naszego najnowsze-
go numeru biuletynu „Zdrowie i Rodzina”. W nim, 
jak zawsze, znajdą Państwo wiele porad dla rodzi-
ców, a także tych, którzy dopiero spodziewają się 
dziecka lub planują powiększenie rodziny. 
 W numerze, który trzymacie Państwo 
 w rękach piszemy między innymi o tym, jak powin-
na wyglądać dieta pań, które zmagają się z cukrzycą 
ciążową, jakie badania powinny wykonać i jak czę-
sto kontrolować poziom cukru we krwi. W biulety-
nie przeczytacie Państwo także o tym, jak ważna jest 
opieka lekarska nad przyszłą mamą i o tym, żeby nie 
zwlekać z wizytą u ginekologa, kiedy podejrzewa-
my, że jesteśmy w ciąży. Radzimy także przyszłym 
mamom, jak zadbać o piersi w trakcie ciąży i jak 
odpowiednio dobrać biustonosz przy pomocy braf-
fiterki. Nie zabraknie też porad, w jaki sposób dbać 
o zęby naszych maluchów, aby uniknąć próchnicy, 
a także jakich błędów żywieniowych, karmiąc na-
sze dzieci unikać. Serdecznie zapraszam Państwa 
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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Uczniowie z Zespołu Szkół Informatycznych w 
Słupsku wzięli udział w programie telewizyjnym 
„Dzień dobry TVN”. Wszystko za sprawą projektu 
Dziecko w domu. Liceliści pracowali ze specjal-
nymi lalkami, dzięki którym mogli poczuć, jak to 
jest być rodzicem. 

 Zadaniem projektu realizowanego przez 
Poradnię Planowania Rodziny i Szkołę Rodze-
nia jest uświadomienie młodzieży, czym jest ro-
dzicielstwo i jak wygląda opieka nad dzieckiem. 
Uczniowie otrzymali na 48 godzin specjalne lalki 
– symulatory niemowląt, które płaczą gdy są głod-
ne. Trzeba je karmić, przewijać, przytulać. Lalka 
rozpoznaje tylko jednego opiekuna, ktory przez 
ten czas nosi na ręku specjalną opaskę z czujni-
kiem, który rejestruje cały przebieg opieki nad 
dzieckiem.
 Co o projekcie mówili uczniowie w pro-
gramie? - Nagle dziecko zaczęło płakać i nie mo-
głam sobie z nim poradzić i pół godziny spędziłam 
na przystanku karmiąc dziecko – opowiadała jed-
na z uczennic. - Zaczepiali mnie ludzi i mówili, że 
jestem wyrodną matką, bo nie tak dziecko było 
przykryte – wspomina kolejna z dziewcząt. 
 Uczennice biorące udział w programie, 
chciały się przekonać, jak odpowiedzialne jest 
rodzicielstwo. - Chciałam siebie sprawdzić w roli 
matki, nauczyć się przede wszystkim odpowie-
dzialności, odpowiedzialności także za drugiego 
człowieka – mówiła Karolina Beym, uczestniczka 
projektu „Dziecko w domu”, która opiekowała się 
małą Zuzią. - To było dziwne uczucie, ponieważ 
jestem jeszcze młodą osobą i nie czuję się w tej 
roli jeszcze dobrze.
- Myslę, że niejedna matka niepokoi się, żeby 
 ta niepożąana ciąża nie pojawiła się nie w porę. Kie-
dy dowiedziałam się, że istnieje taki projekt „Dziec-

ko w domu”, postanowiłam zgłosić do niego córkę 
– opowiadała w programie Dorota Theli, mama Ka-
roliny Beym, uczestniczki projektu. - Mam nadzie-
ję, że po udziale w tym projekcie Karolina decyzję 
o macierzyństwie odłoży jeszcze na długie lata. 
 Zadania, z jakimi musiały się zmierzyć 
młode osoby, pokazały z jak wielką odpowie-
dzialnością związane jest bycie rodzicem, a także 
uświadomiły, jak zmienia się styl życia wraz z po-
jawieniem się nowego członka rodziny.  - W Słup-
sku w ciągu kilku lat z projektu skorzystało około 
300 uczniów – mówiła Maja Majchrzak,  psycho-
log ze Szkoły Rodzenia. 
 Wyniki indywidualnej opieki bezpośred-
nio z uczestnikiem zawsze omawia koordynator. 
- Byłoby świetnie, gdyby taki projekt był rozwią-
zaniem systemowym i byłby rozciągnięty w cza-
sie na przynajmniej tydzień, czy dwa tygodnie – 
wyjaśniał w studio „Dzień Dobry TVN” Mariusz 
Modrzewski, edukator seksualny z Poradni Plano-
wania Rodziny. - Tak jest z resztą w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. 
U nas jest to zredukowane do weekendu. Nam 
nie chodziło o przekazanie kompleksowej wiedzy 
na ten temat. Zależało nam na zasygnalizowaniu 
problemu i nazwaniu go. W prawdziwym życiu 
opieka nad dzieckiem nie ogranicza się do zaspo-
kajania podstawowych potrzeb. To jest cała masa 
innych rzeczy, takich które mają przełożenie na 
emocje, psychologię. Chodzi o to, żeby wykształ-
cić pewien dystans do tego wszystkiego i wpły-
nąć na te decyzję, które mają wpływ na zachowa-
nia seksualne.
 „Dziecko w Domu” to program edukacyj-
ny realizowany przez Poradnię Planowania Rodzi-
ny i Szkołę Rodzenia działające w ramach projektu 
„Zdrowie - Mama i Ja”, realizowany przez Samo-
dzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Słupsku, a finansowany przez Miasto 
Słupsk. 

„Dziecko
w domu”
w telewizji
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 Cukrzyca ciążowa to nietolerancja wę-
glowodanów stwierdzona po raz pierwszy w 
trakcie ciąży. Jej przyczyną jest działanie hor-
monów ciążowych, które za mocno obciążają 
komórki beta trzustki produkujące insulinę. 
Głównym objawem tej choroby jest nadmier-
ne stężenie glukozy we krwi po posiłkach. Nie 
daje ona żadnych odczuwalnych objawów. Za-
niepokoić nas powinno jednak nadmierne zmę-
czenie, pragnienie, częste infekcje pęcherza 
moczowego, zaburzenia widzenia oraz mdło-
ści. 
 Według zaleceń Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego i Diabetologicznego ozna-
czenie glukozy na czczo powinno być zlecone 
każdej ciężarnej już na pierwszej wizycie u gi-
nekologa. Jeśli jego wyniki są w normie i nie 
występują czynniki ryzyka hiperglikemii w ciąży 
(takie jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, uro-
dzenie dziecka o wadze powyżej 4kg, czy zgo-
ny wewnątrzmaciczne w wywiadzie), to kolejny 
krok diagnostyki zaburzeń metabolizmu cu-
krów przypada dopiero na 24-28 tydzień ciąży. 
Wówczas wykonuje się test z obciążeniem 75 
gramami glukozy. Pacjentka na czczo musi wy-

pić roztwór glukozy (75 gram rozpuszczonych 
w 250 ml wody). Krew na oznaczenie poziomu 
glukozy pobierana jest z żyły trzykrotnie – przed 
podaniem roztworu glukozy, a następnie godzi-
nę oraz dwie godziny później. Poziom glukozy w 
„punkcie zero” powinien być niski, po 60 minu-
tach wzrosnąć, by znów spaść po 120 minutach.  
Wyniki badania poziomu glukozy we krwi na 
czczo powyżej 91 mg/dl, po godzinie powyżej 
180 mg/dl i po dwóch godzinach powyżej 153 
mg/dl wskazują na cukrzycę.  
 Po rozpoznaniu cukrzycy trzeba jak naj-
szybciej zgłosić się do diabetologa. Pierwszym 
elementem leczenia jest odpowiednia dieta. 
Prawidłowe odżywianie ma ogromne znacze-
nie dla właściwego rozwoju dziecka. Głów-
nym celem leczenia dietetycznego jest przede 
wszystkim przyrost masy ciała matki i dziecka 

Co dziesiąta kobieta spodziewająca się dziec-
ka ma cukrzycę ciążową. Chociaż najczęściej 
ustępuje ona po urodzeniu dziecka, nie można 
jej lekceważyć. Właściwe rozpoznanie zaburzeń 
metabolizmu węglowodanów w ciąży pozwala 
na rozpoczęcie leczenia i uniknięcie powikłań u 
matki i dziecka. 

Co jeść, a czego unikać pod-
powiedzą specjaliści oraz 
dietetycy z Poradni Promocji 
Zdrowia z Przychodni Rejo-
nowej przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte 1 w Słupsku.
Szczegóły pod numerem 
telefonu 59 844 76 16.

Liczy się 
szybkie 
rozpoznanie
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Produkty wskazane Produkty, 
które trzeba wyeliminować

Pieczywo wieloziarniste, razowe, żytnie, graham Białe pieczywo, pieczywo zawierające miód, słód 
jęczmienny, karmel,

Kasze gruboziarniste, płatki zbożowe, otręby, 
makaron z mąki razowej

Płatki pszenne, chipsy, rozgotowany makaron, 
kasza, czy ryż, ciasto francuskie oraz kruche

Produkty sfermentowane naturalne: jogurt, ma-
ślanka, kefir

Mleko

Warzywa: brokuły, kalafior, boćwina, kapusta 
pekińska, kiszona, ogórek kiszony, ogórek świeży, 
papryka zielona, żółta, pomidor, por, rzodkiewka, 
sałata zielona, cebula, szpinak, cukinia, cykoria. 

Warzywa: Ziemniaki puree, pieczone, smażone, 
marchew gotowana rozdrobniona, buraczki za-
smażane, kukurydza, groszek konserwowy 

Owoce: cytrusy, agrest, jabłka,arbuzy, ananasy Owoce: banany, śliwki, winogrona
Mięso: filety z kurczaka, indyka, cielęcina, wołowi-
na, polędwica, ryby morskie i słodkowodne

Mięso: tłusta wieprzowina, gęś, kaczka, podroby, 
gotowe mięso mielone

Wędliny: chude, drobiowe, szynka wieprzowa, 
wołowa, polędwica, jajka 3 szt. tygodniowo, sery 
twarogowe, pasty serowe z dodatkiem warzyw, 
szynki, ryb, 

Wędliny: tłuste, salcesony, mieloki, boczek, kon-
serwy mięsne, kaszanki

Napoje: woda niegazowana, czarna herbata Napoje: słodzone napoje, soki owocowe, kawa 
zbożowa
Słodycze, dżemy, miód, konfitury

i 
uzyska -

nie noro-
moglikemii. Dieta po-

winna zapewnić dziennie w 
zależności od masy ciała, wzro-

stu i wieku od 1500 do 2400 kcal. Zapotrzebo-
wanie kaloryczne powinien ustalić lekarz diabe-
tolog lub dietetyk. Podstawą jest co najmniej 
sześć niewielkich posiłków. Powinny to być 
trzy główne posiłki i około 3-4 przekąsek. Taki 
rozkład posiłków sprzyja utrzymaniu w normie 
glikemii. Przerwy między posiłkami nie powinny 
być dłuższe niż 2,5-3 godziny. Głównym skład-
nikiem diety są węglowodany, mają największy 

udział procentowy (30 proc.) w diecie. Około 20 
procent powinny stanowić białka, a tłuszcze 

od 20 do 30 procent.
 Drugim elementem leczenia cu-

krzycy ciążowej jest atkwyność fi-
zyczna. Jeśli nie ma przeciwska-
zań lekarskich, polecane jest 
pływanie, spacery, czy nordic 
walking.Regularne ćwiczenia 
fizyczne podczas ciąży poma-
gają nie tylko w uzyskaniu pra-

widłowych wyników glikemii, ale 
pomagają również zmniejszyć takie 

dolegliwości, jak bóle pleców, czy 
uczucie zmęczenia. 

 Cukrzyca ciążowa nie powoduje 
wad płodu. Choroba ta zwykle ustępuje po 

porodzie. Około sześciu tygodni po porodzie 
poziomy glukozy wracają do normy. Po sześciu 
tygodniach zaleca się jednak powtórne wykona-
nie testu obciążenia 75 g glukozy (OGTT), ce-
lem oceny czy tolerancja węglowodanów wró-
ciła do normy. Z uwagi na fakt, że pacjentki po 
przebytej cukrzycy ciążowej mają o 60 procent 
podwyższone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 
po kilku latach po porodzie, należy kontrolować 
poziomy cukru co najmniej raz w roku na czczo.
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 Właściwie dobrany biustonosz musi do-
brze podtrzymywać piersi, a jednocześnie nie 
może ich w żaden sposób uciskać. W ciąży nie 
powinno kupować się go na zapas. To, kiedy 
należy go zmienić jest sprawą indywidualną 
każdej kobiety. Jednak jeśli biust dość mocno 
się powiększył, stał się bardziej wrażliwy, na-
leży wybrać się do sklepu po nowy stanik, w 
odpowiednim rozmiarze. Właściwie dopasowa-
ny stanik to taki, którego środek przylega do 
klatki piersiowej, fiszbiny obejmują całą dolną 
część biustu, ramiączko wychodzi spod pachy 
i nie wrzyna się, zapięcie przylega do pleców, a 
pasek z zapięciem znajduje się pod łopatkami 
na linii biustu.

Ustalić rozmiar
  
 Zanim wybierzemy się do sklepu do-
brze jest zmierzyć obwód pod biustem oraz 
rozmiar miseczek. Jak to zrobić? Na wydechu 
mierzymy się pod piersiami. Wówczas uzy-
skamy rozmiar obwodu stanika. Jeśli chodzi 
o rozmiar miseczki, powinniśmy zmierzyć ob-
wód w biuście. Miarkę należy ułożyć tak, aby 
otaczała pierś na wysokości brodawek, od-
czytać wyniki, a później w tabeli rozmiarów, 
które są dostępne w sklepach sprawdzić, jaki 
to rozmiar.  Jeśli mamy problem z ustaleniem 
rozmiaru, o pomoc możemy poprosić brafit-
terkę, czyli doradcę, który pomoże nam ideal-
nie dopasować biustonosz do rozmiaru naszej 
sylwetki. - Rozmiarówki w zależności od firmy, 
różnią się, dlatego warto poprosić o pomoc – 
mówi Agnieszka Gazda, brafitterka ze Słupska, 

Podczas ciąży zmienia się wielkość naszego 
biustu. Piersi stają się wrażliwe na dotyk. W 
tym okresie szczególnie ważne jest właściwe 
dobranie biustonosza. W wyborze może pomóc 
nam brafitterka.

Właściwy biustonosz 
odciąży  kręgosłup
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współpracująca ze Szkołą Rodzenia SPMZOZ  
w Słupsku. - Ponadto dobranie właściwego biu-
stonosza zależy od budowy naszej sylwetki,  
od tego jak oddychamy, jaki mamy rozstaw ra-
mion, czy jak wysunięty jest mostek.
 Mierząc stanik w ciąży, powinniśmy od-
wrotnie niż zazwyczaj zapinać go na ostatnią,  
a nie pierwszą z brzegu haftkę. Po to, aby w mia-
rę przybierania na wadze, móc poluzować pasek 
stanika. Pasek powinien mieć przynajmniej trzy-
stopniową regulację zapięcia. W sklepach do-
stępne są także specjalne przedłużki, z kilkoma 
dodatkowymi haftkami, które pomogą wyregu-
lować odpowiednią szerokość stanika. Pamię-
tajmy, że pas stanika powinien leżeć dokładnie 
na tej samej wysokości tyłu, co z przodu. Jeśli 
jest za wysoko, to znaczy, że pasek stanika jest 
za luźny.
 Natomiast dobrze dobrane miseczki po-
winny okalać dokładnie całe piersi. O za małej 
miseczce może świadczyć wbijająca się w ciało 
fiszbina. Jeśli natomiast górna część miseczki 
nie jest wypełniona piersią, należy sięgnąć po 

mniejszy rozmiar stanika lub jego fason. - Za-
chęcam panie do tego, żeby korzystały z porad 
brafitterki i w ciąży co dwa, trzy miesiące przy-
chodziły się tylko zmierzyć, by móc sprawdzić, 
czy nie ma potrzeby zmiany rozmiaru stanika 
 – podpowiada Agnieszka Gazda.

Stanik do karmienia

 Pod koniec ciąży, około siódmego, czy 
ósmego miesiąca, można kupić stanik do kar-
mienia. Jego dopasowanie jest ogromnie waż-
ne, ponieważ piersi w czasie laktacji są dużo 
cięższe, powoduje to rozciąganie się skóry oraz 
zniekształcanie postawy ciała. Może to prowa-
dzić do bólów kręgosłupa. 
 - Dobór właściwego rozmiaru jest bardzo 
ważny, żeby nie dopuścić do stanów zapalnych, 
podrażnienia piersi, czy zastojów pokarmu,  
a pamiętać trzeba, że rozmiar biustu podczas kar-
mienia stale się zmienia – podkreśla Agnieszka 
Gazda, brafitterka. - Przyszłe mamy myślą przede 
wszystkim o dziecku, a powinny pomyśleć tak-
że o sobie. Stanik powinien podtrzymywać pier-
si, ale jednocześnie powinien dawać komfort. 
 Wybór biustonoszy do karmienia jest 
spory. Najwygodniej mamom będzie, gdy wy-
biorą staniki z odpinanym ramiączkiem lub klap-
ką. 

 To angielski termin oznaczający staranne 
dobieranie biustonosza do danej sylwetki. 
Wybierając biustonosz, trzeba go idealnie 
dopasować do konkretnych piersi i całej 
sylwetki – tylko wówczas właściwie bę-
dzie podtrzymywał biust. Czasami same-
mu trudno to ocenić, wówczas z pomocą 
przychodzi brafitterka. Jej zadaniem jest 
taki dobór stanika, aby kobieta czuła się w 
nim przede wszystkim komfortowo. Bra-
fitterka zawsze najpierw dokładnie zmie-
rzy klientkę, aby poznać obwód ciała pod 
biustem i na wysokości brodawek sutko-
wych, do tego obejrzy sylwetkę i na tej 
podstawie oceni, jaki rozmiar biustonosza 
będzie najlepszy i zaproponuje taki model, 
który będzie idealnie dopasowany do na-
szej sylwetki.

  BRAFITTING

Cyklicznie w ramach Klubu 
Rodzica i Malucha w Szkole 
Rodzenia odbywają się spotka-
nia ze specjalistami. Podczas 
jednego z ostatnich spotkań 
porad przyszłym mamom 
udzielała brafitterka.

Właściwy biustonosz 
odciąży  kręgosłup
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 Dla dobra dziecka powinniśmy jak naj-
szybciej wykonać odpowiednie badania oraz jak 
najszybciej rozpocząć przyjmowanie zaleconych 
przez lekarza suplementów diety. Naszym celem 
powinno być urodzenie zdrowego dziecka oraz 
bezpieczne przejście przez okres ciąży. Do leka-
rza powinniśmy się zgłosić najlepiej między szó-
stym a ósmym tygodniem od ostatniej miesiącz-
ki.
Podczas wizyty lekarz ostatecznie potwierdzi, 
czy jesteśmy w ciąży. Jeśli wizyta odbywa się na 
bardzo wczesnym etapie, lekarz może zlecić ba-
danie krwi, które wskaże poziom hormonu hCG.  
Na podstawie jego stężenia będzie mógł stwier-
dzić ciąże. Jeśli zgłosimy się do gabinetu powyżej 

czwartego tygodnia ciąży, lekarz już na pierwszej 
wizycie wykona przezpochwowe badanie USG.  
Jeśli zgłosimy się na wizytę około szóstego tygo-
dnia ciąży na ekranie zobaczymy już obraz zarod-
ka – lekarz będzie mógł określić jego wielkość,  
a około siódmego tygodnia widoczne będzie biją-
ce serce dziecka.

Przygotujmy się do wizyty

 W trakcie pierwszej wizyty lekarz gine-
kolog przeprowadzi z nami wywiad. Wypyta nas 
o przebyte choroby, przewlekłe dolegliwości, 
choroby genetyczne występujące w rodzinie, 
przyjmowane przez nas leki, wcześniejsze ciąże 

Jesteś w ciąży?
Nie zwlekaj z wizytą u ginekologa

Fot. Pixabay

Kiedy podejrzewamy, że jesteśmy w ciąży, nie 
zwlekajmy z wizytą u ginekologa. Opieka położnika  
od początku ciąży jest niezbędna. 
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  TO BARDZO WAŻNE

Nie zwlekaj z wizytą u ginekologa

lub ewentualne poronienia. Wszystko po to, aby 
skierować nas na wszystkie niezbędne badania, 
czy zdecydować o przyjmowaniu leków, czy su-
plementów diety. Od odpowiedzi na te pytania 
będzie zależało, jakiej opieki będzie wymagała 
ciężarna.  
 Podczas wizyty u lekarza otrzymamy już 
pierwsze skierowania na badania dodatkowe. 
Najczęściej są to: morfologia krwi, badanie mo-
czu, poziomu cukru na czczo, odczynu Wasser-
manna (WR), określenie grupy krwi i Rh, prze-
ciwciał odpornościowych (anty Rh), przeciwciała 
różyczki, toksoplazmozy, czy przeciwciała HIV. 
 Pierwsza wizyta jest bardzo ważna. Lekarz 
odpowie nam także na wszystkie pytania oraz za-

łoży nam kartę ciąży. Przed wizytą u ginekologa 
powinniśmy przypomnieć sobie datę ostatniej 
miesiączki. Na tej podstawie ustalony zostanie 
termin porodu. Należy pamiętać, że ustalenie ter-
minu porodu nie wyznacza dnia, w którym urodzi 
się dziecko, ale określa ramy czasowe, dzięki któ-
rym można nadzorować przebieg ciąży adekwat-
nie do jej zaawansowania. 
 Podczas każdej wizyty, także pierwszej 
kontrolowana będzie nasza masa ciała oraz ci-
śnienie. Lekarz zbadana także piersi oraz pobie-
rze wymaz cytologiczny do analizy.

Terminy wizyt ustali lekarz

 Kobieta w ciąży na pierwszej oraz każdej 
kolejnej wizycie u ginekologa będzie miała wyko-
nywane klasyczne badanie na fotelu ginekologicz-
nym. Badanie ginekologiczne w ciąży składa się z 
oceny zewnętrznych narządów rodnych, wzierni-
kowania oraz badania palpacyjnego, czyli oceny 
macicy oraz jajników. Głównym celem tego bada-
nia jest sprawdzenie, w jaki sposób ciało kobiety 
przygotowuje się do porodu. Ginekolog na jego 
podstawie będzie mógł m.in. ocenić, czy kobie-
cie grozi przedwczesny poród lub przedwczesne 
skracanie się szyjki macicy. Badanie ginekologicz-
ne w ciąży jest całkowicie bezpieczne. 
 Terminy następnych wizyt lekarz ustala 
zawsze indywidualnie z każdą z pacjentek. Jeśli 
ciąża przebiega prawidłowo to najczęściej są one 
wyznaczane co cztery tygodnie do 28 tygodnia 
ciąży, a po 28. tygodniu co dwa tygodnie lub czę-
ściej. W czasie ciąży kobieta będzie miała wyko-
nane co 

Planując dziecko, powinniśmy zacząć od wi-
zyty u ginekologa. Lekarz podpowie nam, na 
co ewentualnie się zaszczepić i jakie badania 
powinniśmy wykonać przed zajściem w cią-
żę, a także jakie witaminy, czy suplementy 
włączyć do diety. Pamiętajmy o przyjmowa-
nie kwasu foliowego. Konsultacje z lekarzem 
są bardzo ważne, gdy mamy problemy zdro-
wotne, gdy chorujemy na przykład na cukrzy-
cę czy nadciśnienie. Powinniśmy zapytać le-
karza, jak będzie wyglądało nasze leczenie, 
gdy zajdziemy w ciążę. Jeśli bierzemy leki na 
stałe, powinniśmy upewnić się, czy można je 
przyjmować w ciąży, czy lepiej zamienić je na 
inne, mniej szkodliwe dla dziecka. 

Poradnia Planowania Rodziny działająca w ramach 
projektu „Zdrowie – Mama i Ja” zapewnia bezpłatne i 
profesjonalne poradnictwo między innymi w zakresie 
planowania rodziny i prokreacji. Czynna jest od ponie-
działku do czwartku. Kontaktować można się telefo-
nicznie pod numerem telefonu 59 844 76 21. 

Specjaliści z Poradni prowadzą także zajęcia eduka-
cyjne dla szkół.  Szczegółowych informacji udziela 
koordynator projektu - Dorota Klimczuk, tel. 059 84 
74 509, e-mail: d.klimczuk@spmzoz-slupsk.pl

0
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 Próchnica to najczęściej występująca 
choroba przewlekła na całym świecie. Powsta-
je, gdy bakterie próchnicotwórcze zasiedlają 
powierzchnie zębów. W wyniku przetworzenia 
cukrów zawartych w pożywieniu wytwarzają 
one kwasy, które odwapniają szkliwo i zapo-
czątkowują proces próchnicowy. 
 Próchnicy można jednak zapobiec. O 
zdrowie ząbków dziecka zadbać można już na 
etapie ciąży. Ogromne znacznie dla rozwoju 
związków zębów mlecznych oraz pierwszych 
zębów trzonowych stałych ma rodzaj i ilość 
pokarmów spożywanych w trakcie ciąży. Die-
ta przyszłej mamy musi być bogata w białko, 
wapń, fosfor i witamnę D. W naszym menu mu-
szą więc znaleźć się jajka, nabiał, ryby, mięso, 
rośliny strączkowe, czy produkty pełnoziarni-
ste.

Higiena od niemowlęcia

 Higienę jamy ustnej u niemowlęcia 
należy zacząć jeszcze przed pojawieniem się 
pierwszych ząbków. Dziąsła niemowlęcia na-

od urodzenia do 6 miesiąca – kawałek gazy, gumowa lub silikonowa szczoteczka; oczysz-
czanie i masowanie wałów dziąseł

od pierwszych ząbków do 5. roku życia – szczoteczka z tworzywa sztucznego  
z miękkim włosiem; oczyszczanie zębów metodą Fonesa (ruchami kolistymi powierzchni przedsionko-
wych zębów, ruchami szorującymi powierzchni żujących zębów,  ruchami wymiatającymi powierzchni 
językowych zębów)

od 6. roku życia - szczoteczka z tworzywa sztucznego z miękkim włosiem, manulana lub elektryczna; 
oczyszczanie zębów metodą wymiatającą (roll) - ruchami obrotowo- wymiatającymi powierzchni języko-
wych i przedsionkowych zębów, a ruchami szorującymi powierzchni żujących zębów. Od szóstego roku życia 
można wprowadzić płukanki (niezawierające alkoholu), a także pod kontrolą rodziców nici dentystyczne.*  
                                                                                * Źródło: Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej 

 METODY OCZYSZCZANIA JAMY USTNEJ

58 procent trzylatków i aż 85 procent sześciolat-
ków w Polsce ma próchnicę zębów. Można jej 
zapobiec dzięki właściwej higienie, jeszcze przed 
pojawieniem się pierwszych ząbków.

Zdrowy 
uśmiech
malucha
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leży przemywać jałowym gazikiem, zwilżonym w 
letniej, przegotowanej wodzie, naparze z rumian-
ku lub szałwi. W taki sam sposób można myć po 
posiłkach dzieciom pierwsze ząbki mleczne. 
- Szczotkowanie szczoteczką należy wprowadzać 
po pojawieniu się kilku ząbków - mówi Monika 
Adamczyk, dyplomowana higienistka stomatolo-
giczna. - Należy to robić przynajmniej dwa razy 
dziennie. Najważniejsze jest mycie po ostatnim 
wieczornym posiłku. Na początku czyścimy ząbki 
samą szczoteczką, bez pasty. Pastę wprowadza-
my wówczas, gdy mamy pewność, że dziecko jej 
nie zje, czyli kiedy ma około trzech, czterech lat.
 Najlepiej wybrać szczoteczkę o zaookrą-
glonej, małej główce i miękkim włosiu. Bardzo 
ważna jest regularna zmiana szczoteczek do zę-
bów, czyli co 2-3 miesiące. Szczoteczki o znisz-
czonym włosiu mogą uszkodzić dziąsła, ale też 
niedostatecznie wyczyszczą płytkę nazębną. 
Zęby szczotkować należy przez około dwie, trzy 
minuty. 

Wizyta u stomatologa

 Trzeba pamiętać, że 
pierwsze ząbki nie są jeszcze w 
pełni zmineralizowane, są więc 
bardzo podatne na próchnicę. 
Choroba ta może pojawić się już 
w szóstym miesiącu życia dziecka. 
Jest to tak zwana próchnica butelko-
wa. - Naszą uwagę powinno zwró-
cić pojawienie się jakichkolwiek 
przebarwień na ząbkach dziecka 
– podkreśla Monika Adamczyk.
 - Wówczas konieczna 
jest wizyta u stomatologa.  
 Ubytki próchnicowe mogą 
pojawić się już nawet u rocznych 
maluchów i mogą przybrać po-
stać bardzo szybko postępującej 
próchnicy. W walce z 

próchnicą kluczowe znaczenie 
ma szybka reakcja na niepoko-

jące oznaki, takie jak przebar-
wienia lub zmiany w strukturze 
zębów. Wcześnie wykryty stan 
chorobowy można leczyć niein-
wazyjnie, bez konieczności bo-
rowania. - Nie należy czekać, aż 
ząbki mleczne wypadną, wizyta 
u stomatologa i podjęcie lecze-
nia i oczyszczania ząbków jest 
konieczne – podkreśla Monika 
Adamczyk. - Nieleczona próch-
nica na zębach mlecznych może 

pojawić się także na zębach sta-
łych. 
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Fot. SPMZOZ w Słupsku

W ramach Poradni Pro-
mocji Zdrowia prowa-
dzone są bezpłatne spo-
tkania w przedszkolach, 
szkołach oraz żłobkach 
dla dzieci i rodziców na 
terenie Słupska w zakre-
sie higieny jamy ustnej. 
Placówki zainteresowane 
współpracą szczegóło-
wych informacji mogą 
uzyskać pod numerem 
telefonu 59 847 45 09.  

0
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 Zbyt wiele niemowląt w Polsce jest nieprawi-
dłowo karmionych w pierwszym okresie swojego życia 
wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki 
i Dziecka. Raport wskazuje, że aż 61 procent niemowląt 
w Polsce jest zbyt wcześnie odstawianych od piersi i za 
szybko otrzymują posiłki dla dorosłych.  Aż 94 procent 
dzieci po pierwszym roku życia otrzymuje wraz z dietą 
niewystarczającą ilość witaminy D. Aż 88 procent  je za 
mało warzyw, a 75 procent z nich spożywa zbyt wiele 
cukru. Według badań ogromnym problemem jest zbyt 
duża ilość soli w diecie. 83 procent dzieci po 12. miesią-
cu życia dostaje posiłki dosalane. Skutek tego jest taki,  
że co trzecie dziecko w Polsce w wieku między 5 a 36 

miesięcy ma niewłaściwą masę ciała. Jednak skutki błę-
dów żywieniowych widoczne są nie tylko w pierwszych 
latach, ale w całym życiu. 

Za krótko karmimy piersią

 Karmienie piersią jest nalepszym spo-
sobem dostarczenia niemowlęciu wszystkich 
składników odżywczych, które są niezbędne  
do jego prawidłowego rozwoju. Światowa Organizacja 
Zdrowia rekomenduje, aby przez pierwsze pół roku mle-
ko matki było jedynym pożywieniem niemowlęcia. Jak 
jest w rzeczywistości? Z badań wynika, że zaledwie 6 
procent matek przestrzega tego zalecenia, a tylko co 
druga kobieta karmi piersią do szóstego miesiąca życia 
dziecka.

Za szybko rozszerzamy dietę

 Rodzice za szybko wprowadzają do diety dziec-
ka nowe produkty. Z raportu Instytutu Matki i Dziecka 
wynika, że ponad 60 procent maluchów przed ukończe-
niem piątego miesiąca życia poznaje smaki inne, niż mle-
ko mamy. Rozszerzanie diety powinniśmy rozpocząć po 
ukończeniu szóstego miesiąca życia. Zbyt szybkie poda-
wanie maluchom dodatkowych produktów wpływa na 
mniejsze spożycie mleka matki. To z kolei doprowadza 
do przyjęcia przez niemowlęta niewystarczającej ilości 
składników odżywczych, zawartych w mleku mamy.

Za mało witaminy D

 Witamina D jest niezbędna do budowy kości 
i zębów. Dzięki niej do organizmu lepiej wchłania się 
wapń i fosfor. Niestety, aż 42 procent dzieci ma niedo-
bory wapnia. Witamina D jest także kluczowa do prawi-
dłowego rozwoju układu nerwowego i odpornościowe-
go, minimalizuje więc skłonność do infekcji.

Za dużo cukru

 W ciągu pierwszych tysiącach dni następuję 
najintensywniejszy rozwój dziecka. Właściwe żywienie 
na tym etapie jest niezmiernie ważne. Jednym z najbar-
dziej negatywnych składników diety jest cukier. Zbyt 
szybko podajemy niemowlętom słodzone produkty. Pa-
miętać trzeba, że cukier znajduje się nie tylko w słody-

Zbyt krótkie karmienie piersią, zbyt szybkie rozszerzanie 
diety, dosładzanie i dosalanie posiłków – to tylko nie-
które z grzechów popełnianych przez rodziców. Wiedza 
na temat prawidłowego żywienia jest niezbędna, jeśli 
chcemy uchronić dzieci przez chorobami cywilizacyjny-
mi takimi jak: cukrzyca, nadciśnienie, czy otyłość.

10 grzechów głównych 
w żywieniu dzieci
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czach, dodawny jest także chociażby do jogurtów, czy 
soków.  Do czego prowadzi zbyt duży udział w diecie 
dzieci cukrów? Utrudnia wchłanianie takich pierwiast-
ków jak żelazo czy cynk, hamuje apetyt, sprzyja próch-
nicy, a także otyłości. Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleca, by w  jadłospisie niemowląt unikać dodawania 
cukru. Brak cukru w diecie pomoże także ukształtować 
właściwe preferencje żywieniowe w dorosłym życiu. 
Słodzone napoje lepiej więc zastąpić wodą, owocowy 
jogurt – jogurtem naturalnym z dodatkiem owoców.

Dosalanie posiłków

 30 procent niemowląt i 83 procent dzieci po 
pierwszym roku życia otrzymuje posiłki dosalane. Dzie-
ci są przyzwyczajone do naturalnych smaków. Nie ma 
więc potrzeby ich dosalania. Eliminując sól z diety dziec-
ka minimalizujemy ryzyko występowania nadciśnienia w 
późniejszym wieku. Zbyt duża ilość soli w diecie dziecka 
może także nadmiernie obciążyć nerki. Pamiętać musi-
my, że sól znajduje się także w takich produktach jak 
chleb, sery, czy wędlina. 

W diecie brakuje warzyw

 Rodzice często rozpoczynają rozszerzanie die-
ty u dzieci od wprowadzania owoców, przez co dzieci 
przyzwyczajają się do słodkich smaków. Aby wyrobić w 
dziecku właściwe nawyki żywieniowe, warto jest roz-
począć rozszerzanie diety od warzyw. Dzieciom łatwiej 
wówczas będzie zaakceptować ich smak. Jako pierw-
sze warzywo najepiej wprowadzać marchewkę, gdyż 
ma ona delikatny smak.
 Z badań wynika, że w menu 30 procent dzieci 
w wieku od roku do trzech lat w Polsce, warzywa nie 
pojawiają się każdego dnia, a bez ich codziennego spo-
żywania dieta nie może być właściwie zbilansowana.  

Zbyt dużo posiłków

 Przekarmiamy nasze dzieci. Według za-
leceń niemowlętom w wieku 6-8 miesięcy po-
winniśmy podawać posiłki pięć razy dziennie,  
a maluchom, które skończyły dziewiąty miesiąć od czte-
rech do pięciu razy. Jednak nie trzymamy się tych zale-
ceń. Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika, że ponad 
60 procent dzieci w szóstym miesiącu, jak i powyżej 12 

miesięcu otrzymuje siedem posiłków dziennie, a co dzie-
siąte dziecko po pierwszym roku życia spożywa ponad 
10 posiłków dziennie. Nadmiar posiłków prowadzi do 
nadwagi i otyłości. To z kolei najprostsza droga do cho-
rób takich jak cukrzyca, nadciśnienie, czy choroby serca.

Jedzenie tego, co dorośli

 Aż 61 procent polskich niemowląt, niekarmio-
nych piersią je to samo, co dorośli, tymczasem układ 
trawienny maluchów nie jest przygotowany do trawie-
nia wysoko przetworzonej, smażonej, czy wędzonej 
żywności. Żywność spożywana przez dorosłych może 
zawierać także zbyt dużo soli, konserwantów, barwni-
ków, nasyconych kwasów tłuszczowych. Małe dzieci 
są bardziej narażone na zanieczyszczenia. Serwując na-
szym dzieciom tego typu żywność, narażamy je w przy-
szłości na choroby serca, czy miażdżycę.

Brakuje nienasyconych
 kwasów tłuszczowych

 Do budowy błon komórkowych, rowzoju mó-
zgu, czy siatkówki oka potrzebujemy nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Układając menu dzieci w wie-
ku od roku do trzech lat nie możemy zapomnieć więc 
o kwasach tłuszczowych omega 3 i omega 6. Dzieci 
zdecydowanie za rzadko jedzą ryby, czy jaja. Kwasy te 
wspomagają pracę serca, łagodzą stany zapalne sta-
wów, podnoszą także odporność organizmu. Eksperci 
zalecają, by łączna ilość kwasów omega-3 w codziennej 
diecie dziecka wynosiła 150-200 mg. 

 
Za dużo białka w diecie

 
 Badania prowadzone przez Centrum Zdrowia 
Dziecka pokazują, że spożywamy stanowczo zbyt dużo 
białka. Dzieci jedzące mięso przekraczają normy nawet o 
600 procent, dzieci na dietach wegetariańskich i wegań-
skich odpowiednio 400 procent i 200 procent. Może to 
być przyczyną otyłości, nadwagi, a także podwyższone-
go poziomu insuliny. Zgodnie z normami opracowanymi 
przez Instytut Żywności i Żywienia dzieci do 6. miesiąca 
życia powinny jeść 1,52 gramów białka na 1 kg masy ciała 
na dobę (maksymalnie 10 gramów dziennie), w drugim 
półroczu norma ta wynosi 1,6 g na dobę (łącznie 14 g). 
Dzieci w wieku 2-3 lat powinny spożywać ok. 1 grama na  
1 kg masy ciała dziennie 

grzechów głównych 
w żywieniu dzieci

Co trzecie dziecko  
w Polsce w wieku 
między 5 a 36 mie-
sięcy ma niewłaści-
wą masę ciała.
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Akcja profilaktyczna pn. „Bezpieczne Wakacje” zorganizowana 
została przez Komendę Miejską Policji w Słupsku oraz Projekt 
„Zdrowie - Mama i Ja”. Badania  profilaktyczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 Finalistka Klub Zdrowomocni. Wietrzenie szafy - akcja zorganizowana w Szkole Rodzenia.

W ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” 
zorganizowano zajęcia jogi.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia.

Zajęcia Pilates w Szkole Rodzenia.

Podsumowanie projektu 
Zdrowomocni. Olimpiada pierwszej pomocy w 

Zespole Szkół Agrotechnicznych.
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Lekki obiad na upały

Izotoniki dla każdego

Latem dla zdrowia i dla ochłody polecamy chłodniki, które przyniosą orzeźwienie i zdrowie.  
Z czego przygotować taki chłodnik? Ile kucharek tyle przepisów, ale zawsze trzeba skorzystać 
z naturalnych produktów.

Upały mocno dają nam się we znaki. Aby się nie odwodnić, polecamy zdrowe, przygotowane  
w domu izotoniki. Wystarczy wziąć duży dzbanek, wypełnić go wodą i dodać poniższe składniki.

Zielony chłodnik
Składniki: 
n świeży ogórek,
n pęczek kopru,
n pęczek rzodkiewki,
n pęczek natki pietruszki
n kefir lub maślanka
n sól, pieprz

Sposób wykonania: 
Warzywa poszatkować wymieszać z 
kefirem lub maślan-
ką, doprawić do 
smaku, wstawić 
do lodówki na 2-3 
godziny przed po-
daniem.

Czerowny chłodnik
Składniki: 
n młoda botwinka,  
n pęczek szczypioru,  
n pęczek koperku,  
n 2-3- jajka ugotowane na twardo,
n 1-2 ząbki czosnku,  
n kefir lub maślanka,  
n łyżka octu jabłkowego, sól i pieprz.

Sposób wykonania: botwinę ugotować,  na 
koniec dodać ocet dla zachowania koloru, po-

siekać zioła i czosnek, wymieszać z kefirem 
lub maślanką doprawić do smaku, wstawić 
do lodówki na 2-3 godziny przed podaniem. 
Podawać z jajkiem na twardo

Z miodem i sokiem
z cytryny
Składniki: 
n woda 
n na każdy litr wody 
jedna łyżeczka soli ku-
chennej kamiennej 
(takiej jak do kiszenia 
ogórków) 
n 1 łyżka miodu 
n wyciśnięty sok z je-
dnej cytryny 
n kilka kostek lodu

Sposób wykonania: Wszytko 
należy wymieszać i pić małymi łykami 
podczas upałów. 

Składniki: 
n woda
n    na każdy litr wody 1 łyżeczka soli 
kamiennej,  
n wyciśnięty sok z pomarańczy,  
n kilka liści mięty, 
n kilka kostek lodu

Sposób wykonania: Do dzban-
ka można włożyć plastry owoców do 
dekoracji.
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Z sokiem
pomarańczowym
i miętą 
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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 Smodzielny Publiczny Miejski 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

 Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk

facebook.com/
jakoscnarodzin


