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Szanowni Państwo,

 Wkraczamy w nowy 2022 rok. Z całego 
serca życzę Państwu, realizacji wszelkich pla-
nów, zarówno tych zawodowych, jak i osobi-
stych. Nade wszystko życzę jednak zdrowia. 
 Zdrowia, którego w tych trudnych, pan-
demicznych czasach najbardziej nam wszystkim 
brakuje. O które, z całych sił w wielu szpitalach 
walczą lekarze. Szanowni Państwo, pomóżmy 
im w tej walce. Nie pozostawiajmy ich samych 
na linii pandemicznego frontu i szczepmy się. 
 Szczepmy też nasze dzieci, bo koronawi-
rus coraz częściej i mocniej atakuje także ich. 
Zróbmy wszystko, aby razem z bliskimi przejść 
przez ten okres jak najbezpieczniej, by nikt z nas 
nie był zmuszony do odpowiedzi na pytanie, czy 
zrobiłem wszystko, aby uchronić swoich najbliż-
szych. 
 W tym Nowym Roku życzę Państwu wy-
trwałości w noworocznych postanowieniach, 
ale także sił i energii do ich realizacji. Tak, aby 
każdy wraz z jego końcem, mógł ze spokojem  
i satysfakcją stwierdzić – to był dobry rok!
 Gorąco polecam także nasz najnowszy 
numer Biuletynu. Piszemy w nim o tym, jak 
przygotować organizm do ciąży, o modzie na 
morsowanie i nowych możliwościach telefo-
nicznego kontaktu z lekarzami, jakie daje Tele-
platforma Pierwszego Kontaktu. Podpowiadamy 
także, jak zadbać o swoją kondycję zimą oraz jak 
przygotować pyszne i zdrowe desery na bazie 
warzyw.  

Serdecznie zapraszam do lektury.

                                             Violetta Karwalska,
Dyrektor SPMZOZ w Słupsku

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
ul. J. Tuwima 37, tel. 59 847 45 00
www.spmzoz-slupsk.pl, e-mail: sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
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Czujesz się źle, a przychodnie lekarskie są już 
zamknięte? Nie musisz szukać lekarza dyżu-
rującego w ramach Nocnej Opieki Chorych. 
Fachową poradę uzyskasz teraz także przez 
telefon.

  Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 
Teleplatformę Pierwszego Kontaktu – system, 
dzięki któremu każda osoba bez wychodzenia 
z domu, będzie mogła skontaktować się z pie-
lęgniarką, położną lub lekarzem. System działa 
na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje 
udzielane są przez telefon. Wystarczy zadzwo-
nić pod dedykowany dla wszystkich pacjentów 
w kraju numer lub wypełnić formularz kontakto-
wy w internecie. System przeznaczony jest dla 
osób ubezpieczonych, których stan zdrowia nie 
zagraża życiu. Chorzy, którzy mają obawy, że brak 
bezpośredniej wizyty u lekarza może zagrażać ich 
zdrowiu lub życiu, powinni udać się na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy.  
 Ze specjalistami z Teleplatformy Pierw-
szego Kontaktu można kontaktować się poza 
godzinami pracy przychodni lekarskich, czyli od 
poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia 
następnego, a także w soboty i niedzielę oraz dni 
ustawowo wolne od pracy przez całą dobę. Po-
moc udzielana jest zarówno w języku polskim, jak 
i angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Z systemu 
dzięki wideoczatowi mogą korzystać także osoby 
niesłyszące, które przy wsparciu tłumacza, mogą 
komunikować się z pracownikami służby zdrowia 
w języku migowym. 
 Pomoc można uzyskać, dzwoniąc na 
darmową infolinię pod nr 800-137-200 lub wy-
pełniając formularz na www.gov.pl/tpk. W przy-
padku wypełnienia formularza pracownik infolinii 
skontaktuje się z chorym w ciągu trzech godzin. 
Konsultant przeprowadzi wstępny wywiad, pod-
czas którego będzie trzeba podać swoje imię  
i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie z cho-
rym skontaktuje się pielęgniarka lub położna i w 
razie potrzeby lekarz. Osoby, które zdecydują się 
na skorzystanie z TPK otrzymają nie tylko poradę 
medyczną, ale też w razie potrzeby e–receptę, e–
skierowanie i e–zwolnienie.

PO ZDROWIE
przez telefon

  

w sytuacji nagłego zachorowania, poza 
godzinami pracy lekarzy rodzinnych,

w przypadku nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów sugeru-
jących stan bezpośredniego zagrożenia 
życia, a zastosowane środki lub leki do-
stępne bez recepty nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na  
otwarcie przychodni może znacząco nie-
korzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Fot. PIXABAY

KIEDY KORZYSTAĆ Z TPK

n 

n

n

tel. 800-137-200
www.gov.pl/tpk
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 Popularność morsowania rośnie z roku 
na rok. Jedni traktują je jako sposób na popra-
wę kondycji fizycznej, inni jako sposób spędze-
nia wolnego czasu ze znajomymi. Jeszcze inni 
robią to, by na swoich profilach w mediach spo-
łecznościowych móc pochwalić się zdjęciem 
w kąpielówkach czy w stroju kąpielowym nad 
brzegiem zmrożonego morza lub jeziora, co 
świadczyć ma o zdrowym trybie życia, jaki sta-
rają się prowadzić. Morsowanie swoimi korze-
niami sięga jednak starożytności. 

Morsowanie - żadna nowość

 W starożytnym Rzymie kąpiel zarów-
no ciepła, jak i zimna miała znaczenie religijne  
i była rytuałem, któremu oddawano się w spe-
cjalnie projektowanych łaźniach. Zimne kąpiele 
w celach medycznych stosowano już w Egip-

cie około 2500 lat przed naszą erą. Zimną wodę 
wykorzystywano wówczas do leczenia stanów 
zapalnych oraz obrzęków. Grecki uczony Hipo-
krates, który uważany jest za jednego z ojców 
medycyny, około 400 r. p.n.e. zalecał terapię 
zimnem m.in. w celu uśmierzania bólu, zmniej-
szania obrzęków oraz zahamowania krwawie-
nia. Zanurzanie w lodowatej wodzie szczegól-
nie popularne było w krajach skandynawskich 
oraz niektórych państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej, gdzie takie kąpiele miały rodowód 
religijny. Wyznawcy prawosławia, by uczcić 
święto Objawienia Pańskiego, które przypada 
w styczniu, do dziś wycinają w lodzie otwór 
w kształcie krzyża i zanurzają się w lodowatej 
wodzie. Zimna woda jest też nieodłącznym ele-
mentem tradycji sauny i bani, praktykowanych 
w  Finlandii, Szwecji, Norwegii, Estonii, na Li-
twie i Łotwie.

Morsowanie zwiększa odporność, pomaga w odchudzaniu, redukuje stres oraz korzyst-
nie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Korzyści jest jeszcze więcej, ale zanim ślepo 
podążymy za modą, warto upewnić się, że kąpiel w lodowatej wodzie nam nie zaszkodzi.

Fot. SHUTERSTOCK

HARTOWANIE 
CIAŁA I DUCHA  



zdrowie
rodzinai

nr 1 (11)
styczeń 2022 r. 5

 Morsowanie popularność zyskało jednak 
dopiero w XVII i XVIII wieku wraz z rozprzestrze-
nieniem się hydroterapii. Nie oznacza to jednak, 
że przez setki lat właściwości zimnych kąpieli 
zostały zapomniane. W Polsce ich propagatora-
mi byli nadworni lekarze króla Zygmunta Augu-
sta, a więc jego skuteczność zimnolecznictwa 
doceniano już w szesnastym stuleciu. Pierwszy 
klub, skupiający miłośników zimowych kąpieli w 
Polsce, powstał w 1975 r. w Gdańsku. Począt-
kowo morsowanie było jednak zdecydowanie 
mniej popularne.  Szerzej rozpowszechniło się 
w XXI wieku. Obecnie takich klubów jest już sto, 
a jeszcze więcej osób morsuje bez formalnego 
zrzeszania się w klubach. Morsowanie w Polsce 
stało się tak popularne, że w 2015 r. w Miel-
nie podczas Międzynarodowego Zlotu Morsów 
ustanowiono rekord Guinnessa w liczbie osób 
jednocześnie kąpiących się w lodowatej wo-
dzie. Zrobiło to wówczas aż 1799 osób i do dziś 
rekordu tego nie pobito. 

Trzeba przestać się bać

 By rozpocząć morsowanie, trzeba prze-
łamać lęk przed zimnem, jaki początkowo to-
warzyszy właściwie każdemu. Warto jednak się 
przemóc, gdyż zimne kąpiele mogą mieć do-
broczynne działanie dla organizmu. Taka kąpiel 
pobudza organizm do bronienia się przed niską 
temperaturą, co w efekcie pozwala zwiększyć 
odporność i poprawia krążenie krwi, a co za tym 
idzie ukrwienie narządów i tkanek. Jest to moż-
liwe, gdyż niska temperatura powoduje skurcz 
powierzchniowych naczyń krwionośnych i krew 
przemieszcza się wtedy  w głąb narządów oraz 
tkanek. Gdy temperatura ciała rośnie, dochodzi 
do rozkurczu naczyń oraz przywrócenia pierwot-
nego krążenia. Tak więc takie zmiany tempera-
tury pozytywnie wpływają na wydolność układu 
sercowo-naczyniowego.
  Zimnolecznictwo wpływa także na zła-
godzenie dolegliwości bólowych i zmniejszenie 
obrzęków, powstałych na skutek urazów, gdyż 
prowadzi do spadku aktywności procesów de-

gradacyjnych, wywołanych stanem zapalnym, 
zachodzących w komórkach. Zimne kąpiele po-
prawiają także ruchomość stawów, ograniczają 
uczucie zmęczenia, działają odmładzająco oraz 
wspomagają redukcję cellulitu oraz tkanki tłusz-
czowej. Co prawda, ilość spalanych w ten spo-
sób kalorii nie jest duża, jednak w połączeniu  
z właściwą dietą może wspomóc odchudzanie. 
 Morsować można niemal w każdym wie-
ku. Do rzadkości wcale nie należy widok pluska-
jących się w zimnej wodzie pięcio- czy sześcio-
latków, a nawet osób około dziewięćdziesiątki. 
Korzystać z zimnych kąpieli nie mogą jedynie 
dzieci do lat trzech. Zanim jednak rozpoczniemy 
przygodę z morsowaniem, należy skonsultować 
się z lekarzem, czy nie mamy przeciwskazań do 
takiej aktywności. Nie jest ich wiele, ale jednak 
pamiętać należy, że zimne kąpiele mogą zaszko-
dzić przy niedoczynności tarczycy, alkoholizmie, 
krioglobulinemii, ostrej dolegliwości dróg od-
dechowych, zaawansowanym nadciśnieniu tęt-
niczym krwi, padaczce, odmrożeniach, zakrze-
pach żylnych, chorobach serca, zaburzeniach 
ukrwienia oraz przyjmowaniu niektórych leków.

Pamiętajmy o rozgrzewce

 Zanim jednak wejdziemy do wody, trze-
ba się odpowiednio przygotować. Wchodzenie 
do lodowatej wody bez odpowiedniej rozgrzew-
ki może być bardzo niebezpieczne. Rozgrzewka 
nie musi być długa, wystarczy 15 – 20 minut, 
podczas których będziemy biegać, jeździć na ro-
werze, wykonywać wymachy ramion i nóg, robić 
przysiady czy skakać na skakance. Najszybsze 
efekty przynosi bieg, warto jednak szczególnie 
zadbać o rozgrzanie mięśni nóg, gdyż to one 
jako pierwsze mają kontakt z zimną wodą. Z roz-
grzewką nie należy przesadzać, gdyż nie chodzi 
o to, by doprowadzić organizm do momentu,  

Fot. SHUTERSTOCK

  

Mimo że morsowanie pomaga 
zwiększyć odporność i wzmac-
nia układ immunologiczny, to 
wchodzenie do zimnej wody, 
gdy jesteśmy przeziębieni, może 
wyrządzić więcej szkody niż po-
żytku. !

W Polsce podobnie jak w Rosji miłośni-
cy zimnych kąpieli nazywani są morsa-
mi, jednak w Stanach Zjednoczonych 
określa się ich mianem niedźwiedzi 
polarnych, a w Finlandii – fokami.

  CO KRAJ TO INNA NAZWA
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w którym pojawi się pot. Tak intensywne roz-
grzanie ciała może być niebezpieczne, gdyż 
kontakt z bardzo zimną wodą może spowodo-
wać szok termiczny, w efekcie czego dojdzie do 
hiperwentylacji, czyli przyspieszenia i spłycenia 
oddechu. Sytuacja jest niebezpieczna, ponie-
waż o ile sam oddech można uspokoić, o tyle 
osoba mniej doświadczona może wpaść w pa-

nikę w wodzie. Osoby, które rozpoczynają swo-
ją przygodę z morsowaniem, powinny zadbać 
o ochronę miejsc szczególnie wrażliwych na 
zimno, a więc założyć rękawiczki i czapki oraz 
specjalne neoprenowe obuwie, które nie dość, 
że chroni stopy przed urazami, to też zapewnia 
im osłonę termiczną. 

Zadbajmy o bezpieczeństwo

 Dobrym pomysłem na rozgrzewkę przed 
wejściem do wody na pewno nie jest gorąca her-
bata, czy inne ciepłe napoje, gdyż nie rozgrze-
wają one mięśni ani nie pomagają w dostarcze-
niu tlenu do organizmu, co jest głównym celem 
rozgrzewki. Termos z herbatą oczywiście warto 
zabrać, by móc raczyć się nią, gdy już wyjdziemy  
z wody. Jednak i wówczas najlepszym sposo-
bem na rozgrzanie organizmu jest znowu aktyw-
ność fizyczna. W żadnym wypadku nie należy 
wchodzić do zimnej wody po spożyciu alkoholu, 
który rozgrzewa tylko pozornie, a w rzeczywi-
stości zmniejsza odporność organizmu na hipo-
termię. Dlatego też nigdy nie należy morsować  
w pojedynkę, zwłaszcza jeśli zamierzamy nie tyl-
ko zamoczyć ciało, ale popływać w lodowatej 
wodzie. Trzeba bowiem pamiętać, że nagła zmia-
na temperatury wywołuje stres objawiający się 
drżeniem mięśni, gdyż w ten sposób organizm 
pobudza wytwarzanie ciepła. Drżenie mięśni 
prowadzi jednak do ich zmęczenia i osłabienia 
zdolności wysiłkowych, niebezpieczne jest więc 
odpływanie zbytnio od brzegu. Dotyczy to tak-
że osób o dużych umiejętnościach pływackich. 
 W wodzie nie należy przebywać też zbyt 
długo. Osoby początkujące powinny morsować 
od kilku do kilkunastu sekund. Z kolei osoby regu-
larnie morsujące w wodzie mogą spędzić od kil-
ku do nawet kilkunastu minut. Wszystko jednak 
zależy od indywidulanych możliwości organizmu 
 i temperatury wody, dlatego w tej kwestii należy 
być bardzo ostrożnym. Szczególnie groźny dla 
morsujących, zwłaszcza po raz pierwszy, którzy 
nie znają możliwości swojego organizmu, może 
być szok termiczny, spowodowany zanurzeniem 
w zimnej wodzie. Jego szczytowy moment po-
jawia się po około trzydziestu sekundach. Szok 
termiczny powoduje szybki transport dużej ilo-
ści krwi do serca. W przypadku osób cierpiących 
na choroby sercowo-naczyniowe narząd ten nie 
jest w stanie pompować krwi, co może prowa-
dzić do jego zatrzymania. Dlatego też morsowa-
nie warto zacząć po konsultacji z lekarzem oraz 
pod okiem doświadczonego trenera. 

Poprawia wydolność układu 
sercowo-naczyniowego

Redukuje zmęczenie

Przyspiesza spalanie kalorii

Działa przeciwdepresyjnie

Poprawia ukrwienie skóry 
i hamuje procesy starzenia

Zwiększa aktywność układu
odpornościowego

Zwiększa odporność na zimno

Poprawia parametry oraz ciśnienie krwi

Działa korzystnie na stawy

ZALETY MORSOWANIA

n 

n

n

n

n 

n 

n

n

n

Fot. FOTOLIA
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Fot. FOTOLIA

CIĄŻAwarto ją
zaplanować

Zdrowe maleństwo, ciąża i poród bez powikłań – to oczekiwania każdej przyszłej mamy. 
Wiele z nich, by wyeliminować potencjalne ryzyka, związane z przebiegiem ciąży, próbu-
je się do niej odpowiednio przygotować. 

 Planowanie ciąży zwykle rozpoczyna się 
od wizyty u ginekologa-położnika. To jednak, ja-
kie zalecenia otrzyma przyszła mama, zależeć 
będzie od indywidualnych doświadczeń i prze-
konań lekarza, gdyż nie ma żadnych oficjalnych 
zaleceń towarzystw ginekologicznych na temat 
badań, jakie należy zlecić przed planowaną 
ciążą. Jeden ograniczy się do polecenia przyj-
mowania kwasu foliowego, a drugi skieruje na 
cały cykl badań. I co ważniejsze, z medycznego 

punktu widzenia, żaden nie popełni błędu. Każda 
przyszła mama powinna jednak pamiętać o kilku 
podstawowych kwestiach. 

Sięgnij po kwas foliowy

Kwas foliowy, który niezbędny jest do prawidło-
wego rozwoju płodu, najlepiej przyjmować już 
na pół roku przed planowaną ciążą, gdyż jego 
niedobór może prowadzić do ciężkich wad pło-

7
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Bardzo ważną rzeczą jest wy-
bór ginekologa, który przygotu-
je kobietę do ciąży, a następnie 
będzie się nią opiekował w cza-
sie jej trwania. Wcześniejsze 
poznanie lekarza pozwala rów-
nież zmniejszyć stres pacjentki 
w trakcie kolejnych wizyt.

du, m.in. rozszczepu kręgosłupa i mózgowia. 
Dawkowanie kwasu foliowego najlepiej skonsul-
tować z lekarzem, gdyż w niektórych przypad-
kach, np. u osób otyłych czy palących papiero-
sy może występować konieczność zwiększenia 
dawki. Konsultacja z położnikiem pozwoli też do-
brać odpowiedni jego  rodzaj. W ostatnim czasie 
na rynku pojawiły się zmetylowane formy kwasu 
foliowego, które mają pomagać w przyswajaniu 
go przez osoby, u których występuje mutacja 
genu, odpowiadającego za wchłanianie tego 
związku przez organizm. Produkty te pojawiły 
się na rynku z uwagi na fakt, że od kilku lat mówi 
się, że nawet połowa kobiet może mieć obec-
nie problemy z przyswajaniem kwasu foliowego,  
a jego kumulowanie się w organizmie może 
działać toksycznie. Towarzystwa naukowe póki 
co wciąż zalecają stosowanie zwykłego kwasu 
foliowego, więc zanim udamy się do apteki, le-
piej przedyskutować tę kwestię ze specjalistą. 

Sprawdź zęby i tarczycę

 Przed planowaną ciążą dobrze też od-
wiedzić stomatologa, gdyż próchnica może być 
powodem poronień albo wcześniejszych poro-
dów. Szczególne niebezpieczne jest jej zaawan-
sowane stadium, gdy próchnica dotyka miazgi 
zęba, gdyż ząb staje się wówczas otwartą raną, 
przez którą bakterie dostają się do krwioobiegu 
przyszłej mamy, a stamtąd wprost do organizmu 
dziecka. Problemy ze stanem uzębienia należy 
rozwiązać jeszcze przed zajściem w ciążę, gdyż 
leczenie w okresie ciąży, czy późniejszego kar-
mienia piersią jest utrudnione z uwagi na ogra-
niczenia w podawaniu pacjentce środków prze-
ciwbólowych. 
 Kolejnym ważnym badaniem jest spraw-
dzenie funkcji tarczycy. To bardzo istotna kwe-
stia, bo chociaż jej rozmiar nie jest duży, to 
zadania jakie wykonuje mają istotne znaczenie 

dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 
zwłaszcza u kobiet w ciąży. Tarczyca produku-
je hormony, które sterują przemianą materii we 
wszystkich narządach i tkankach. Odgrywają 
więc ogromną rolę w pracy układu pokarmo-
wego, nerwowego, mięśni oraz serca. Ich nie-
dobór lub nadmiar, który jest wynikiem niedo-
czynności lub nadczynności tarczycy, może być 
niebezpieczny dla ciężarnej, gdyż odpowiednia 
ilość hormonów, produkowanych w tarczycy 
decyduje o prawidłowym rozwoju płodu. Regu-
lują one wzrost tkanek i wydzielania niektórych 
enzymów oraz pobudzają dojrzewanie ośrod-
kowego układu nerwowego oraz kości. Niedo-
czynność tarczycy może mieć bardzo poważne 
konsekwencje, gdyż może powodować ciężkie 
upośledzenie umysłowe dziecka i wady układu 
kostnego, przedwczesne odklejenie się łoży-
ska oraz poronienie. Kobiety, które zmagają się  
z dużą niedoczynnością tarczycy w ogóle mogą 
mieć problem z zajściem w ciążę. Do poronie-
nia przyczynić się może także nadczynność tar-
czycy. Kobieta, planując ciążę oraz w pierwszym 
trymestrze, powinna mieć poziom tyreotropiny, 
czyli TSH, która pobudza tarczycę do wydzielania 
hormonów, nie większy niż 2,5. Jeśli jest mniej-
szy należy rozpocząć suplementację hormonów  
tarczycy i zadbać o dietę bogatą w jod, selen  
i żelazo, które są niezbędne do powstawania 
hormonów tarczycy. 

Sprawdź choroby zakaźne

 Przed planowaną ciążą warto także 
sprawdzić swoją odporność na choroby zakaź-
ne wieku dziecięcego, czyli ospę wietrzną i ró-
życzkę. O ile u dzieci nie są one bardzo groźne,  
o tyle u kobiet w ciąży są bardzo niebezpieczne. 
Pojawienie się różyczki zwłaszcza w pierwszych 
szesnastu tygodniach, może być przyczyną po-
ronienia, porodu przedwczesnego oraz licznych 
wad wrodzonych, m.in. problemów ze wzrokiem 
i słuchem dziecka. Zakażenie w kolejnych tygo-
dniach nie jest już tak groźne. Ryzyko komplika-
cji zdecydowanie maleje u osób zaszczepionych. 
U 90 proc. zaszczepionych oraz u osób, które 
przechorowały różyczkę występuje pełna odpor-
ność, więc ryzyko ponownej infekcji w ciąży jest 
bardzo małe. Z kolei ospa wietrzna szczególnie 
niebezpieczna jest u ciężarnych w pierwszym 
trymestrze. Gdy dochodzi do zakażenia płodu 
w tym okresie, u około sześciu procent nowo-
rodków występuje zespół ospy wrodzonej, któ-
ra może objawiać się niedorozwojem kończyn, 
wzroku, zahamowaniem rozwoju czuciowo-ru-
chowego oraz wodogłowiem czy zwapnieniem 
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mózgu.  Spokojnie, w przypadku kontaktu z oso-
bą chorą na ospę, mogą spać jedynie osoby, któ-
re przeszły ją wcześniej lub były przeciwko niej 
zaszczepione. Osoby, które nie były szczepione 
na te choroby lub ich nie przeszły, powinny się 
zaszczepić, a te które nie są tego pewne, mogą 
to sprawdzić robiąc badania z krwi.  
 Planując ciążę nie powinno się także za-
pominać o zrobieniu badań profilaktycznych, ta-
kich jak cytologia i mammografia, które wykluczą 
występowanie kobiecych chorób nowotworo-
wych szyjki macicy oraz piersi. Trzeba pamiętać, 
że choroby te nie dotyczą tylko osób starszych, 
ale dość często występują także u kobiet w wieku 
rozrodczym. Ciąża u osób chorych na nowotwory 
powoduje pogorszenie rokowań, gdyż jako stan 
obniżonej odporności sprzyja szybkiemu rozwo-
jowi tych nowotworów. To także czas, w którym 
zdecydowanie trudniej prowadzić skuteczne le-
czenie. Warto także przebadać się pod kątem in-
nych chorób zakaźnych m.in. toksoplazmozy oraz 
żółtaczki, a także kiły i HIV. 

Zmień swój styl życia

 Przygotowanie do ciąży nie powinno 
jednak ograniczać się jedynie do przyjmowania 

kwasu foliowego i przeprowadzania mniejszej 
lub większej liczby badań. W wielu przypadkach 
powinno to oznaczać zmianę stylu życia. Przede 
wszystkim należy odstawić alkohol, papierosy  
i inne używki. Nikogo nie trzeba przekonywać 
o ich szkodliwości dla organizmu kobiety, któ-
ra chce być mamą, ale pamiętać też trzeba, że 
obniżają one możliwości prokreacyjne przy-
szłego taty, pogarszając jakość jego nasienia. 
 Niezwykle ważna jest też aktywność 
fizyczna, która poprawia funkcjonowanie or-
ganizmu oraz odpowiednio zbilansowana 
dieta. Nie oznacza to, że musimy odmawiać 
sobie wszystkich kulinarnych przyjemności, 
należy jednak unikać produktów wysoko prze-
tworzonych oraz zawierających konserwanty,  
a postawić na dużo owoców, warzyw i zawie-
rających cenne dla organizmu kwasy omega-3 
ryb. Warto też ustabilizować wagę ciała, zbyt 
obfita i zbyt filigranowa sylwetka mogą utrud-
niać zajście w ciążę lub wpłynąć niekorzystnie 
na jej przebieg. 
 Na trzy miesiące przed planowanym 
zajściem w ciążę warto też odstawić antykon-
cepcję hormonalną, aby organizm mógł uregu-
lować gospodarkę hormonalną w taki sposób, 
by spełniała swoje zadanie w trakcie ciąży. 
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 Zimowe dolegliwości, takie jak przeziębienie 
czy katar są nie tylko wynikiem panującej aury, ale 
także poziomu odporności naszego organizmu. Dla-
tego tak ważne jest, by dbać o swoje zdrowie przez 
cały rok, a nie tylko, gdy za oknem świeci słońce.

W zdrowym ciele zdrowy duch

  Zima jest równie dobrą porą na dbanie o kon-
dycję fizyczną, jak każda inna. Nie oznacza to, że od 
razu trzeba przypinać narty i szusować po górskich 
stokach. Dobrym rozwiązaniem jest chociażby nordic 
walking, a więc popularne spacery z kijkami, które 
wzmacniają serce i płuca, odciążają stawy, angażując 
jednocześnie aż 90 proc. mięśni. Rodzaj aktywno-
ści trzeba przede wszystkim dopasować do swoich 
upodobań, gdyż ruch ma sprawiać nam przyjemność. 
Nie zawsze aktywność fizyczna musi oznaczać wy-
chodzenie z domu. Także w zaciszu swoich czterech 
ścian można zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. 
Może być to joga, pilates, stretching, czyli ćwiczenia 
rozciągające, czy proste ćwiczenia aerobowe, które 
można wykonać w domu, np. pompki, brzuszki, ska-
kanie na skakance. Oczywiście zawsze można wybrać 
się na siłownię i skorzystać z bogatej oferty urządzeń, 
jakie oferują miejsca tego typu lub na basen. 
 Dla naszego organizmu korzystna jest każ-
da umiarkowana aktywność fizyczna, wystarczy 
więc nawet pół godziny, wygospodarowane na nią 
każdego dnia. Ruch poprawia wytrzymałość układu 
krążenia, układu oddechowego i stymuluje mecha-
nizmy obronne organizmu. Uwalniające się podczas 
wysiłku endorfiny, nazywane hormonami szczęścia, 

pomagają zmniejszyć stres i poprawić samopoczu-
cie. Aktywność fizyczna chroni nas przed choroba-
mi cywilizacyjnymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca i otyłość, czy coraz częściej pojawiającą 
się wśród młodych ludzi depresją. Trenując zimą na 
świeżym powietrzu, musimy jednak pamiętać o od-
powiednim ubiorze, który zabezpieczy nas przed nad-
miernym wyziębieniem lub przegrzaniem, ochroni 
przed wiatrem i wilgocią oraz zapewni odpowiednie 
odprowadzanie potu. Najlepiej ubierać się warstwo-
wo i wykorzystywać naturalne tkaniny, pamiętając  
o czapce i rękawiczkach. 

Zdrowa dieta, dobre życie

 Ruch to jednak nie wszystko. W okresie zi-
mowym nie powinniśmy zapominać też o odpowied-
niej diecie, która zapewni energię do działania oraz 
będzie aktywować naturalne siły obronne organizmu, 
by ustrzec się przed szkodliwym działaniem wirusów i 
bakterii. Dieta ta musi być odpowiednio zbilansowana 
i zróżnicowana, tak aby dostarczać do organizmu tyl-
ko tyle kalorii, ile jest niezbędne. U przeciętnego czło-
wieka o zapotrzebowaniu energetycznym 2000-3000 

zadbaj o formę
Niskie temperatury i szybko zapadający zmierzch 
zniechęcają wiele osób do aktywności fizycznej 
zimą. Tymczasem, żadna pora roku nie powin-
na być wymówką do tego, by przestać dbać  
o siebie. Dotyczy to nie tylko ruchu, ale też wła-
ściwej diety, o której w miesiącach zimowych 
często zapominamy, usprawiedliwiając się bra-
kiem świeżych owoców i warzyw. 

ZIMĄ
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KORZYŚCI 
Z AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Układ krążenia – zwiększa się pojem-
ność wyrzutowa serca, a regularny wysiłek 
zapobiega m.in.  chorobie wieńcowej, niewy-
dolności czy nadciśnieniu.

Układ pokarmowy – przyspiesza prze-
mianę materii i proces wydalania, poprawia 
pracę narządów wewnętrznych.

Układ oddechowy – zwiększa się po-
jemność płuc, co usprawnia wiele procesów 
biologicznych

Układ nerwowy – tworzą się dodatko-
we połączenia nerwowe, poprawia się pamięć 
oraz zdolność reakcji.

Układ ruchu i mięśnie - poprawia ru-
chomość stawów, poprawia postawę ciała.

kcal stałe przekraczanie bilansu energetycznego tylko  
o 3 proc., czyli 60-90 kcal może spowodować wzrost 
masy ciała o 3-4 kilogramy rocznie. Na przyrost masy 
ciała wpływ mają jednak nie tylko spożywane kalorie, 
ale też liczba posiłków w ciągu dnia. Dobrze, by ilość 
jednorazowo spożywanego pokarmu nie była zbyt 
duża. Posiłki powinny być równomiernie rozłożone 
w ciągu dnia. Dlatego zaleca się jeść cztery główne 
posiłki, co około trzy do pięciu godzin. Każdy z nich-
powinien składać się z węglowodanów, białka i tłusz-
czów we właściwych proporcjach. Zimą szczególnie 
korzystnymi dla naszego organizmu węglowodanami 
są pieczywo graham, makarony pełnoziarniste, płat-
ki owsiane, otręby pszenne, ryż, ziemniaki, kasze,  
a zwłaszcza jaglana, zawierająca wiele antyoksydan-
tów, które nie tylko zwiększają odporność organizmu, 
ale też chronią przed nowotworami. Z kolei warto-
ściowym źródłem białka są jaja, ryby, mleko i jego 
przetwory oraz chude mięsa, czyli drób, cielęcina 
i wołowina. W zbilansowanej diecie oczywiście nie 
może zabraknąć warzyw i owoców, które są źródłem 
cennych antyoksydantów, zwłaszcza te zawierające 
witaminy A, C i E.  Szczególnie cenne w zimowej die-
cie są brokuły, marchew ziemniaki, ogórki kiszone, 
buraki, cebula, czosnek, imbir oraz natka pietruszki. 
Z uwagi na ograniczenia w dostępie do niektórych 
świeżych warzyw, z powodzeniem można sięgnąć 
po mrożonki. Zimową dietę warto wzbogacić także 
o miód i naturalne soki. Należy też pamiętać o piciu 
przynajmniej dwóch litrów płynów dziennie. Zarówno 
woda, jak i herbatki ziołowe, czy świeżo tłoczone soki 
owocowe i warzywne pomagają nie tylko nawodnić 
organizm, ale też usuwają z niego niebezpieczne dla 
zdrowia toksyny

Suplementacja i pielęgnacja skóry

 W polskiej strefie klimatycznej, gdzie przez 
większość roku, a zwłaszcza zimą, wchłanianie 
witaminy D przez skórę jest nieefektywne, war-
to dodatkowo suplementować witaminę D, która 
wspomaga przewodnictwo nerwowe, jest też czyn-
nikiem zapobiegającym depresji oraz chorobie Al-
zheimera. Zimą do diety warto też wprowadzić kur-
kumę, pochodząca z Indii przyprawę, wyróżniającą 
się charakterystyczną żółto-pomarańczową barwą, 
która jest doskonałym naturalnym lekiem na wie-
le dolegliwości. Działa przeciwzapalnie i przeciwu-
tleniająco, wzmacnia błonę komórkową, przez co 
zwiększa jej odporność na wszelkie infekcje. Jest 
też doskonałym źródłem witaminy C oraz potasu, 
obniża poziom cholesterolu oraz ryzyko chorób 
układu krążenia, poprawia funkcjonowanie mózgu  
i zwalcza depresję, a także opóźnia procesy starzenia.  
 Zimą trzeba także zadbać o skórę, która na-
rażona jest na działanie wiatru i niższych temperatur 
oraz wysuszające działanie klimatyzacji i ogrzewania. 

W pielęgnacji skóry pomogą nam kremy, których 
oferta jest bardzo duża. Najlepiej jednak wybierać te, 
które zawierają naturalne składniki takie jak parafina, 
wazelina, oliwa lub wosk pszczeli. Dobrze też, by 
krem chronił nas przed promieniowaniem UV, zwłasz-
cza jeśli spędzamy czas na górskim stoku. Zima to 
także wymagający czas dla ust, by je odpowiednio 
zabezpieczyć, najlepiej smarować je co godzinę po-
madką z woskiem pszczelim lub tłustym kremem.

Fot. FOTOLIA
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SPOSÓB NA ZDROWY DESER
Desery z warzyw to propozycja dla wszystkich, którzy uważnie liczą kalorie, a mają 
ochotę na słodkości. Torty z fasoli i marchewki, ciastka z buraków czy zielonego grosz-
ku cieszą się ostatnio dużą popularnością. Wielu traktuje je jako nowość, chociaż nie-
które z nich znane były już nawet w kuchni staropolskiej, a swój renesans przeżywają 
dzięki modzie na zdrowie odżywianie. Bo desery z warzyw to samo zdrowie. 

WARZYWA 

GRYCZANE CIASTO Z MARCHEWKI

n 1 szklanka tartej marchewki, 
n 1 szklanka mąki gryczanej,
n ½ szklanki cukru,
n 2 jajka,
n ½ szklanki oleju, 
n ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
n 1 łyżeczka cynamonu.

Jajka ubić z cukrem, dodać olej i wymieszać z po-
zostałymi składnikami. Wylać na blaszkę wyłożoną 
papierem i piec w 180 stopniach Celsjusza przez 
25-30 minut. 

KREM CZEKOLADOWY Z FASOLI

n 1 puszka fasoli odcedzona i wypłukana,
n 2 łyżki cukru, 
n 2-4 łyżki kakao, 
n 1 duża pomarańcza.

Zmiksować fasolę, cukier, sok i skórkę z pomarań-
czy, kakao na gładko.

SORBET Z OGÓRKA I MIĘTY

n  1 średni ogórek obrany ze skórki,
n ¼ szklanki liści mięty,
n 1 łyżeczka soku z cytryny,
n 1 łyżeczka miodu.

Wszystkie składniki zmiksować w blenderze,  
a następnie zamrozić. Przed podaniem pokruszyć.
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CIASTECZKA BURACZANE DO SZKOŁY LUB PRACY

n 2-3 średniej wielkości buraki, 
n 3 łyżki kaszy  jaglanej lub gryczanej ugotowanej,
n 1 łyżka pestek słonecznika, 
n 1 łyżka siemienia lnianego, 
n 1 łyżka miodu, 
n szczypta cynamonu,
n słód do smaku (syrop klonowy, daktylowy, 
       z agawy, stewia).

Buraki upiec w skórce, obrać i pokroić w kostkę, 
zmiksować z dodatkami. Z ciasta formować kulki  
i układać na blasze, wyłożonej papierem do piecze-
nia. Piec 40 minut w temperaturze 150 stopni Celsju-
sza, a przez ostatnie pięć minut w temperaturze 180 
stopni.

n 1 duża cukinia  
       (dwie szklanki po starciu i odciśnięciu),
n 4 jajka,
n niepełna szklanka cukru,
n 2 szklanki mąki,
n 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
n cukier wanilinowy,
n 1 szklanka oleju.

Ubić z cukrem i cukrem wanilinowym jajka, miesza-
jąc dodać mąkę, cukinię, proszek, a na koniec olej. 
Piec około godzinę w 180 stopniach Celsjusza.

ZIELONE CIASTECZKA MARKIZY

n 1 puszka zielonego groszku, odcedzony,
n 1 szklanka mąki,
n ½ szklanki cukru pudru,
n ½ szklanki oleju,
n 1 jajko.

Zmiksować groszek i wymieszać z pozostałymi 
składnikami, formować ciastka i piec 15 minut  
w 170 stopniach Celsjusza. Przełożyć bitą śmietaną 
lub kremem, np. z fasoli.

CIASTO Z ZIELONĄ CUKINIĄ

Opracowanie przepisów: 
Sylwia Laskowska, specjalistka ds. żywienia  

z Poradni Promocji Zdrowia w SPMZOZ w Słupsku

Fot. Pexels, Freepik, Fotolia
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PRZYCHODNIA

 REJONOWA PRZY  

UL. JULIANA TUWIMA 37

NASZE

Prawie dziewięć tysięcy pacjentów korzysta z pomocy lekarzy rodzinnych z Przychodni Re-
jonowej przy ul. Tuwima w Słupsku. Odwiedza ją jednak zdecydowanie więcej osób, gdyż 
działają w niej także poradnie: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, stomatologiczna 
oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Rentgenodiagnostyki. 

 Przychodnia mieści się w kamienicy,  
w sąsiedztwie ratusza. Oprócz wspomnianych 
poradni, znajduje się w niej dyrekcja SPMZOZ, 
która zarządza tą przychodnią. W poradni pod-
stawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych pra-
cuje obecnie pięciu lekarzy, którzy miesięcz-
nie przyjmują ponad pięć tysięcy pacjentów.   
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo dyrekcji  
i administracji placówki, poradnia nie ma wyzna-
czonego kierownika. Bieżącą organizacją pracy 
zajmuje się przełożona pielęgniarek Anna Poża-
rowszczyk. Pacjenci, korzystający z przychodni, 
mogą też korzystać z pomocy trzech pielęgnia-
rek środowiskowych, które m.in. w pierwsze 
poniedziałki miesiąca w godzinach 13.00 - 15.00 
organizują spotkania edukacyjne w zakresie pro-
filaktyki cukrzycy insulinozależnej, przewlekłej 
choroby niedokrwiennej, astmie oskrzelowej  
i otyłości.
 Budynek przychodni tętni jednak dużo 
większym życiem z uwagi na działające w nim 
poradnie specjalistyczne. To tu działa jedna  
z dwóch prowadzonych przez SPMZOZ porad-
ni stomatologicznych, którymi kieruje lekarz 
stomatolog Iwona Dziaduszek-Kuś. Przyjmuje 
w niej sześciu stomatologów, którzy do dys-
pozycji pacjentów są niemal od rana do wie-
czora. Szczególnie dużym zainteresowaniem 
pacjentów cieszą się ambulatoryjne chirur-
giczne poradnie specjalistyczne. W poradni 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, która czyn-

na jest przez wszystkie dni tygodnia nawet 
do późnych godzin wieczornych, przyjmuje 
dziewięciu lekarzy, którzy służą pomocą m.in.  
w przypadku urazów układu kostnego, takich jak 
złamania, czy zwichnięcia. Drugą z poradni am-
bulatoryjnych jest poradnia chirurgii ogólnej, w 
której pacjentów leczy czterech lekarzy, zajmują-
cych się między innymi zszywaniem ran, usuwa-
niem ciał obcych oraz leczeniem oparzeń, zmian 
skórnych czy żylaków.
 W budynku swoją siedzibę ma także Za-
kład Diagnostyki Laboratoryjnej, którym kieruje 
Agnieszka Świerzyńska. Zatrudnieni w nim labo-
ranci i diagności laboratoryjni wykonują badania  
z zakresu: biochemii, hematologii, analityki ogólnej  
i serologii. Badają także hormony oraz markery. 
Badania wykonywane są na podstawie skierowa-
nia od lekarza lub na życzenie pacjenta. Zakład pra-
cuje od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 
18.00, przy czym materiał do badań pobierany jest 
tylko do godz. 10.30, a wyniki wydawane są od 
14.00 do 18.00.
 Wielu pacjentów korzysta także z Zakładu 
Rentgenodiagnostyki, kierowanego przez lekarza 
specjalistę rentgenodiagnostyki Beatę Maruszak-
-Mioskowską. Zakład RTG czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00, gdzie  
wykonuje się badania rtg kości, klatki piersiowej 
i zębów oraz badania pantomogramem i telerent-
genogramem, a także usg, mammografię i densy-
tometrię kostną. 

PRZYCHODNIE
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Poradnia dla dorosłych

godziny pracy: 
  

                                    poniedziałek - piątek od 7.30 do 18.00

n Rejestracja telefoniczna 
       poniedziałek-piątek od 8.00 do 18.00,    
       tel. 59 847-45-30, 782-012-929 
n Rejestracja osobista 
       poniedziałek-piątek od 7.30 do 18.00

lekarze: Ałła Janczylik, Joanna Klimczewska, Oksana Krepicz, Daniel Turczański, Zuzanna Pluto

Poradnia pielęgniarek środowiskowych 
tel. 59 847-45-35

Poradnia stomatologiczna

godziny pracy: 
  

                                    poniedziałek - czwartek od 7.30 do 18.00, piątek od 7.30 do 13.00

n Rejestracja; 
       osobista lub telefoniczna od 10:30 do 14:00,    
       tel. 59 847-45-60
 
lekarze: Iwona Dziaduszek-Kuś, Anna Kit, Ewa Zwolan, Anna Maliszewska-Mikołajczak, Maria 
Rzeszutek, Magdalena Szafrańska

Poradnia chirurgii ogólnej

godziny pracy: 
  

                                    poniedziałek od 9.00 do 16.15, wtorek od 13.00 do 20.15,
                                    środa od 8.00 do 15.15, czwartek od 13.00 do 20.15, piątek od 9.00 do 16.00

n Rejestracja:  
       osobista lub telefoniczna w godzinach pracy poradni,
       tel. 59 847-45-28 

lekarze: Michał Mussur, Marian Kryska, Marcin Lewandowski, Christopher Weli-Wegbe

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

godziny pracy: 
  

                                    poniedziałek – środa od 7.30 do 15.00 oraz od 16.00 do 22.00,
                                    czwartek od 7.30 do 15.00 i od 15.30 do 21.30, piątek od 7.30 do 15.00, 
                                    a w sobotę i niedzielę od 8.00 do 17.00

n Rejestracja telefoniczna 
       poniedziałek-piątek od  8.30 do 17.00, 
       tel. 59 847-45-26 
n Rejestracja osobista 
       poniedziałek-piątek od 7.30 do 17.00

lekarze: Konrad Danielkiewicz, Konrad Raniszewski, Cezary Chudziaszek, Michał Marcinkowski,  
                    Nerijus Prusinowski, Paweł Ligenza, Karol Kołatka, Mateusz Nowak, Aleksander Czyhin
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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: laktacja@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


