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Drodzy Czytelnicy, do Waszych rąk oddajemy 
pierwszy w tym roku numer biuletynu.  
Poruszamy w nim wiele ważnych dla naszego 
zdrowia tematów. Jeden z nich dotyczy pra-
widłowego żywienia. Jakie produkty spożyw-
cze wspierają profilaktykę nowotworową,  
a które z nich mogą przyczynić się do rozwoju 
tej groźnej choroby? O tym możecie przeczy-
tać w artykule na stronie 9. 

Kolejnym tematem jest aktywność fizyczna 
kobiet w ciąży i po porodzie. Czy prawdą 
jest, że kobieta w ciąży nie może ćwiczyć? 
Kiedy można zacząć treningi po porodzie  
i dlaczego warto ćwiczyć mięśnie Kegla - mię-
dzy innymi na te pytania odpowiadamy w ar-
tykule ze strony 11. 

Zachęcamy również do zapoznania się z pozo-
stałymi tematami poruszanymi w tym biulety-
nie, w tym z artykułem przybliżającym dzia-
łalność poszczególnych programów projektu 
„Zdrowie - Mama i Ja”. Na końcu biuletynu 
znajdziecie Państwo galerię zdjęć pokazują-
cych nasze codzienne działania w ramach ak-
cji organizowanych przez osoby związane  
z projektem. 

 

Zachęcam do lektury 

Maria Mazur  

Dyrektor SPMZOZ w Słupsku 
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Projekt „Zdrowie – Mama  
i Ja” poznaj nas lepiej 

Jesteśmy z Państwem już od 2008 roku, kiedy  
to Gmina Miejska Słupsk otrzymała dofinansowanie 
do projektu „Zdrowie – Mama i Ja” ze środków  
pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Dotacja pozwoliła na rea-
lizację projektu w dwóch etapach – pierwszym  
z nich była rozbudowa obiektu przy ulicy Wester-
platte 1 w Słupsku.  

Drugim etapem jest realizacja pięciu programów dotyczą-
cych promocji zdrowia, za którą od 2013 roku odpowiada 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Słupsku. W tym wydaniu biuletynu przybliżymy Państwu 
po krótce wszystkie pięć programów składających się  
na Projekt „Zdrowie – Mama i Ja”. 
 
„Jakość narodzin – Jakość życia”  
 
Szkoła Rodzenia „Jakość narodzin – Jakość życia” to pro-
gram, który polega na kompleksowej i interdyscyplinarnej 
opiece nad kobietą w ciąży oraz jej dzieckiem. Opieka  
połączona jest z edukacją w kierunku przygotowania  
do aktywnego porodu, a także dbania o zdrowie swoje  
i dziecka w czasie ciąży, porodu i w połogu, a także o zdro-
wie dziecka w okresie niemowlęcym. W ramach Szkoły  
Rodzenia działa też Klub Rodzica i Malucha.  
 
W ramach programu można korzystać z darmowych porad  
i konsultacji, które umożliwiają między innymi: 

• poznanie przebiegu porodu widzianego od strony rodzą-
cej; 

• usprawnienie ruchowe sprzyjające zachowaniu dobrej 
kondycji; 

• zapoznanie się z pielęgnacją noworodka i zasadami  
karmienia piersią. 

 
W ramach Szkoły Rodzenia organizowane są także: 

• indywidualne konsultacje; 

• różnorodne warsztaty m.in. ćwiczenia przy muzyce,  
wyświetlanie filmów; 

• konsultacje z psychologiem; 

• zwiedzanie oddziału położniczego słupskiego szpitala. 
 
Program realizowany jest w Szkole Rodzenia w gabinetach 
402 (sala ćwiczeń) i 403 (poradnia). Kadra: 

• koordynator poradni, położna Amelia Kosińska-Wiatrak; 

• lekarz specjalista ginekolog Sławomir Kaliński; 

• lekarz specjalista pediatra neonatolog Magdalena  
Kukulska; 

• psycholog Maja Majchrzak; 

• położna Elżbieta Kostrzewa; 

• fizjoterapeuta Katarzyna Pakuła; 

• instruktor jogi Małgorzata Domżalska; 

• dr nauk o zdrowiu Magdalena Tańska. 
 
Więcej informacji na temat poszczególnych zajęć można 
uzyskać pod numerem telefonu 59 844-76-21. Rejestracja 
telefoniczna lub osobista. Informacje o wydarzeniach orga-
nizowanych przez Szkołę Rodzenia można znaleźć również 

na www.facebook.com/jakoscnarodzin/ oraz pisząc  
na e-mail: szkolarodzenia@spzmzoz-slupsk.pl.  
 
„Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych  
u niemowląt” 
 
Celem programu jest wczesna diagnoza dysplazji stawów 
biodrowych u niemowląt poprzez wprowadzenie standardu 
postępowania diagnostycznego opartego na badaniu klinicz-
nym oraz dwukrotnym badaniu ultrasonograficznym. 
 
W poradni można korzystać z darmowych badań i konsulta-
cji: 

• badanie ultrasonograficzne stawów biodrowych po szó-
stym tygodniu życia (maksymalnie do ósmego tygodnia 
życia), badanie kontrolne wykonywane po trzecim  
miesiącu życia; 

• kontroli i konsultacji w razie wykrycia u dziecka  
nieprawidłowości związanych z rozwojem stawu  
biodrowego. 

 
W poradni przyjmowane są dzieci z miasta Słupsk, powiatu 
słupskiego oraz bytowskiego.  
 
Program realizowany jest przez Poradnię Preluksacyjną  
w gabinecie 103. Konsultacji udzielają: 

• pielęgniarka Edyta Tołoczko; 

• lekarz specjalista ortopeda-traumatolog Marek  
Haczkowski; 

• lekarz specjalista ortopeda-traumatolog Karol Kołatka. 
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
59 844-76-07. Rejestrować można się telefonicznie, osobi-
ście lub poprzez stronę internetową http://spmzoz-
slupsk.pl/ poprzez zakładkę Poradnia Preluksacyjna reje-
stracja online. 
 
„Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka” 
 
Głównym celem programu jest propagowanie karmienia 
piersią jako najlepszego rozwiązania dla mamy i dziecka.  
W poradni można uzyskać także wsparcie w każdym  
momencie okresu karmienia piersią. Specjaliści pracujący  
w poradni udzielają konsultacji między innymi w zakresie: 

• korzyści dla matki i dziecka wynikających z karmienia 
piersią; 

• właściwego odżywiania w czasie laktacji; 

• problemów i zaburzeń laktacyjnych.  
 
Program ten realizowany jest przez Poradnię Laktacyjną  
w gabinecie nr 101. Konsultacji udzielają: 

http://www.facebook.com/jakoscnarodzin/
mailto:szkolarodzenia@spzmzoz-slupsk.pl
http://spmzoz-slupsk.pl/pl/info/rejestracja-do-poradni-preluksacyjnej.html
http://spmzoz-slupsk.pl/pl/info/rejestracja-do-poradni-preluksacyjnej.html
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• położna Gabriela Wólczyńska; 

• lekarz specjalista ginekolog Izabela Wawrzyniak; 

• dr nauk o zdrowiu Magdalena Tańska. 
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 59 844-76-06 i 609 344 233. Rejestracja telefo-
niczna. Z Poradnią można się skonsultować również  
pisząc na e-mail: laktacja@spmzoz-slupsk.pl.  
 
„Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodziciel-
stwem” 
 
Głównym celem jest propagowanie kwestii związanych 
ze świadomym planowaniem rodziny. Z pomocy mogą 
korzystać także pary, które potrzebują wsparcia w bu-
dowaniu odpowiednich relacji w rodzinie, gdyż obok 
ginekologa i położnej konsultacji udzielają tutaj także 
psycholog oraz edukator seksualny. W Poradni można 
skorzystać z darmowych porad i konsultacji  
w zakresie: 

• świadomego planowania rodziny; 

• prokreacji i zdrowia rodziny; 

• metod nowoczesnej antykoncepcji. 
 
Program realizowany jest przez Poradnię Planowania 
Rodziny w gabinecie 401. Konsultacji udzielają: 

• koordynator poradni, położna Krystyna Kowczugo; 

• lekarz specjalista ginekolog Izabela Wawrzyniak; 

• edukator seksualny Mariusz Modrzewski; 

• edukator seksualny Krystyna Mazurkiewicz; 

• psycholog Krzysztof Nowak-Moszczyński. 
 

Informacje dotyczące programu udzielane są pod nume-
rem tel. 59 844-76-21. Rejestracja możliwa jest telefo-
nicznie lub osobiście. Z Poradnią można skontaktować 
się również pisząc na e-mail: rodzina@spmzoz-slupsk.pl.  
 
„Zdrowe życie – dobre życie” 
 
Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie  
ryzyka chorób cywilizacyjnych, m.in. cukrzycy, a także 
otyłości i chorób im towarzyszącym. W ramach progra-
mu realizowane są bezpłatne badania diagnostyczne 
oraz porady, w tym: 

• pomiar ciśnienia tętniczego; 

• określenie prawidłowej masy ciała; 

• badanie EKG; 

• badanie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicery-
dów; 

• poradnictwo w zakresie zdrowego odżywiania, zdro-
wych nawyków żywieniowych. 

 
Program realizowany jest przez Poradnię Promocji Zdro-
wia w gabinecie nr 301. Konsultacji udzielają: 

• lekarz specjalista internista Mariusz Wojcieszyński; 

• dr nauk o zdrowiu Magdalena Tańska; 

• doradca żywieniowy Sylwia Laskowska; 

• pielęgniarka Joanna Jakubowska; 

• higienistka stomatologiczna Monika Adamczyk. 
 
Szczegółowe informacje są udzielane pod nr telefonu 
59 844-76-16. Rejestracji można dokonać osobiście  
lub telefonicznie. Z Poradnią można skontaktować  
się również pisząc na e-mail: poradniapromocjizdro-
wia@spmzoz-slupsk.pl.  

Zachęcamy wszystkich naszych czytelników do brania 
udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach  
Projektu „Zdrowie - Mama i Ja”. Poniżej przedstawia-
my harmonogram najważniejszych imprez organizowa-
nych w 2019 roku. Więcej szczegółowych informacji 
można uzyskać we wskazanych przy wydarzeniu  
poradniach.  
 

• 01.03.2019r. Światowy Dzień Otyłości - przepro-
wadzenie badań profilaktycznych, edukacja i pro-
mocja zdrowego i aktywnego trybu ży-
cia  „Poradnia Promocji Zdrowia”; 

• 07.04.2019r. Światowy Dzień Zdrowia -
przeprowadzenie badań profilaktycznych, edukacja 
i promocja zdrowego i aktywnego trybu ży-
cia  „Poradnia Promocji Zdrowia”; 

• 22.05.2019r. Europejski Dzień Walki z Otyłością - 
przeprowadzenie badań profilaktycznych, edukacja  
i promocja zdrowego i aktywnego trybu ży-
cia  „Poradnia Promocji Zdrowia”; 

• 26.05-01.06.2019r. Tydzień Promocji Karmienia 
Piersią - spotkania, warsztaty edukacyjne, konsul-
tacje ze specjalistami „Szkoła Rodzenia”, 
„Poradnia Laktacyjna”; 

• 26.05.2019r. Dzień Matki - spotkania, warsztaty  
edukacyjne, konsultacje ze specjalistami „Szkoła  

Rodzenia” „Poradnia Laktacyjna”; 

• 01-07.08.2019r. Światowy Tydzień Karmienia 
Piersią - spotkania, warsztaty edukacyjne, konsul-
tacje ze specjalistami „Szkoła Rodzenia”, 
„Poradnia Laktacyjna” 

• 09.09.2019r. Światowy Dzień FAS - edukacja na 
temat Alkoholowego Zespołu Płodowego, promocja 
abstynencji w ciąży „Szkoła Rodzenia”, „Poradnia 
Planowania Rodziny”; 

• 08-14.10.2019r. Tydzień Bliskości - spotkania, 
warsztaty edukacyjne, konsultacje ze specjalistami 
„Szkoła Rodzenia”, „Poradnia Laktacyjna”; 

• 15.10.2019r. Dzień Walki z Rakiem Piersi - bada-
nia profilaktyczne, edukacja związana z nauką sa-
mobadania piersi „Poradnia Promocji Zdrowia”; 

• 14.11.2019r. Światowy Dzień Cukrzycy - przepro-
wadzenie badań profilaktycznych, edukacja i pro-
mocja zdrowego i aktywnego trybu ży-
cia  „Poradnia Promocji Zdrowia”; 

• 01.12.2019r. Światowy Dzień AIDS -  kampania 
edukacyjna na temat profilaktyki HIV/AIDS 
„Poradnia Promocji Zdrowia”, „Poradnia Planowa-
nia Rodziny”. 

mailto:laktacja@spmzoz-slupsk.pl
mailto:rodzina@spmzoz-slupsk.pl
mailto:poradniapromocjizdrowia@spmzoz-slupsk.pl
mailto:poradniapromocjizdrowia@spmzoz-slupsk.pl
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Karmienie piersią – jak wpływa 
na rozwój Twojego dziecka 

Do kiedy karmić dziecko piersią? 
 
Zalecenia odnośnie karmienia piersią zmieniają się co jakiś 
czas. Obecnie zaleca się karmienie wyłącznie mlekiem  
matki dzieci do szóstego miesiąca życia. Po ukończeniu 
przez dziecko szóstego miesiąca życia można rozszerzać 
dietę z utrzymaniem karmienia piersią dostosowanego  
do potrzeb dziecka do momentu skończenia drugiego roku 
życia. Częściowo można wprowadzać produkty inne  
niż mleko mamy już po ukończeniu piątego miesiąca życia, 
ale pod osłoną karmienia piersią, w celu wykluczenia alergii 
pokarmowych. Co istotne, dzieci karmionych piersią  
nie trzeba dodatkowo dopajać, gdyż mleko dostarcza  
im wszystkiego, czego potrzebują. Jak pokazują badania 
kanadyjskich naukowców, odpowiednio długie karmienie 
dziecka naturalnym mlekiem matki może wpłynąć nie tylko 
pozytywnie na jego układ immunologiczny (chroni dziecko 
przed rozwojem niektórych chorób w okresie wczesnego 
dzieciństwa, ale i w późniejszym okresie życia), a także  
na rozwój strukturalny mózgu. Jak się okazało, wyniki  
badań na grupie kontrolnej pokazały, że długość okresu  
wyłącznego karmienia piersią wpływała korzystnie  
na grubość kory mózgowej w górnym i dolnym płaciku  
ciemieniowym po skorygowanie o wpływ wieku i płci.  
Po uwzględnieniu pozostałych czynników zakłócających, 
które były brane pod uwagę w badaniach (m.in. parame-
trów urodzeniowych dziecka czy statusu socjoekonomiczne-

go rodziny dziecka), związek zanikał. Kora mózgowa jest 
rejonem mózgu odpowiedzialnym za organizację percepcyj-
ną oraz umiejętności wzrokowoprzestrzenne. Naukowcy 
wskazali również na to, że długość karmienia piersią  
ma również związek z ogólnym IQ po uwzględnieniu czynni-
ków zakłócających.  
 
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Naukowcy 
wskazują, że może to być zwiększona zawartość długołań-
cuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych  
w kobiecym mleku w porównaniu do mlek zastępczych.  
Duże znaczenie przypisuje się szczególnie kwasowi dokoza-
heksaenowemu (DHA), którego większe spożycie może  
korzystnie wpływać na wzrost neuronów, a także zwiększać 
liczbę komórek glejowatych. Może także wpływać pozytyw-
nie na unaczynienie mózgu. Kwasy wpływają także na roz-
wój wzroku dziecka – poprawiają jego ostrość. Odgrywają 
także znaczącą rolę we wzmacnianiu układu immunologicz-
nego dziecka. 
 
Karmienie piersią a rozwój inteligencji i psychiki dziecka 
 
Jak więc widać, karmienie piersią może wpływać nie tylko 
na odporność dziecka i jego zdrowie, ale także na wiele  
innych aspektów jego rozwoju. Jak się okazuje, dzieci  
karmione piersią są sprawniejsze pod względem  psycho- 
 

Zalet karmienia piersią nie można przecenić. Natu-
ralne mleko matki zawiera cenne dla dziecka składni-
ki. Pozwalają one zbudować jego odporność, a także 
wspierają prawidłowy rozwój organizmu maluszka. 
Mleko matki wpływa też korzystnie na rozwój mózgu 
dziecka. Mleko matki dostarcza dziecku optymalną 
ilość składników odżywczych potrzebnych do rozwoju 
tego organu. A jest to bardzo ważne, gdyż w pierw-
szych dwóch latach życia dziecka, mózg osiąga  
aż 83% objętości mózgu dorosłego człowieka. Dlacze-
go jeszcze karmienie piersią jest tak ważne dla 
dziecka? I jak dokładnie wpływa na jego rozwój? 

W ramach Szkoły Rodzenia prowa-
dzone są cykliczne spotkania  
z doradcą laktacyjnym. Szczegółowy 
plan zajęć dostępny jest na stronie 
internetowej SPMZOZ: http://
www.spmzoz-slupsk.pl.  

Doradca laktacyjny udziela konsulta-
cji również w Poradni Laktacyjnej. 
Poradnia otwarta jest w godzinach 
9.00 - 13.00 od poniedziałku do piąt-
ku. Na wizytę należy wcześniej umó-
wić się telefonicznie. Rejestracja 
pod nr telefonu 609 344 233 lub 59 
844 76 06. 

Na zdjęciu obok: doradca laktacyjny 
Gabriela Wólczyńska prezentująca 
laktatory elektroniczne. Archiwum 
SPMZOZ w Słupsku.  
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ruchowym w pierwszym okresie swojego życia. To, że są 
karmione naturalnym pokarmem matki, ma znaczenie rów-
nież dla ich intelektu. Badania pokazują między innymi 
związek między karmieniem piersią i długością tego okresu a 
osiągnięciami w nauce – dzieci karmione piersią mają wyższy 
iloraz inteligencji, a także osiągają lepsze wyniki w nauce, 
w porównaniu z dziećmi karmionymi mlekiem modyfikowa-
nym. Lepszy rozwój poznawczy dziecka karmionego piersią 
jest możliwy z uwagi na to, że według naukowców, mleko 
matki zawiera składniki mające wpływ na dojrzewanie ukła-
du nerwowego człowieka. Co ciekawe, według australijskich 
naukowców, u osób karmionych piersią występuje mniejsze 
ryzyko wystąpienia problemów związanych ze zdrowiem psy-
chicznym.  
 
Jak jeszcze karmienie piersią wpływa na dziecko? 
 
Pierwsze korzyści wynikające z karmienia piersią można  
zaobserwować już od pierwszych dni życia dziecka. Przede 
wszystkim u dziecka prawidłowo rozwija się układ pokarmo-
wy (między innymi usprawnia funkcjonowanie błony śluzo-
wej tego układu), a także wzmacniany jest układ immunolo-
giczny – dziecko wraz z mlekiem matki otrzymuje  
substancje, które zmniejszają znacznie ryzyko zakażeń  
bakteryjnych czy ostrych infekcji. Jest to szczególnie  
ważne, gdyż noworodki i niemowlęta nie mają odporności  
na wiele chorobotwórczych antygenów, w szczególności  
bakteryjnych. Dzięki mleku matki mają one zapewnioną  
odporność bierną na te czynniki. A jeśli zachoruje, przebieg 
infekcji może być łagodniejszy. U dzieci karmionych piersią 
odnotowuje się znacznie mniej przypadków zachorowań  
na infekcje dróg oddechowych, ucha środkowego czy dróg 
moczowych. Samodzielnie organizm dziecka zaczyna  
produkcję substancji odpowiedzialnych za odporność organi-
zmu około trzeciego miesiąca życia.  

Duże znaczenie mają również „dobre” bakterie znajdujące 
się w mleku matki. Mają one korzystny wpływ przede 
wszystkim na prawidłową pracę układu trawiennego.  
A z kolei odpowiednia flora bakteryjna jelit ma korzystny 
wpływ również na odporność dziecka.  
 
Część z zalet karmienia piersią można zaobserwować  
również w późniejszym okresie życia. Wskazuje się między  
innymi na to, że jeżeli dziecko było odpowiednio długo  
karmione piersią, zmniejsza się ryzyko wystąpienia u niego 
nadwagi czy otyłości, a także chorób uznawanych za cywili-
zacyjne np. cukrzycy typu 1 i 2. Jest też o wiele mniejsze 
ryzyko chorób układu krwionośnego czy układu trawiennego. 
Zmniejszone jest również ryzyko na zachorowania na niektó-
re nowotwory wieku dziecięcego np. chłoniaka.  
 
Jak karmienie piersią wpływa na mamę? 
 
Analizy pokazują, że karmienie piersią wpływa korzystnie 
nie tylko na dziecko. Również w mózgu kobiety karmiącej 
zachodzą różnorodne zmiany. W czasie karmienia u kobiety 
zwiększa się poziom prolaktyny i oksytocyny. To właśnie te 
hormony sprzyjają wyciszeniu się i uspokojeniu. Wpływają 
także korzystnie na tworzenie się więzi między kobietą i 
nowonarodzonym dzieckiem. A to sprzyja rozwojowi u ko-
biety zachowań rodzicielskich, które z czasem wpływają 
również na rozwój psychospołeczny dziecka. Oksytocyna 
pozwala również zmniejszyć poziom kortyzolu (hormonu 
stresu) w organizmie. Karmienie piersią może zmniejszyć też 
ryzyko zachorowania na różne choroby w czasie karmienia 
piersią, a także po jego zakończeniu. Wskazuje się, że może 
ono zminimalizować między innymi ryzyko wystąpienia no-
wotworu piersi i jajnika u kobiety karmiącej, a w później-
szym okresie także wystąpienia osteoporozy.  

Źródło grafiki: www.hivstory.pl 

Źródło grafiki: http://www.rodzicpoludzku.pl/ Standardy Opieki Okołoporodowej Fundacja Rodzić po Ludzku. 
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Czym dokładnie zajmuje się logopeda i co powinno nas  
zaniepokoić u małych dzieci i skłonić do konsultacji z logo-
pedą? 
 
Czym zajmuje się logopeda? 
 
Jak to zostało wyżej wspomniane, logopeda nie tylko zaj-
muje się wadami wymowy. To tylko jedno z wielu zagad-
nień, z jakimi ten specjalista spotyka się w czasie swojej 
pracy. Terapeuci z zakresu logopedii pomagają także  
w różnorodnych przypadkach barier pojawiających się  
w komunikacji u dziecka w każdym wieku. Jest to ważne, 
gdyż takie zaburzenia mogą powodować z czasem problemy 
z rozwojem społeczno-emocjonalnym oraz rozwojem inte-
lektualnym. Do tego specjalisty mogą udać się również  
rodzice, których dzieci mają problemy związane z jąkaniem 
się, późnym lub niedokończonym rozwojem mowy czy są 
niedosłyszące. Terapia logopedyczna często jest również 
częścią terapii dzieci zmagających się z dysleksją, a także 
takimi problemami jak: autyzm, zespół Aspergera, upośle-
dzenia umysłowe o różnym stopniu oraz zaburzeniami neu-
rologicznymi. Co ciekawe, do logopedy można się udać 
również z dzieckiem dwujęzycznym. Do zadań logopedy 
należy również profilaktyka zaburzeń, którymi zajmuje się 
na co dzień.  
 
Logopeda, jeżeli posiada specjalizację z wczesnej inter-
wencji logopedycznej, może pomagać wcześniakom , które 
mają stwierdzone zaburzenia rozwoju i zespoły wad gene-
tycznych, a także dzieciom z deficytami rozwojowymi  
w okresie noworodkowym, niemowlęcym oraz przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. W przypadku bardzo małych dzieci 
– noworodków i niemowląt, ważny jest też fakt, że logope-
da zajmuje się również zaburzeniami związanymi z karmie-
niem i połykaniem, które to problemy mogą występować 
już w czasie pierwszych prób karmienia piersią.  
 
Z uwagi na tak szeroki zakres działań terapeutycznych, lo-
gopeda musi posiadać szeroką wiedzę również z takich 
dziedzin jak: neurologia, ortodoncja, foniatria, audiologia, 
a także pedagogika i psychologia.  
 
Kiedy udać się na pierwszą wizytę do logopedy? 
 
Pierwsze spotkanie z logopedą może mieć miejsce już  
w szpitalu na oddziale noworodkowym. Dlaczego? Logopeda 
może pomóc w sytuacji, gdy u dziecka pojawiają się pro-
blemy ze ssaniem i połykaniem mleka w czasie karmienia 

piersią. W czasie wizyty logopeda bada umiejętność ssania, 
połykania, a także oddychania u nowonarodzonego dziecka. 
Oceniane są także w tym czasie odruchy ustno-twarzowe – 
to właśnie one będą odpowiadały w przyszłości między  
innymi za rozwój mowy u dziecka.  
 
Wizytę u logopedy z noworodkiem i niemowlęciem poleca 
się szczególnie, gdy dziecko urodziło się z ciąży zagrożonej 
oraz przedwcześnie, a także urodziło się z wadami gene-
tycznymi jak np. zespół Downa czy Aperta. Konsultacje  
z logopedą zaleca się również w przypadku, gdy u dziecka 
występują mózgowe porażenie dziecięce oraz schorzenia 
takie jak np. rozszczep podniebienia i zespół Pierre’a Robi-
na. 
 
Co wskazuje na to, że dziecko wymaga pomocy logope-
dy? 
 
Do logopedy warto udać się w momencie, gdy coś nas  
zaniepokoi w związku z rozwojem mowy u dziecka. Nigdy 
nie należy „przeczekać” sytuacji. Lepiej skonsultować się 
ze specjalistą i rozwiać swoje wątpliwości lub je potwier-
dzić, niż czekać i problem będzie narastał. Do sytuacji, 
które powinny wzbudzić naszą czujność, zalicza się: wady 
zgryzu, anomalie w budowie jamy ustnej, podejrzenia  
zaburzeń słuchu, nieprawidłowa budowa języka. Warto też 
skonsultować się z logopedą w sytuacji, gdy rozwój emo-
cjonalny oraz psychomotoryczny u dziecka przebiega wol-
niej niż u innych dzieci w zbliżonym wieku. Konsultacja 
jest też dobrym rozwiązaniem, gdy zauważymy u swojej 
pociechy problemy z wymową, a w szczególności,  
gdy odbiega ona od wyznaczonych dla danego wieku stan-
dardów rozwoju mowy. W przypadku noworodków i nie-
mowląt, jak to zostało wyżej wspomniane, wskazaniem  
do konsultacji z logopedą mogą być problemy związane  
ze ssaniem lub połykaniem pokarmu, które w przyszłości 
mogą skutkować problemami z prawidłową wymową.  
 
W przypadku niemowląt i noworodków powinniśmy zwrócić 
uwagę szczególnie na takie kwestie jak: 

• nieprawidłowe oddychanie i połykanie; 

• nieumiejętność żucia; 

• mocny i długo utrzymujący się odruch kąsania; 

• zaburzenia odruchu gryzienia; 

• nieustanne wysuwanie języka spomiędzy warg, nieumie-
jętność ich całkowitego zamknięcia; 

Kiedy udać się z dzieckiem 
na wizytę do logopedy? 

Najczęściej poradnia logopedyczna kojarzona jest  
z sytuacjami, gdy dziecko w wieku przedszkolnym  
i szkolnym potrzebuje pomocy w nauczeniu się pra-
widłowej wymowy „trudnych” głosek i wyraźnego 
mówienia. Jednak jak się okazuje, niekiedy zacho-
dzi konieczność udania się do specjalisty, jakim jest 
logopeda również z młodszymi dziećmi – niemowlę-
tami, a nawet noworodkami.  
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• nadmierny odruch wymiotny (wrażliwość tylnej ściany 
gardła); 

• brak odruchu wymiotnego; 

• ograniczenia związane z ruchem języka; 

• obfite ślinienie się; 

• kłopoty ze ssaniem; 

• problemy związane ze zbyt krótkim wędzidełkiem pod-
językowym.  

 
Jak logopeda pomaga noworodkom i niemowlętom? 
 
Wszystko zależy od problemu, z jakim boryka się dziecko. 
Przede wszystkim na pierwszej wizycie logopeda zapozna-
je się z dzieckiem i sprawdza, jak wygląda sytuacja.  
W czasie badania logopeda sprawdza, jak zbudowana jest 
twarz oraz wnętrze jamy ustnej dziecka. Sprawdzane  
są również odruchy dziecka takie jak np. szukanie piersi,  
a także poziom napięcia mięśniowego. Istotną częścią ba-
dania jest także sprawdzenie słuchu maluszka. W zależno-
ści od tego, w jakim wieku jest dziecko, logopeda może 
również sprawdzić, czy głuży lub gaworzy. Terapeuta może 
też zdecydować o konieczności przeprowadzenia testu  
na to, jak dziecko reaguje na bodźce zewnętrzne np. do-
tyk czy hałas. Pozwala to na wykrycie zaburzeń związa-
nych z modulacją sensoryczną. Chodzi tutaj o czynności 
prymarne do artykulacji. Przeprowadzany jest również 
wywiad z rodzicem. Dzięki temu może podjąć decyzję  
o wdrożeniu odpowiedniej terapii dla konkretnego dziec-
ka. Logopeda oprócz rzeczy  typowo z problemami związa-
nymi z błędnym wymawianiem głosek, budową jamy ustnej 
czy nawet brakiem mówienia może zapytać także o kwe-
stie  z rozszerzaniem diety u dziecka. Uwagę rodzica w tej 
kwestii powinny zwrócić uwagę szczególnie sytuacje,  
gdy dziecko nie radzi sobie z jedzeniem pokarmów stałych, 
piciem z kubka, a także przejawia wybiórcze jedzenie,  
nie toleruje pewnych faktur, temperatur, krztusi się przy 
jedzeniu. Jeżeli dziecko jest karmione piersią, logopeda 
może też zwrócić uwagę na pozycję, w której karmione 
jest dziecko. 
 
U noworodków diagnozowane są  również prymitywne oral-
ne odruchy noworodkowe. Dzieli się je na adaptacyjne np. 
otwieranie ust, wysuwanie języka i jego lateralizację 
(podążanie języka w kierunku bodźca) oraz obronne np. 
wymiotowanie, kaszel, kąsanie. 
 

Czasami wystarczą jedynie regularne sesje w poradni  
i ćwiczenia w domu (szczególnie w przypadku starszych 
dzieci, które mają problemy z wymową konkretnych gło-
sek). Ćwiczenia takie polegają najczęściej na usprawieniu 
języka, warg oraz policzków. W przypadku małych dzieci  
z zaburzeniami ssania i przełykania często zalecany jest 
zewnętrzny masaż okolic przełyku. Taki masaż rodzić  
wykonuje przed karmieniem. Sposób masażu oraz dokładne 
miejsce jego wykonania terapeuta dobiera indywidualnie 
do dziecka.  
 
Ćwiczenia są też pomocne w przypadku skróconego wędzi-
dełka podjęzykowego. Jednak w niektórych przypadkach 
po konsultacji z pediatrą, laryngologiem i chirurgiem,  
może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem będzie  
zabieg polegający na podcięciu wędzidełka (jest to frenu-
lotomia). Przed zabiegiem należy wykonywać masaż, żeby 
odwrażliwić  to miejsce. Masaż wykonuje się również  
po zabiegu, w drugiej dobie. 
 
W jaki sposób można ćwiczyć z niemowlakiem mowę? 
 
Pierwszymi „ćwiczeniami”, jakie mogą pomóc małemu 
dziecku w nauce mowy i prawidłowej wymowy są rozmo-
wy. Rodzic może mówić do dziecka, nazywając poszczegól-
ne przedmioty i to, co robi. Powinien też zachęcać dziecko 
do powtarzania po nim sylab i innych odgłosów. Polecane 
są również masaże policzków i warg, język natomiast  
myjemy specjalną szczoteczką w celach higienicznych. 
Taki masaż można wykonać np. w czasie kąpieli czy  
codziennej higieny jamy ustnej. Niemowlęta mogą już  
powtarzać gesty rodziców, dlatego można pokazywać jak 
wysuwać język i zachęcać je, aby dotykały nim wargi czy 
policzków. Każdy maluch chętnie będzie bawił się  
w „miny”. Osoba dorosła pokazuje dziecku minę, a ono 
powinno ją powtórzyć. Pomocne w rozwoju mowy są rów-
nież zabawy wymagające dmuchania np. robienie baniek 
mydlanych czy dmuchanie w piórko tak, aby się unosiło.  
 
W przypadku niemowląt warto też stosować dialog woka-
liczny, czyli posługiwanie się prostymi, krótkimi zdaniami. 
Mowa powinna być wolniejsza, a intonacja zróżnicowana. 
To pozwala na stymulację dziecka i zachęcanie go do  
aktywności. Ważne jest też kształcenie bazowych umiejęt-
ności komunikacyjnych takich jak naśladowanie, pokazy-
wanie palcem, a także dzielenie wspólnego pola uwagi 
oraz kontakt wzrokowy.  
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Projekt „Zdrowie - Mama i Ja” realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Słupsku, a finansowany przez Miasto Słupsk. 
 
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na naszych stronach internetowych:  
• www.spmzoz-slupsk.pl  
• www.facebook.com/jakoscnarodzin 
• www.facebook.com/poradniapromocjizdrowia 
• www.facebook.com/edukacjazebyslupsk 

Cyklicznie  w ramach Klubu Rodzica i Malucha organizowa-
ne są spotkania z różnymi specjalistami takimi jak logope-
da, fizjoterapeuta czy doradca laktacyjny. W czasie  
takich spotkań można dowiedzieć się więcej na temat roz-
woju dziecka, a także w razie pytań czy wątpliwości skon-
sultować się z wybranym specjalistą.  
 

Zapraszamy chętnych rodziców razem z pociechami  
do udziału w takich zajęciach. Szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych spotkań dostępne są na stronie 
internetowej http://www.spmzoz-slupsk.pl/, a także  
na profilu Szkoły Rodzenia na Facebooku - 
www.facebook.com/jakoscnarodzin 
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Żywienie a nowotwory 

Znane powiedzenie mówi – jesteś tym, co jesz. Jest  
w nim wiele prawdy, gdyż jak się okazuje, odpowiednio 
skomponowana dieta jest ważnym czynnikiem w profi-
laktyce wielu chorób, w tym chorób nowotworowych. 
Natomiast tak zwane śmieciowe jedzenie, może prowa-
dzić do otyłości oraz do rozwoju chorób krążenia,  
cukrzycy i chorób nowotworowych. Co jeść, a czego 
unikać? Co na temat związku diety i rozwoju chorób 
nowotworowych mówi literatura naukowa? 

Odpowiednio opracowana dieta nie tylko dostarczy nam 
wszelkich cennych dla naszego zdrowia składników  
odżywczych, ale także pomoże utrzymać prawidłową wagę, 
co również ma znaczenie dla naszego zdrowia.  
 
Żywieniowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych: 
 

• skażenie żywności i wody; 

• nieprawidłowe przygotowywanie żywności; 

• wysokie spożycie energii ogółem; 

• niewłaściwy skład pożywienia; 

• nadmierne spożywanie alkoholu; 

• nieprawidłowe przechowywanie żywności; 

• dodatki do żywności. 
 
W jakie składniki odżywcze powinna być bogata dieta 
przy profilaktyce nowotworowej? 
 
Cały czas prowadzone są badania nad tym, jakie składniki 
odżywcze mogą minimalizować ryzyko rozwoju chorób  
nowotworowych. Naukowcy skupiają się również na sub-
stancjach mogących wywoływać nowotw (karcerogennych). 
Dlatego cały czas aktualizowane są listy składników odżyw-
czych, które polecane są w profilaktyce nowotworowej.  
Do takich substancji zalicza się między innymi: 

• selen – jest jednym z niezbędnych dla naszego zdrowia 
mikroelementem, który musi być dostarczany wraz  
z dietą. Wskazuje się, że wiele osób chorujących  
na nowotwory, zwłaszcza jelita grubego, miało duże 
niedobory tego pierwiastka. Jednak nie stwierdzono 
jednoznacznego związku pomiędzy niedoborem selenu  
a nowotworami. Niedobór ma być sygnałem dla nas, dla 
wykonania dalszych badań, które pomogą w ewentual-
nym wykryciu choroby. Dobrym źródłem selenu są takie 
produkty jak brązowy ryż, owies, pestki z dyni czy psze-
nica. Selen obok witaminy C i E zaliczany jest do jed-
nych z ważniejszych antyoksydantów; 

• witamina C – jest to jeden z naturalnych przeciwutle-
niaczy. Powstrzymuje proces powstawania nitrozoamin, 
czyli substancji karcerogennych (więcej na ich temat 
przeczytasz niżej). Wskazuje się, że jej właściwości  
mogą być przydatne w profilaktyce nowotworów przeły-
ku, gardła oraz żołądka czy jelita grubego. Dobrym źró-
dłem witaminy C są między innymi owoce cytrusowe, 
czarna porzeczka, truskawki, kapusta kiszona, jarmuż  
i papryka; 

• witamina E – to kolejny przeciwutleniacz na naszej  
liście. Wspomaga zwalczanie wolnych rodników. Podob-
nie jak witamina C wpływa na zahamowanie powstawa-

nia nitrozoamin. Wskazuje się, że witamina E może 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu prostaty. Jej 
bogatym źródłem są między innymi: warzywa liściaste, 
zboża, a także rośliny oleiste np. słonecznik i jego na-
siona; 

• kwas foliowy – najwięcej znajduje się go w owocach  
i warzywach o ciemnozielonym i pomarańczowym kolo-
rze, można go dostarczyć do organizmu wraz z nasiona-
mi roślin strączkowych. Substancja ta ma najprawdopo-
dobniej działanie ochronne przy chorobach nowotworo-
wych trzustki. Niedobór kwasu foliowego może zwięk-
szyć ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i piersi, 
szczególnie u osób, które spożywają duże ilości alkoho-
lu; 

• karotenoidy – substancje te znajdują się przede wszyst-
kim w warzywach i owocach o żółtym, pomarańczowym 
i zielonym kolorze (np. papryce, pomidorach, dyni, mo-
relach i warzywach liściastych). Najprawdopodobniej 
substancje te chronią przed nowotworami płuc, krtani  
i gardła; 

• witamina D – wpływa korzystnie między innymi na układ 
immunologiczny. Jej prawidłowy poziom w organizmie 
może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka choroby nowo-
tworowej jelita grubego, prostaty czy skóry. Witamina  
D znajduje się w takich produktach żywieniowych jak 
mleko, jajka, oleje roślinne oraz tłuste ryby; 

 
Jakich składników powinniśmy unikać w profilaktyce  
nowotworowej? 
 

• alkohol, który prowadzi do uszkodzenia komórek błon 
śluzowych dróg oddechowych i pokarmowych, co przy-
czynia się do toksycznego działania czynników rakotwór-
czych; 

• produkty z pleśnią, nieświeże zawierające aflatoksyny 
– związki mutagenne, teratogenne oraz hepatoksyczne, 
takie jak orzechy ziemne, owoce i przetwory owocowe  
z pleśnią (co ważne, błędem jest odkrajanie części owo-
cu pokrytego pleśnią i spożywanie jego pozostałej czę-
ści czy zbieranie pleśni z wierzchu przetworów, gdyż 
zarodki pleśni mogą już znajdować się również w innych 
częściach warzyw, owoców czy przetworów, ale jeszcze 
nie widać ich gołym okiem); 

• potrawy grillowane na węglu drzewnym, smażone, 
pieczone i wędzone, ponieważ zawierają wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne (WWA). Związki  
te powstają podczas obróbki termicznej żywności.  
Im wyższa temperatura i dłuższy czas procesu obróbki 
tym większa zawartość WWA w produkcie. WWA wyka-
zują działanie kancerogenne. Według WHO narażenie na 
WWA jest w 99% wynikiem konsumpcji żywności, a tylko 
ok. 0,9% dostaje się do organizmu wskutek wdychania 
oraz 0,1- 0,3 % z woda pitną; 
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• spożycie w nadmiarze potraw wędzonych, peklowa-
nych. Powstawaniu nitrozoamin w przetworach mię-
snych peklowanych sprzyja obecność tłuszczu w mięsie, 
poddanie obróbce termicznej w wysokiej temperaturze 
oraz większa ilość dodanego azotynu; 

• potrawy smażone na nieświeżym tłuszczu, zjełczałe 
tłuszcze, ponieważ mogą zawierać rakotwórcze nitroz-
wiązki; 

• duże ilości cukru i słodyczy, gdyż mogą zwiększać bez-
tlenowa fermentację w jelicie, co prowadzi do niszcze-
nia flory bakteryjnej oraz osłabiania sił regeneracyjnych 
komórek jelitowych; 

• frytki, chipsy, pieczywo, które mogą zawierać akrylo-
amid – związek powstający wskutek termicznej obróbki 
żywności o dużej zawartości skrobi; 

• żywność wysokoprzetworzona, bogata w dodatki  
do żywności - barwniki, substancje konserwujące, 
sztuczne środki słodzące (przykładem takich produktów 
są między innymi zupki i inne dania błyskawiczne, barw-
niki i substancje słodzące znajdziemy również w słody-
czach i napojach gazowanych). 

 
Profilaktyka chorób nowotworowych – co mówi literatura 
naukowa  
 
Wyniki badań dotyczące wpływu żywienia na występowanie 
nowotworów nie są jednoznaczne. Większość nowotworów 
przewodu pokarmowego ma prawdopodobnie związek  
ze złą jakością zdrowotną żywności oraz niewłaściwymi 
zachowaniami żywieniowymi. Obok czynników żywienio-
wych wymienia się również czynniki takie jak niski poziom  
aktywności fizycznej, nadmierną masę ciała, spożywanie 
alkoholu i palenie tytoniu (Jarosz, 2008). Według World 
Cancer Research Fund istnieją dowody wskazujące  
na wpływ aktywności fizycznej na zmniejszanie się ryzyka 
raka okrężnicy i odbytnicy. Aktywność fizyczna stymuluje 
perystaltykę jelit, skraca pasaż jelitowy oraz kontakt błony 
śluzowej z czynnikami pokarmowymi. Natomiast nadmierna 
masa ciała, duże spożycie cukru, tłuszczu oraz alkoholu 
uznane zostały jako czynniki mogące zwiększać ryzyko tego 
typu nowotworu. W karcinogenezie może również odgrywać 
rolę niewłaściwa obróbka termiczna żywności. Niektóre 
specyficzne związki nowotworowe takie jak heterocyklicz-
ne aminy powstają podczas przedłużonego grillowania  
czy smażenia mięsa w wysokiej temperaturze (Jarosz, 
2008). 
 

Istotnym czynnikiem, który może obniżać ryzyko występo-
wania raka jelita grubego, jest dieta bogatoresztkowa. 
Błonnik pokarmowy skraca pasaż jelitowy, przyczynia się 
do zmniejszenia stężenia substancji rakotwórczych i skraca 
czas ich oddziaływania na błonę śluzową jelita (Jarosz, 
2008). Według Światowej Organizacji Zdrowia dorośli  
powinni uwzględniać 27-40 g błonnika pokarmowego  
w dziennej racji pokarmowej.  
 
Zaleca się również zminimalizowanie spożycia produktów 
bogatych w azotyny i azotany. Związki te obecne są głów-
nie w glebie i wodzie w wyniku nadmiernego nawożenia 
upraw. Stosowane są również jako środek konserwujący  
do peklowania potraw mięsnych. W żołądku z azotynów  
w połączeniu z aminami powstawać mogą rakotwórcze  
nitrozoaminy. Nitrozoaminy to związki o działaniu muta-
gennym, uznawane za karcinogeny (Ciborowska i Rudnicka, 
2010).  
 
W profilaktyce nowotworowej zaleca się spożywanie  
co najmniej pół kilograma warzyw oraz owoców ze względu 
na wysoką zawartość witamin antyoksydacyjnych. Według 
badań witamina C ma zdolność hamowania procesu nitrozo-
wania. 
 
Czynnikiem mogącym sprzyjać powstaniu raka wątroby, 
trzustki, języka, gardła, krtani i przełyku jest alkohol.  
Alkohol uszkadza komórki błon śluzowych dróg oddecho-
wych i pokarmowych, co przyczynia się do toksycznego 
działania czynników rakotwórczych (Ciborowska i Rudnicka, 
2008). 
 
Do bardzo toksycznych związków należą aflatoksyny, szcze-
gólnie alfatoksyna B, która jest związkiem rakotwórczym 
dla wątroby syntetyzowanym przez pleśń. 
 
Bibliografia: 
 
1. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie 

zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekar-
skie PZWL, Warszawa 2010. 

2. Jarosz M.: Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzy-
ko zachorowania. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 
Warszawa 2008.  

 
Artykuł opracowany przy współpracy z dr nauk o zdrowiu 
Magdaleną Tańską 

Wypróbuj zdrowy przepis 

Łosoś z żurawiną i pomarańczą 
Składniki: 

• 450 g filetu z łososia; 

• 1/2 pomarańczy; 

• odrobina świeżego kopru; 

• żurawina w zalewie; 

• na marynatę: 1 łyżeczka słodkiej papryki, 1/3 łyżeczki 
ostrej papryki, sok wyciśnięty z 1/2 pomarańczy, 1 łyżka 
miodu, 1 łyżka oliwy z oliwek. 

Przygotowanie: 

• Łososia opłukaj, połóż skórą do dołu. Nóż ułóż między 
skórą a mięsem i przytrzymując koniec fileta odetnij skó-
rę; 

• Filet podziel na mniejsze kawałki - oprósz je solą i pie-
przem oraz natrzyj paprykami; 

• Rybę ułóż w naczyniu żaroodpornym, podlej sokiem  
z pomarańczy oraz oliwą z oliwek wymieszaną z miodem, 
dodaj żurawiny i pozostaw na 30 minut; 

• Rozgrzej piekarnik do temperatury 210 stopni Celsjusza. 
Na łososiu ułóż kawałki pomarańczy i piecz całość 20 mi-
nut. Po upieczeniu możesz rybę oprószyć koperkiem.  

Wskazówki: pomarańczę możesz zastąpić cytryną lub limon-
ką. Zamiast koperku do posypania upieczonego łososia mo-
żesz wykorzystać kiełki.  
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Czasami zdarza się tak, że kobieta będąca właśnie w ciąży 
zaczyna treningi, jednak nie jest to dobrym rozwiązaniem. 
Aktywność fizyczna, zarówno w ciąży, jak i po porodzie  
powinna być dostosowana do możliwości naszego organizmu, 
a także do zaleceń lekarza. Jaka aktywność fizyczna zaleca-
na jest dla kobiet w ciąży? Kiedy można zacząć ćwiczenia  
po porodzie? Czym może skutkować zbyt duży wysiłek  
fizyczny w czasie ciąży i zbyt szybkie rozpoczęcie ćwiczeń  
w połogu i po nim? 
 
Bardzo ważne – o tym każda kobieta w ciąży i po porodzie 
powinna pamiętać! 
 
Na wstępie do tego artykułu pragniemy poinformować nasze 
Czytelniczki, że każda ciąża i każdy poród przebiegają  
inaczej. Dlatego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywno-
ści fizycznej, zawsze należy skonsultować się z lekarzem 
prowadzącym ciążę, a w przypadku, gdy dodatkowo choru-
jemy na jakieś choroby przewlekłe, również z lekarzem  
prowadzącym leczenie tej choroby. Informacje podane  
w artykule są ogólne, dlatego nie mogą być traktowane jako 
zalecenia dla wszystkich przypadków kobiet w ciąży czy  
w połogu i po jego zakończeniu. Trzeba też pamiętać,  
że mogą również wystąpić w niektórych przypadkach przy-
padłości, które nie zostały wymienione w tym artykule.  
 
Czym grozi przeciążenie organizmu w czasie ciąży? 
 
Kobiety w ciąży muszą bacznie uważać na to, aby nie prze-
ciążyć organizmu. Szczególnie niebezpieczne jest dźwiga-
nie, które może spowodować urazy i tak już obciążonego 
kręgosłupa. Może także zaszkodzić ciąży. Niebezpieczne jest 
także skakanie czy np. jazda na rowerze, gdzie istnieje  
ryzyko przewrócenia się. Niezalecane są również nagłe 
zmiany w swoim dotychczasowym trybie życia np. jeżeli 
wcześniej kobieta w ogóle nie ćwiczyła, nie powinna w cza-
sie ciąży rozpoczynać regularnych treningów, szczególnie 
wysiłkowych. Kobiety, które wcześniej ćwiczyły określoną 
dyscyplinę, nie powinny w ciąży nagle przerzucać się  
na inną. Unikać należy też ćwiczeń, w których leży się  
na brzuchu. Trzeba też w trakcie treningu pamiętać o tym, 
aby pilnować tętna – nie powinno ono przekraczać 140 ude-
rzeń na minutę. Ćwiczenia, niezależnie od ich rodzaju nale-
ży przerwać, jeżeli powodują jakikolwiek ból lub dyskom-
fort. Niebezpieczne są również sporty kontaktowe, drużyno-
we, gdzie istnieje zwiększone ryzyko uderzenia kobiety  
w brzuch. 
 
Zbyt forsowne ćwiczenia mogą doprowadzić między innymi 
do krwawienia z dróg rodnych, a nawet do poronienia,  
a także przedwczesnego porodu. Przy przeciążeniach mięśni 

brzucha może dojść do rozstępu mięśnia prostego brzucha 
(RMPB), a także do uszkodzeń kręgosłupa związanych z roz-
luźnieniem wiązadeł. To może prowadzić do poważnych kon-
tuzji. Zazwyczaj wskazuje się, że kobieta w ciąży nie powin-
na podnosić więcej niż 5 kg. Trzeba jednak pamiętać,  
że jest to sprawa indywidualna, zależna od kondycji kobie-
ty. Jeżeli wcześniej, przed zajściem w ciążę nie podnosiła 
dużych ciężarów, w ciąży powinna unikać obciążenia nawet 
mniejszego niż 5 kg. Z kolei kobiety przyzwyczajone  
na co dzień do podnoszenia większych ciężarów po konsulta-
cji z lekarzem, mogą pozwolić sobie na unoszenie nieco 
większych obciążeń. Widać to szczególnie na przykładzie 
kobiet, które regularnie ćwiczą sporty wysiłkowe – ich orga-
nizm jest przyzwyczajony do określonego wysiłku, więc  
w ciąży mogą one sobie pozwolić na nieco więcej, niż kobie-
ty, które nie ćwiczyły nigdy wcześniej i były bierne, jeżeli 
chodzi o jakąkolwiek aktywność fizyczną.  
 
Warto tutaj wspomnieć, że zbyt intensywny i zbyt szybki 
powrót do aktywności fizycznej po porodzie również nie jest 
wskazany. Ćwiczenia mające na celu pomóc w zrzuceniu 
zbędnych kilogramów ciążowych, a także ujędrnienie ciała 
powinno rozpocząć się w okresie po połogu. Dla kobiet  
rodzących siłami natury zaleca się odczekanie około 6 tygo-
dni po porodzie z pierwszymi ćwiczeniami. Natomiast kobie-
ty rodzące przez cesarskie cięcie powinny odczekać około  
10-12 tygodni. Są to zalecenia dla osób, u których nie wykry-
to żadnych komplikacji poporodowych oraz wszystkie rany 
dobrze się zagoiły. Ćwiczenia należy rozpocząć po konsulta-
cji z lekarzem lub wyspecjalizowanym fizjoterapeutą. Inten-
sywność ćwiczeń po porodzie powinna być stopniowana  
– na początku należy wykonywać najprostsze ćwiczenia, któ-
re nie obciążą organizmu, ale poprawią jednocześnie nasze 
samopoczucie np. proste ćwiczenia oddechowe, z czasem 
można rozpocząć intensywniejsze treningi.  
 
Jakie aktywności są polecane dla kobiet w ciąży? 
 
Wielu specjalistów wskazuje na to, że jeżeli nie ma żadnych 
przeciwwskazań, kobieta będąca w ciąży powinna zachować 
umiarkowaną aktywność fizyczną. Taką, jaka pozwoli  
na zachowanie jej dobrej kondycji. Co więcej, niektóre ćwi-
czenia wykonywane pod okiem specjalisty mogą w przyszło-
ści ułatwić poród, a także złagodzić dolegliwości bólowe. 
Wyrobione nawyki ruchowe, a także odpowiednia postawa 
ciała w czasie wykonywania poszczególnych, wydawać  
by się mogło prozaicznych czynności takich jak wstawanie 
czy podnoszenie rzeczy, mogą zminimalizować ryzyko wystą-
pienia kontuzji czy schorzeń np. wspomnianego wyżej rozej-
ścia mięśnia prostego brzucha. Dlatego też coraz więcej 
przyszłych mam decyduje się na aktywność fizyczną w ciąży. 

Aktywność fizyczna w ciąży i po 
porodzie – o czym pamiętać? 

W czasie ciąży ciało kobiety znacznie się zmienia. 
Powiększają się piersi, rośnie brzuch. Pojawiają się 
też dodatkowe kilogramy, które są zmorą wielu  
kobiet. Tutaj najczęściej pojawia się pytanie – w jaki 
sposób wrócić do formy sprzed ciąży i porodu?  
Trzeba jednak pamiętać o tym, że już w ciąży nale-
ży pomyśleć o odpowiedniej aktywności fizycznej.  
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Jakie aktywności będą bezpieczne dla kobiety w ciąży? 
Przede wszystkim zaleca się jak najwięcej spacerów  
na świeżym powietrzu. Jeżeli chcemy uczestniczyć w zaję-
ciach organizowanych przez fitness cluby, to warto np. jogę   
dla ciężarnych (w biuletynie 2/2016 opisywaliśmy szerzej 
temat jogi w ciąży oraz po porodzie). Ciekawym sposobem 
na aktywne spędzenie czasu będzie również wizyta na pły-
walni i zajęcia z aqua aerobiku . Dobrze, jeśli poszczególne 
ćwiczenia są dobrane indywidualnie dla kobiety, uwzględ-
niając jej kondycję oraz potrzeby związane np. z łagodze-
niem bólu kręgosłupa. Warto też uczestniczyć w zajęciach 
ze szkoły rodzenia, w czasie których na wybranych pane-
lach tematycznych poruszane są kwestie związane ze zdro-
wiem, w tym ćwiczeniami w ciąży.  
 
Kolejną zaletą umiarkowanej aktywności fizycznej w ciąży, 
w połączeniu ze zbilansowaną dietą, jest to, że w tym 
okresie kobieta nie przytyje mocno. A to z kolei wpłynie  
na szybszy powrót do sylwetki sprzed ciąży. Według zaleceń 
Światowej Organizacji Zdrowia, kobieta w ciąży powinna 
ćwiczyć około 30 minut dziennie, pod warunkiem, że ćwi-
czenia dostosowane są do jej indywidualnej sytuacji oraz  
są bezpieczne.  
 
Prawidłowa postawa i nawyki ruchowe w ciąży  
 
Ważne jest także to, aby wyrobić w sobie odpowiednie  
odruchy, szczególnie przy zmianie pozycji, a także dbać  
o prawidłową postawę ciała. W czasie przechodzenia z po-
zycji leżącej do siedzącej, zawsze trzeba wpierw położyć 
się na boku. Tak samo należy robić, gdy z pozycji siedzącej 
chcemy przejść do leżenia. Należy też unikać silnego parcia  
podczas wykonywania różnych czynności, w tym fizjologicz-
nych. Jeżeli coś musimy podnieść najlepiej wpierw przy-
kucnąć, napiąć mięśnie dna miednicy i mięśnie poprzeczne 
brzucha, a podnoszony ciężar należy trzymać jak najbliżej 
ciała. Podnoszenie przedmiotów należy robić na wydechu. 
Przy kichaniu czy kaszlu należy zachowywać wyprostowaną 
sylwetkę oraz lekko skręcić ciało.  
 
Zmiany w ciele po porodzie – nie tylko zbędne kilogramy 
 
Mówiąc o zmianach w kobiecym ciele po porodzie, wiele 
osób skupia się na tych widocznych na zewnątrz – wcześniej 
wspomnianych zbędnych kilogramach, rozstępach czy roz-
ciągniętej skórze na brzuchu. Zmiany zachodzą również 
wewnątrz organizmu – zmienia się między innymi nasza  
gospodarka hormonalna. Inny jest również metabolizm. 
Trzeba też pamiętać również o tym, że po porodzie aparat 
podtrzymujący narządy rodne również jest rozciągnięty  
z uwagi na ciężar, jakim jest rosnące w łonie matki dziec-
ko. Może to skutkować różnego rodzaju problemami zdro-
wotnymi takimi jak np. wysiłkowe nietrzymanie moczu, 
obniżenie ścian czy rozluźnienie pochwy. Przy tych dolegli-
wościach również mogą pomóc specjalne ćwiczenia, które 
pozwalają na poprawę formy mięśni dna miednicy. W nie-
których przypadkach po konsultacji z lekarzem koniecznym 
może okazać się specjalistyczny zabieg chirurgiczny. 
 
Jakie ćwiczenia można wykonywać po porodzie? 
 

W czasie powrotu do formy sprzed ciąży należy wykonywać 
ćwiczenia ogólnorozwojowe i serie poszczególnych ćwiczeń 
pozwalających na poprawę wybranych partii mięśni. Forma 
aktywności fizycznej po porodzie powinna być skonsultowa-
na z lekarzem oraz dopasowana do możliwości organizmu – 
jeżeli wcześniej nie ćwiczyliśmy regularnie, nie możemy  
od razu porywać się na ćwiczenia wymagające dobrego 
przygotowania organizmu. Najlepiej zacząć od prostej ak-
tywności fizycznej. Początkiem powrotu do formy sprzed 
ciąży może być codzienne spacerowanie, a także z czasem 
powolny trucht i nordic walking. Później możemy zdecydo-
wać się na bieganie. Dzięki specjalnym wózkom, możemy 
na bieg zabrać również naszego maluszka. Ciekawą formą 
powrotu do formy może być również pływanie. Na pływal-
niach często również są organizowane zajęcia dla mam  
z dziećmi. 
 
Po upływie 6 tygodni od porodu naturalnego i 10 - 12  
od cesarskiego cięcia, jeżeli nie ma przeciwwskazań, może-
my rozpocząć bardziej intensywne ćwiczenia w domu lub  
na siłowni pod okiem profesjonalnego trenera. Trzeba tutaj 
pamiętać, że pierwsze efekty ćwiczeń mogą pojawić się 
dopiero po 2-3 miesiącach, przy zachowaniu systematycz-
ności oraz utrzymaniu odpowiedniej diety. 
 
Paniom po porodzie najczęściej zależy na poprawie wyglą-
du brzucha. W pierwszej fazie powrotu do formy nie można 
się przeforsowywać, dlatego warto zacząć od ćwiczeń  
oddechowych połączonych z masażem brzucha. Następnie 
można dodać proste ćwiczenia takie jak podnoszenie  
i opuszczanie miednicy oraz zginanie i podnoszenie sylwet-
ki. Wiele ćwiczeń po porodzie można wykonywać wraz  
z dzieckiem – przykładem może być tutaj napinanie mięśni 
w czasie trzymania maluszka na rękach, czy wykonywanie 
pompek nad dzieckiem, a także unoszenie naprzemiennie 
nóg w czasie podpierania się rękami o podłogę. Podobnie 
jak przy ćwiczeniach w ciąży, tak i po porodzie nie możemy 
się przeforsowywać i zaczynać ćwiczeń zbyt wcześnie,  
gdyż może to powodować uszkodzenia organizmu, w tym  
np. rozejście się rany po cesarskim cięciu.  
 
Ćwiczenia mięśni Kegla (dna miednicy) – nie tylko  
ułatwiają poród 
 
Mięśnie Kegla, czyli mięśnie dna miednicy są bardzo obcią-
żone w czasie ciąży i porodu. Ćwiczenia mające na celu ich 
wzmocnienie można wykonywać już w ciąży, wówczas  
pomocne będzie to w łatwiejszym porodzie. Ćwiczenia 
wzmacniające tę partię mięśni zalecane są również po  
porodzie. Szczególnie, jeśli u kobiety wystąpiło rozluźnie-
nie pochwy czy nietrzymanie moczu.  
 
Na początek dobrze jest napinać mięśnie pochwy w taki  
sposób, jakby się chciało powstrzymać mocz i po chwili  
rozluźnić. Tę czynność należy powtórzyć kilka razy. Ćwicze-
nie to można wykonywać parokrotnie w ciągu dnia. Co waż-
ne ćwiczeń nie należy wykonywać w czasie oddawania  
moczu, gdyż utrudnia to opróżnienie pęcherza, a to z kolei 
może prowadzić do infekcji. Podobnie jak w przypadku  
innych ćwiczeń, tak i tutaj efekty mogą być zauważalne  
dopiero po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń.   

Jak przygotować się do ćwiczeń po porodzie? 

1. Zanim rozpoczniesz ćwiczenia odczekaj co najmniej 8 tygodni (12 przy cesarskim cięciu); 

2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem; 

3. Zawsze odciągnij pokarm przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń; 

4. Stopniowo zwiększaj intensywność swoich ćwiczeń - zacznij od czegoś prostego, by z czasem zwiększać wysiłek. To 
pozwoli uniknąć kontuzji oraz uzyskanie optymalnych efektów.  
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Rodzinna piecza zastępcza 

Na jednym ze spotkań organizowanych w ramach  
Klubu Rodzica poruszane były tematy związane z for-
malnościami dotyczącymi rodziny. Jednym z zagad-
nień, które były omawiane, była rodzinna piecza  
zastępcza. Czym dokładnie jest piecza zastępcza? 
Kiedy występuje? Jakie formalności muszą spełnić 
kandydaci na rodziców zastępczych i jakie prawa im 
przysługują? 

Czym jest rodzinna piecza zastępcza? 
 
Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana na podstawie 
postanowienia sądu rodzinnego, w przypadku niemożności 
zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. 
Taka piecza ma charakter czasowy lub długoterminowy i jej 
pierwszym celem jest zapewnienie czasu potrzebnego  
na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziec-
ka do rodziny. W sytuacji, gdy powrót dziecka na łono rodzi-
ny nie jest możliwy, ma ona pozwolić na przeprowadzenie 
czynności potrzebnych do przysposobienia dziecka. Jeżeli 
przysposobienie nie jest możliwe, piecza zastępcza powinna 
zapewnić opiekę i wychowanie oraz przygotowywać dziecko 
do pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami 
etyki, godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego  
życia, a także nawiązywania i podtrzymywania bliskich, oso-
bistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną 
oraz rówieśnikami. Ma to na celu między innymi łagodzenie 
skutków doświadczenia straty oraz rozłąki. Piecza zastępcza 
powinna umożliwiać dziecku również zdobywanie umiejętno-
ści społecznych, które pozwolą mu na sprawne przystosowa-
nie się do życia w społeczeństwie. 
 
Ważnym zadaniem pieczy zastępczej jest również zapewnie-
nie dziecku zaspokojenia jego podstawowych potrzeb zarów-
no materialnych, jak i emocjonalnych, a także zdrowotnych, 
kulturalno-rekreacyjnych oraz zdrowotnych. Dokładne infor-
macje dotyczące pieczy zastępczej oraz jej zadań znajdują 
się w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 
r. poz. 998 z późn. zm.). 
 
Jak i kiedy sprawowana jest piecza zastępcza? 
 
Piecza zastępcza sprawowana jest nad dzieckiem w przypad-
ku, gdy władza rodzicielska została zawieszona lub ograni-
czona i dziecko nie ma zapewnionej opieki oraz wychowa-
nia. Może ona przyjąć formę pieczy zastępczej rodzinnej  
lub instytucjonalnej. 
 
Rodzina zastępcza może być: 

• spokrewniona – są to najbliżsi krewni dziecka, które  
ma być objęte pieczą zastępczą – jego dziadkowie lub 
rodzeństwo; 

• niezawodowa – pod tym pojęciem rozumie się osoby, 
które nie są spokrewnione z dzieckiem lub jego dalszą 
rodzinę; 

• zawodowa – czyli taka, z którą została podpisana umowa 
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Two-
rzą ją osoby, które nie są bliskimi dziecka. Warto tutaj 
podkreślić, że występują też zawodowe rodziny zastęp-

cze specjalistyczne, które zajmują się dziećmi z orzecze-
niami o niepełnosprawności. A także zawodowe rodziny 
zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,  
w których dziecko przebywa do czterech miesięcy lub  
w wyjątkowych przypadkach do momentu rozstrzygnięcia 
sytuacji prawnej dziecka. 

 
W rodzinie zastępczej zawodowej powinny być warunki  
pozwalające na przyjęcie co najmniej trojga dzieci i spisy-
wana jest umowa na realizację zadania co najmniej przez  
4 lata. 
 
Rodzinny dom dziecka 
W takim domu powinny być warunki pozwalające na przyję-
cie ośmioro dzieci, a z osobą prowadzącą dom podpisywana 
jest umowa na realizację zadania przez co najmniej pięć 
lat. 
 
Zarówno dla rodzin zastępczych (spokrewnionych i zawodo-
wych), jak i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 
przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka: 

• 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

• 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczone-
go w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej  
lub rodzinnym domu dziecka; 

• dodatek wychowawczy – 500 zł na każde dziecko; 

• dodatek na dziecko niepełnosprawne – 211 zł. 
 
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz osobie prowadzącej 
rodzinny dom dziecka przysługuje również miesięczne wyna-
grodzenie za świadczone usługi. 
 
Kto może tworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom 
dziecka? 
 
Wspomniana ustawa określa również, jakie warunki powi-
nien spełnić kandydat na rodzinę zastępczą lub osobę pro-
wadzącą rodzinny dom dziecka. Taka osoba: 

• daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastęp-
czej; 

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszka-
niowe; 

• wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli jest na nią  
nałożony; 

• nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 
oraz jej władza rodzicielska nie jest ograniczona czy    
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zawieszona; 

• nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych; 

• uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka. 

 
Prowadzenie rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej 
oraz rodzinnego domu dziecka może być powierzone  
osobom, które nie były skazane prawomocnie za umyślne 
przestępstwa. Dodatkowo w przypadku rodzin niezawodo-
wych, co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło 
dochodów. 
 
Jak długo może przebywać dziecko w rodzinie pieczy 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka? 

 
Dziecko, które objęte jest pieczą zastępczą może przeby-
wać w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinie zastępczej 
do ukończenia osiemnastego roku życia. Jeżeli rodzina  
zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka  
wyrazi na to zgodę może przebywać tam do dwudziestego 
piątego roku życia, jeżeli się uczy w szkole, w uczelni,  
u pracodawcy lub ma orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w tak jak wy-
żej oraz na kursach. 
 
Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji związanych  
z pieczą zastępczą mogą kontaktować się z pracownikami 
Działu Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzi-
nie, który mieści się przy ul. Słonecznej 15 d, p. 214 (II pię-
tro). Możliwy jest też kontakt telefoniczny: 59 840 18 41.  

Galeria projektu „Zdrowie – Mama i Ja”  

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których uwiecz-
nione zostały spotkania, akcje i na których przedstawiamy 
codzienne działania realizatorów poszczególnych progra-

mów profilaktycznych.  Zdjęcia z galerii pochodzą z archi-
wum SPMZOZ w Słupsku. 

Badania profilaktyczne w czasie 
WOŚP 

Zajęcia w Szkole Rodzenia - masaż Shantala  

Lalki symulatory - Program „Dziecko w domu” Zajęcia fitness w czasie Tygodnia Bliskości 
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Ćwiczenia odbywające się w ramach zajęć prowadzonych w Szkole Rodzenia  

Badania profilaktyczne w czasie II Słupskiego Półmaratonu 

Spotkanie z higienistką stomatologiczną w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Słupsku 

Badania profilaktyczne w czasie VI Charytatywnego 
Biegu na Rzecz Zwierząt 

Spotkanie w Szkole Rodzenia - Dogoterapia 
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Poradnia Preluksacyjna  

„Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt”  

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

Poradnia Laktacyjna  

„Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”  

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

Poradnia Planowania Rodziny  

„Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”  

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

Szkoła Rodzenia  

„Jakość narodzin - jakość życia”  

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

Poradnia Promocji Zdrowia  

„Zdrowe życie - dobre życie”  

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

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

Zakład Opieki Zdrowotnej  w Słupsku. 

Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk 

facebook.com/
jakoscnarodzin 


