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ZDROWIE - MAMA I JA 
Kilka słów o projekcie.

SPIS TREŚCI

 Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu 
informacyjnego  „Zdrowie i Rodzina„ stworzonego przez 
realizatorów projektu „Zdrowie – Mama i Ja”. W piśmie 
tym, które w  naszych zamierzeniach ma być kwartalni-
kiem, będziemy starali się przybliżyć tematykę profilak-
tyki i  ochrony zdrowia, a  także zaprezentujemy bogatą 
ofertę naszych poradni.

 Pragniemy zwrócić Państwa uwagę szczególnie na 
prowadzony przez nas projekt „Zdrowie – Mama i  Ja”. 
Jest on realizowany od 12 listopada 2008 roku, gdy mia-
sto Słupsk otrzymało dofinansowanie  ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach.  
Pierwszym  była przebudowa i  rozbudowa istniejące-
go obiektu zlokalizowanego przy ulicy Westerplatte 1 
w Słupsku na potrzeby uruchomienia działalności pięciu 
poradni profilaktycznych dla mieszkańców miasta Słup-
ska i powiatu słupskiego oraz relokacji do tego obiektu 
przychodni rejonowych podstawowej opieki zdrowot-
nej. Zmodernizowany obiekt został oddany do użytku 17 
listopada 2009 roku.

 Drugim etapem projektu była realizacja pięciu pro-
gramów promocji zdrowia w  ramach pięciu poradni. 
Z  początkiem  2013 r. władze miasta przekazały dalsze 
prowadzenie projektu „Zdrowie-Mama i Ja”  Samodziel-
nemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Słupsku. Przez niemal sześć lat istnienia projekt 
„Zdrowie – Mama i ja” bardzo się rozwinął dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu ludzi w nim pracujących. Zapewnia-
my lokalnej społeczności szeroką ofertę profilaktycznych 
porad, warsztatów i badań.

Życzę miłej i kształcącej lektury

Maria Mazur - Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
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Klub Rodzica i Malucha utworzo-
ny przy słupskiej Szkole Rodze-
nia służy młodym mamom jako 
miejsce spotkania się i wymiany 
doświadczeń z  ludźmi, którzy 
mają dzieci w podobnym wieku. 
Uczestniczki mogą skorzystać 
także z  porad specjalistów, któ-
rzy odpowiedzą na każde pyta-
nia dotyczące spraw mam i  ich 
dzieci.  

W  spotkaniach Klubu Rodzica 
i  Malucha mogą uczestniczyć 
oboje rodzice. Zajęcia organi-
zowane są co dwa tygodnie, 
w  piątki, od godziny 11 do 15. 
Uczestnictwo w klubie nie wiąże 
się z  koniecznością wcześniej-
szych zapisów i podpisywania li-
sty obecności. - Staramy się, aby 
te spotkania były pożyteczne dla 
mam – mówi Elżbieta Kostrze-
wa, położna prowadząca zaję-
cia w  Szkole Rodzenia. - 
Pytamy z  jakimi tematami 
chciałyby się zapoznać. 
Większość z uczestniczących w  
klubie mam chodziło wcześniej 
do szkoły rodzenia, ale mogą 
uczestniczyć w  nim wszystkie 
mamy, wszyscy rodzice 
z miasta.

Panie uczestniczące w  spotka-
niach klubu to najczęściej mamy, 
które jeszcze nie wróciły do ak-
tywności zawodowej i  wycho-
wują dziecko w  domu. Często 
wymieniają się między sobą 
doświadczeniami, np. gdzie co 

można kupić, jakie są sposoby na 
problemy ich dzieci. 

Dlaczego przychodzą na spo-
tkania klubu? – Aby dzieci mogły 
się ze sobą bawić, a my żebyśmy 
miały kontakt z  kimś kto mówi  
i mogły wyjść z domów -  śmieją 
się. 

Zaznaczają, że w dużym stopniu 
chodzi im o  spotkania towarzy-
skie, dzięki którym mogą wymie-
nić się doświadczeniami z innymi 
matkami. 

- Kiedyś poradami dla mło-
dych mam zajmowały się ba-
cie, które zawsze wiedziały
najlepiej – mówi E. Kostrzewa.
- Ale teraz system wzajemnej po-
mocy młodych mam jest jeszcze
lepszy. One są oczytane i  dużo
wiedzą.

W ramach Klubu Rodzica i Malu-
cha organizowane są spotkania 
np. z dietetykiem, z ratownikiem 
medycznym, z higienistką stoma-
tologiczną, która zwraca uwagę 
na pielęgnację jamy ustnej u naj-
młodszych niemowlaków.  Mamy 
mają także spotkania z  doradcą 
laktacyjnym, logopedą dziecię-
cym i  terapeutą dziecięcym.  
– Uczestniczki spotkań mają swój
profil na facebooku i przez niego
zadają pytania dotyczące proble-
mów jakie mają z dziećmi. W ta-
kiej sytuacji specjalista w  danej
dziedzinie przychodzi na spotka-

nie, aby zapoznać się ze zgłoszo-
nymi sygnałami. 

Klub istnieje już od dwóch lat. 
Po-czątkowo spotkania były 
organi-zowane tylko w Szkole 
Rodzenia SPMZOZ przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte 1. 
Potem mamy samorzutnie 
przeniosły spotka-nia również 
poza teren placówki i zaczęły 
spotykać się w parku, do 
którego przyjeżdżały z  dziećmi 
w  wózkach. Przynoszą jedzenie 
i koce organizując w ten sposób 
pikniki. Panie ze starszymi dzieć-
mi spotykają się w  bawialni na 
terenie Słupska, zorganizowały 
spotkanie wigilijne i  karnawa-
łowe, a  nawet razem chodzą 
wspólnie na basen z  dziećmi. 
– Zorganizowałyśmy także sza-
fing, czyli sprzedaż ubranek po 
swoich dzieciach innym mamom

– mówią młode mamy. 
Zazwyczaj w spotkaniach uczest-
niczy zazwyczaj do kilku do kil-
kunastu mam z  dziećmi. Zda-
rzały się jednak dni, w  których 
przychodziło 30 osób i wówczas 
w  sali było ciasno. Nawet wtedy 
organizatorzy nie odmawiali 
wstępu żadnej z  zainteresowa-
nych pań. – Najczęściej jest tak, 
że kilka mam przyjdzie, posiedzi 
jakiś czas, podyskutuje i 
wychodzi z dziećmi, aby się nimi 
zająć, a w tym czasie przychodzą 
kolejne panie – zaznacza E. 
Kostrzewa. 
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Klub Rodzica i Malucha to cykliczne spotka-
nia dla rodziców, rodziców z dziećmi,  odby-
wające się w Szkole Rodzenia w Przychodni 
Rejonowej przy ul. Bohaterów Westerplat-
te 1 w  Słupsku. Klub powstał z  potrzeby 
zorganizowania miejsca, w którym rodzice 
dzieci głównie w wieku 0-3 lat mogą nawią-
zać znajomości, miło spędzić czas na zaba-
wach ze swoimi dziećmi, posłuchać specja-
listów zaproszonych na spotkania, a dzieci 
mają możliwość rozwijania swoich umiejęt-
ności w towarzystwie rówieśników. Spotka-
nia w klubie są bezpłatne. Informacje o ter-
minach spotkań są zamieszczane na pro-
filu Szkoły facebook.com/jakoscnarodzin.  
Informacje nt. Klubu można uzyskać pod 
nr tel. 59 844 76 21, Szkoła Rodzenia, 
ul. Bohaterów Westerplatte 1 w  Słupsku 
(Przychodnia Rejonowa SPMZOZ w Słupsku).

 Jeśli przychodzisz do słupskiego 
ratusza i pięciu przychodni lekarskich 
SPMZOZ z  małym dzieckiem nie mu-
sisz martwić się o to gdzie je przewi-
niesz i nakarmisz. W tych placówkach 
powstały specjalne pokoje dla rodzin 
z dziećmi. 

W słupskim ratuszu pokój taki umiesz-
czono na wysokim parterze, na lewo 
od głównego  wejścia. Pomieszcze-
nie to znajduje się blisko windy. Pokój 
został utworzony z  przestronnego 
pomieszczenia, które kiedyś zajmo-
wali ratuszowi księgowi. W  sali tej 
znajdziemy pomieszczenie takie, jak 
w  normalnym dziecięcym pokoju. Są 
zabawki, przewijak dla dzieci, a  także 
dwa fotele, aby jednocześnie dwie 
matki mogły karmić dzieci. W  czasie 
pobytu w pokoju dzieci nie tylko mogą 
być pielęgnowane i  nakarmione, ale 
także mogą się pobawić. -Dostarcza-
my tutaj różne gadżety z poradni lak-
tacyjnej, na przykład, kremy dla dzieci, 
z  których można skorzystać jeśli ktoś 
nie będzie ich miał przy sobie – zapew-
nia Justyna Ziętara z  Samodzielnego 
Publicznego Miejskiego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w  Słupsku, który jest 
organizatorem pokoików dla rodzin 
z dziećmi w Słupsku. 

Jak zapewnia prezydent Słupska 
pokój dla rodziców z dziećmi będzie 
zawsze otwarty i  nie trzeba będzie 
prosić o  dostęp do niego.- Chcieli-
śmy wysłać sygnał do innych miast, 
że można takie rzeczy robić i ta dobra 

praktyka ze Słupska powinna być po-
wielana – zaznacza prezydent Słupska 
Robert Biedroń. – Karmienie piersią 
jest jakimś problemem i  zbyt często 
spotykamy się z takimi sytuacjami, że 
karmiąca matka jest wypraszana z  ja-
kiegoś miejsca publicznego. My chce-
my pokazać, że ratusz w Słupsku jest 
miejscem przyjaznym dla matek kar-
miących i opiekunów dzieci.

Pokój dla rodzin z  dziećmi będzie 
w  słupskim ratuszu częścią Centrum 
Obsługi Mieszkańców, czyli specjal-
nego działu, w  którym słupszczanie 

będą mogli załatwiać swoje spra-
wy bez konieczności poruszania 
się po innych częściach magistratu. 
- Takich stref mamy jeszcze pięć, we
wszystkich naszych przychodniach
w Słupsku – mówi Maria Mazur, dyrek-
tor SPMZOZ w Słupsku.

Pracownicy SPMZOZ mają nadzieję, 
że za przykładem ratusza  i przychod-
ni pójdą kolejne placówki publiczne, 
w których mama będzie mogła nakar-
mić dziecko, nie obawiając się, że zo-
stanie wyproszona. 

MIEJSCA PRZYJAZNE MAMIE I DZIECKU

Fot. A. Górzyńska
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Karmiące mamy w błysku fleszy

 Czy słyszał kto kiedy, żeby matka karmiła dziecko 
w  gabinecie prezydenta miasta, albo na korytarzu 
w ratuszu? Tak, słyszał w Słupsku, gdzie zrealizowa-
no sesję zdjęciową matek karmiących. Fotografie 
te mają przełamać zły stosunek niektórych ludzi do 
kobiet karmiących piersią w miejscach publicznych. 

Jak na profesjonalne modelki przystało najpierw 
trafiły w ręce pracownic salonu urody Lorenzo Co-
letti przy ul. Mickiewicza, którego właściciel bez-
płatnie zgodził się wesprzeć projekt. W salonie fry-
zjerki oraz makijażystka zajęły się stylizacją modelek 
- mam karmiących piersią. Po dwugodzinnej styliza-
cji rozpoczęła się sesja w ratuszu, która trwała ok. 4
godzin. Przed obiektywem aparatu stanęły i usiadły
dwie młode mamy: Magdalena z synkiem Maksymi-
lianem (9 miesięcy) oraz Justyna z  córką Nadią (6
miesięcy).

Modelki zostały wybrane z  grona aż czterdziestu 
kandydatek. Tak dużo karmiących mam zgłosiło 
chęć pozowania, choć organizatorki tylko przez ty-
dzień umieściły ogłoszenie o naborze w profilu fa-
cebook.

- Na udział w projekcie zdecydowałam się z tego po-
wodu, że popieram matki, które karmią piersią, kar-
mią długo – długo znaczy dla mnie, że około półtora
roku i  robią to publicznie. Wiem, że jest mnóstwo
kobiet, które są przeciwne, gdy widzą matkę z pier-
sią w miejscu publicznym. – mówi Justyna Świacka,
uczestniczka projektu „Milky Way”.  - Miałam bardzo
niemiłe zdarzenie, gdy karmiłam dziecko w marke-
cie choć było na ławce z boczku, ale także przez całą
ciążę, ponieważ nie byłam przepuszczana w  kolej-
kach, ani w  aptece, ani w  hipermarkecie, a  już nie

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

wspomnę o ustępowaniu miejsc w autobusie, choć 
byłam tydzień przed rozwiązaniem. To przykre, że 
w  obecnych czasach nie traktuje się specjalnie ko-
biet w ciąży i matek, które karmią. Chciałabym zwró-
cić uwagę wszystkich, że karmienie piersią jest dla 
dobra dziecka, a gdzieś to trzeba zrobić, gdy się jest 
poza domem a  dziecko karmione jest tylko pokar-
mem matki. Co komu przeszkadza, że usiądę gdzieś 
na ławce pod drzewem i będę karmiła zasłoniwszy 
się pieluchą. Przecież nie świecę gołymi piersiami –
zaznacza J. Świacka. 

Jak deklaruje pani Justyna udział w sesji zdjęciowej 
z dzieckiem przy piersi nie był dla niej krępujący, bo 
jej pozowanie nie ma podtekstu seksualnego. Mąż 
pani Justyny, który podczas sesji zdjęciowej poma-
gał przy dziecku zaznacza, że nie ma nic przeciwko 
pozowaniu żony do zdjęć. – Wręcz przeciwnie –
wspierałem ją i dalej wspieram –  mówi Łukasz Je-
lonek. 

Druga z  uczestniczek zaznacza, że sama nigdy nie 
spotkała się z nieprzychylnymi reakcjami, gdy karmi-
ła piersią. - Karmienie piersią jest czymś naturalnym 
i jest najlepsze dla maluszka więc warto, żeby wszy-
scy ludzie wiedzieli o tym. 

- Nie musiałam przygotowywać się specjalnie do se-
sji, a synek bardzo lubi aparat więc nie sprawie pro-
blemów – mówi Magdalena Komorowska, mama
dziewięciomiesięcznego Maksymiliana.

Jak tłumaczą organizatorzy akcji uczestniczki sesji 
wybrano kierując się ich urodą. – Wymyśliłam, że 
jedna z  dziewczyn będzie ubrana w  stylu nowo-
czesnym dlatego wybrałam Magdę, która ma od-
powiedni typ urody, a druga dziewczyna miała być 
w stylu retro, czyli w stylizacji vintage, bo ratusz jest 
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starym budynkiem – mówi Barbara Studzińska, autorka 
zdjęć do sesji Milky Way. 

- Przez zastosowanie tych dwóch stylów ubioru chcieliśmy
pokazać, że karmienie dzieci piersią jest praktykowane od
dawna, więc dlaczego teraz mamy z tego zrezygnować.

Dlaczego sesję zdjęciową karmiących kobiet zorganizowa-
no w ratuszu?  - Ratusz jest miejscem, w którym mocniej 
można zwrócić uwagę, że kobieta, która urodziła i  chce 
karmić piersią może zrobić to w  każdym urzędzie. Jeśli 
można karmić w gabinecie prezydenta miasta, to dlaczego 
nie można tego zrobić w każdym innym miejscu?  
Prezydent Słupska poparł naszą akcję i stwierdził, że 
pozowanie tutaj jest bardzo dobrym pomysłem – mówi 
Barbara Studzińska, właścicielka firmy Foto Bobas, autorka 
zdjęć do sesji Milky Way. 

Autorka zdjęć zaznacza, że z modelkami pracowało się jej 
znakomicie. – Nie wstydzą się swojego pozowania, a wręcz 
chwalą się, że karmią piersią. 

Zdjęcia wykonane podczas sesji przedstawiono po raz 
pierwszy podczas imprezy zorganizowanej przez SPMZOZ 
w słupskim Centrum Handlowym Jantar z okazji Dnia Ko-
biet.  W  akcji brały udział przedstawicielki władz miasta, 
którym pomysł sesji zdjęciowej mam karmiących bardzo 
się spodobał. - Karmienie piersią jest wyjątkowym wyra-
zem kobiecości – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, 
wiceprezydent Słupska.

Okazało się, że wśród władz Słupska można znaleźć specja-
listów od tematyki karmienia piersią. Takim znawcą można 
nazwać Beatę Chrzanowską, przewodniczącą Rady Miasta 
w  Słupsku, która jest magistrem inżynierem technologii 

żywności. – Miałam zadanie zbadać wszystko to, co znajdu-
je się w mleku kobiecym, między innymi, wszystkie składni-
ki, które trafiają do tego mleka z otoczenia  – opowiada B. 
Chrzanowska. – Z badań wyszło, że to mleko jest doskona-
łe, ale ma związek ze środowiskiem, w jakim przebywamy 
i z tym co jemy. 

Modelkom pozującym do zdjęć fotografie zaprezentowa-
ne na wystawie bardzo się podobają. – Zdjęcia będą wisiały 
nad komodą w naszym salonie – deklaruje Justyna Świac-
ka, uczestniczka sesji fotograficznej. 

Wystawę zdjęć ze słupskiej edycji projektu Milky Way moż-
na było obejrzeć także na specjalnej wystawie zorganizo-
wanej na korytarzu słupskiego ratusza. Wystawę otwierał 
prezydent Słupska Robert Biedroń, który od początku po-
magał w realizacji projektu. 
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– Nasze miasto jest otwarte na opiekunów małych
dzieci i  matki karmiące piersią – zaznacza R. Biedroń.
– Chciałbym podziękować organizatorkom projektu, że
zwracają uwagę na problem złego stosunku ludzi do ko-
biet karmiących w miejscach publicznych.

Z  tym trzeba walczyć symbolicznie i  praktycznie.  
- Akcja Milky Way jest tylko wycinkiem projektu „Zdrowie -
Mama i Ja” – mówi Maria Mazur, dyrektor SPMZOZ w Słup-
sku. – Z tego projektu możemy być dumni, bo on promuje
nasze miasto i naszą placówkę.

NA POMOC KARMIĄCYM

 Samodzielny Publiczny Miejski 
Zakład Opieki Zdrowotnej w  Słup-
sku poprzez funkcjonowanie Porad-
ni Laktacyjnej w  ramach projektu 
„Zdrowie-Mama i  Ja” od lat wspie-
ra kobiety karmiące, udzielając im 
porad i  fachowej pomocy certyfi-
kowanego doradcy laktacyjnego. 
Placówka dąży do tego, aby dzieci 
były zdrowe, dlatego jej pracowni-
cy chcą okazać szacunek kobietom 
karmiącym piersią, poprzez tworze-
nie dla nich bezpiecznej przestrzeni 
wmieście. SPMZOZ chce pokazać, że 
karmienie piersią nie oznacza izolacji 
i zamknięcia w domu.

 Pomysł SPMZOZ w  Słupsku zor-
ganizowania sesji fotograficznej 
w  ratuszu spotkał się z  dużą przy-
chylnością prezydenta Słupska 
Roberta Biedronia. 
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Zadławienia małymi przedmiotami, zatrzyma-
nie krążenia i  zatkanie dróg oddechowych to 
zdarzenia, które spędzają sen z  powiek każdej 
mamie. Aby spać spokojnie warto wiedzieć jak 
udzielać pomocy małemu dziecku. Pamiętajmy, 
że wygląda to nieco inaczej niż u dorosłych.

Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykony-
wane przed przybyciem pogotowia mające na celu 
ratowanie życia i zdrowia ludzi, którzy odnieśli nagłe 
obrażenia lub też nagle zachorowali.

Zatrzymanie krążenia u  niemowląt i  małych dzieci 
jest wynikiem stopniowego pogarszania się czyn-
ności oddechowych i krążeniowych, tak zwanej nie-
wydolności krążeniowo-oddechowej. Reanimacje 
najczęściej potrzebne są podczas urazów spowo-
dowanych utopieniami, poparzeniami i  zatruciami, 
a u większych dzieci, które wszystko wkładają do ust 
także przez aspiracje ciał obcych oraz zespół nagłej 
śmierci wieku dziecięcego, zatrucia wdechami dymu 
i infekcje dróg oddechowych. – Większości z tych sy-
tuacji można zapobiec, ale musimy dzieci pilnować 
obserwować i  dobrze  interpretować objawy jakie 
mają dzieci – mówi Edyta Tołoczko, pielęgniarka 
w Poradni Preluksacyjnej.

Jeśli dziecko ma zaburzenia oddychania widać to po 
wzmożonym wysiłku oddechowym, grze skrzydełek 
nosa, stridorze, czyli świszczącym oddechu oraz od-

dechu paradoksalnym wolnym-szybkim, w  którym 
dziecko przyspiesza i zwalnia oddychanie. Na złe od-
dychanie wskazują także niepokój, senność, sinica, 
bladość powłok i marmurkowata skóra. – Jeśli dziec-
ko jest w wózku lub w łóżeczku możemy zobaczyć, 
czy zachowuje się inaczej niż zwykle, czy wysila się, 
aby móc złapać oddech – wyjaśnia E. Tołoczko.

Jak oddycha dziecko?
Trzeba brać pod uwagę, że sposób oddychania 
dziecka zmienia się wraz z  jego wzrostem. Nowo-
rodki oddychają bardzo szybko, bo aż 40 razy na 
minutę, niemowlęta i małe dzieci od 20 do 30 razy 
w ciągu minuty, dziecko – od 15 do 20, a dorośli tyl-
ko 12 razy na minutę.

 źródło: www.nagle.mp.pl  zdj. nr 1
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Jak oceniać przytomność dziecka? – Trzeba pamiętać, 
że do małego dziecka trzeba podejść spokojnie i  tak 
aby nas słyszało, powiedzieć coś do niego – tłumaczy E. 
Tołoczko. – Noworodek lub niemowlak powinien zare-
agować na sam głos. Możemy delikatnie pomasować 
dziecko w  stópkę, na co również powinno zareagować. 
Jeśli dziecko zareaguje głośnym płaczem to jest to do-
bry objaw bo świadczy, że jego oddech i  krążenie są za-
chowane. Nie szarpiemy dziecka, nie potrząsamy nim, 
nie polewamy wodą. Tymi czynnościami możemy zrobić 
jeszcze większą krzywdę dziecku – przestrzega Tołoczko. 
Jeśli stwierdziliśmy, że maluch jest nieprzytomny wołamy 
o pomoc inne osoby i świadków zdarzenia. Jeżeli jesteśmy
na ulicy można zawołać przechodniów. – Gdy jesteśmy
same w domu z dzieckiem, same możemy otworzyć drzwi
i  zawołać chociażby sąsiadkę. Nawet jeśli to będzie star-
sza pani to przyda się nam choćby po to, aby nas uspoko-
ić – tłumaczy Tołoczko. – Musimy stwierdzić, czy mamy do
czynienia z zatrzymaniem krążenia, czy jest to tylko utra-
ta przytomności. To będzie istotne przy wzywaniu karetki
pogotowia i dyspozytor zapewne zapyta, czy dziecko od-
dycha i  skieruje na miejsce odpowiedni zespół medyczny

Udrożnienie dróg oddechowych
Jak udrożnić drogi oddechowe? Kładziemy jedną rękę na 
czole, a opuszki palców drugiej ręki na twardych częściach 
żuchwy i delikatnie unosimy do góry (zdj. 1). Dopiero gdy 
udrożniliśmy drogi oddechowe możemy stwierdzić, czy 
dziecko oddycha czy nie. Najlepiej stwierdzić to sposo-
bem widzę (czy klatka piersiowa dziecka się unosi) – słyszę 
(szmery wydobywające się z ust dziecka podczas oddycha-
nia) – czuję (oddech dziecka na policzku, zdj. 2). Czynności 
te sprawdzamy przez 10 sekund trzymając rękę na piersi 
dziecka i pochyloną głowę nad jego twarzą. - U niemowląt 
ten zabieg będzie wyglądał nieco inaczej ze względu na 
budowę anatomiczną małych dzieci – zaznacza E. Tołocz-
ko. - Zaleca się takie odgięcie główki, aby czubek noska był 
w jednej linii z bródką dziecka. Do tego wystarczy pielucha 
lub jakiś inny materiał, który wsuwamy pod główkę dziec-
ka. Dzięki temu maluch jest zabezpieczony. Musimy pamię-
tać, aby nie trzymać palców na miękkich częściach podb-
ródka, ale na twardych częściach żuchwy.

Jeżeli przez 10 sekund nie zarejestrowaliśmy żadnego od-
dechu dziecka nie ma sensu dalej czekać i należy zastoso-
wać pięć wdechów ratowniczych.  Przed przystąpieniem do 
czynności ratowniczych musimy sprawdzić, czy w  ustach 
nie ma ciał obcych i  czy drogi oddechowe są drożne. Je-
śli w ustach dziecka jest widoczne ciało obce, usuwamy je 
pod kontrolą wzroku  . Czynności ratownicze wykonujemy 
obejmując usta i  nos dziecka swoimi ustami (maluszki są 

drobniutkie i  trudno byłoby objąć dorosłemu tylko usta) 
i kładąc delikatnie rękę na piersi dziecka. Cały czas trzeba 
obserwować, czy ręka unosi się w  rytm wdechów, a  po-
tem poczekać na czas relaksacji klatki piersiowej. Dopiero 
wtedy, gdy klatka piersiowa opadnie w dół możemy wyko-
nywać kolejny wdech. - Nie możemy wdychiwać zbyt du-
żej ilości powietrza – zaznacza E. Tołoczko. - Niemowlęciu 
wdmuchujemy tylko tyle powietrza, ile mieści się w  na-
szych ustach. Jeżeli klatka piersiowa dziecka nie unosi się 
musimy ponownie sprawdzić, czy w ustach dziecka nie ma 
czegoś co blokuje wpływanie powietrza. Ponownie próbu-
jemy udrożnić drogi oddechowe i  wykonać pierwsze pięć 
wdechów.

Zatrzymanie krążenia
Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci występuje niezwykle 
rzadko i zazwyczaj jest następstwem zatrzymania oddechu. 
Często jest tak, że pierwsze pięć wdechów przywraca funk-
cje życiowe maluchowi. Uciski klatki piersiowej. - U dzieci 
masaż serca prowadzimy jedną ręką , u niemowląt dwoma 
palcami – zaznacza E. Tołoczko. - Uciśnięcia wykonujemy na 
głębokość około 1/3 wymiaru  przednio tylnego klatki pier-
siowej. Oczywiście chodzi o to, aby robić to z wyczuciem, pa-
miętając o tym, że mamy do czynienia z małym pacjentem. 
Masaż serca wykonujemy dwoma palcami (zdj.3). Po 
uciśnięciach wykonujemy wdechy, taką samą techniką 
jak pięć pierwszych wdechów ratowniczych. Resuscy-
tację prowadzimy do powrotu oddechu, albo do przy-
jazdu służb ratowniczych, które przejmą tę czynność.
Jeżeli w  czasie resuscytacji obecne są dwie osoby, jed-
na z  nich może przez cały czas udrażniać drogi odde-
chowe, a  druga wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej. 
U dzieci i niemowląt wykonuje się piętnaście uciśnięć klatki 
piersiowej i dwa oddechy. U noworodków stosuje się trzy 
uciśnięcia i jeden oddech ratowniczy.

Zadławienia
Na wstępie musimy sprawdzić, czy w  ustach dziecka jest 
ciało obce. Jeśli jest widoczne musimy je usunąć pod kon-
trolą wzroku. Jeśli usunięcie  przedmiotu nie jest możliwe 
to nie ponawiamy próby, bowiem  grozi to wepchnięciem 
przedmiotu głębiej i  pogorszeniem stanu dziecka. Jeśli 
dziecko oddycha samodzielnie zachęcamy je do kaszlu. 
Wówczas jest możliwość, że dziecko samodzielnie wypluje 
przedmiot, którym się zadławiło. Jeśli kaszel jest nieefek-
tywny, a dziecko jest przytomne wykonujemy pięć uderzeń 
w okolice między łopatkową, pamiętając o tym że dziecko 
musi być pochylone do przodu głową skierowaną w  dół 
Jeżeli dziecko jest nieprzytomne, układamy dziecko na 
płaskiej powierzchni, udrażniamy drogi oddechowe, wyko-
nujemy 5 oddechów ratowniczych, jeśli dziecko nadal nie 
reaguje - wykonujemy resuscytację.

BIULETYN 1/2016

 źródło: www.nagle.mp.pl

 źródło: www.nagle.mp.pl

 zdj. nr 2

 zdj. nr 3
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Twoja ciąża – twoje prawa

Kobiety będące w ciąży, rodzące i w czasie połogu 
mają specjalne prawa zapewnione im przez usta-
wy. Panie powinny wiedzieć czego mogą domagać 
się od lekarzy opiekujących się nimi i ich dzieckiem 
w pierwszych dniach życia.

Żeby mieć dobry poród trzeba wiedzieć co to jest 
poród. Najprościej mówiąc to konsekwencja ciąży. 
Trzeba przyjąć odpowiedzialność za poród. - Pra-
cuję na sali porodowej i obserwuję sytuacje, w któ-
rych przychodzi do szpitala ciężarna i mówi: „a teraz 
zróbcie coś, żebym urodziła”. Tymczasem na świet-
ny poród wpływ ma świadoma tego, co się z  nią 
dzieje rodząca, fajny personel - mówi Amelia Ko-
sińska-Wiatrak, położna Szkoły Rodzenia. - Ciąża to 
czas na poznanie zagadnień związanych z porodem. 
- Najbardziej boimy się tego, czego nie znamy więc
jeśli oswoimy temat to będzie nam lżej.

Prawa przysługujące kobietom w  ciąży, rodzącym 
i w okresie połogu zapisane są m.in. w standardach 
opieki okołoporodowej. Standardy te mają zapew-
nić odpowiednią opiekę nad kobietą w czasie ciąży, 
porodu, a potem w czasie opieki nad noworodkiem 
zachowując dobry stan zdrowia matki i  dziecka. 
Standardy te wyznaczają ograniczenie do minimum 
interwencji medycznych, a  w  szczególności amio-
tomi (przebicia pęcherza płodowego), podawania 
dożylnie oksytocyny, która stymuluje czynności 
skórczowe, podawania leków narkotycznych (opio-
idów), nacięcie krocza, cięcie cesarskie, podanie 

noworodkowi mleka modyfikowanego (wprowa-
dzenie sztucznego karmienia) z  uwzględnieniem 
bezpieczeństwa zdrowotnego, w  ramach których 
opieka opiera się na praktykach o  udowodnionej 
skuteczności. Standardy te obowiązują wszystkie 
placówki w Polsce, ale okazuje się, że z ich realizacją 
jest jeszcze różnie. - Panie opowiadają mi, na przy-
kład, że jest szpital na Pomorzu, w którym porody 
rodzinne nie są stosowane – opowiada A. Kosińska-
-Wiatrak. - W ustawie takie porody są zagwaranto-
wane, ale to wszystko zależy od ludzi, którzy mają
jakieś swoje zasady. Dlatego warto wiedzieć jakie
są w tej kwestii nasze prawa i czasami wziąć sprawy
w swoje ręce – dodaje Kosińska-Wiatrak.

W spotach kampanii „Rodzę – Mam prawa” można 
usłyszeć, że nowoczesne standardy opieki około-
porodowej pozwalają wrócić do tego co naturalne, 
instynktownie przypominając, że to człowiek zna 
swoje ciało najlepiej, bo to jest to samo ciało, które 
zawsze potrafiło całować więc potrafi również uro-
dzić.

Specjaliści radzą kobietom w ciąży przygotować plan 
porodu. Można zapisać w nim jak chcemy łagodzić 
ból, z kim chcemy rodzić, jakie pozycje porodu pre-
ferujemy, na czym najbardziej zależy podczas poro-
du. Kobieta powinna móc omówić go z personelem 
medycznym, który weźmie go pod uwagę. Zazna-
czyć trzeba jednak, że porodu nie da się całkowicie 
zaplanować, bo odbywa się bardzo dynamicznie 
więc możemy stworzyć jedynie listę życzeń.  Waż-
ne jest jednak to, że tworząc plan porodu, kobiety 
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uświadamiają sobie swoje lęki i 
wątpliwości. 

Położna i  lekarz mogą ingerować 
w naturalny proces ciąży, porodu 
i karmienia piersią jeśli istnieje 
medyczne uzasadnienie. A  takich 
medycznych uzasadnień jest dużo.

Kto może być osobą bliską, którą ro-
dząca zabierze ze sobą do szpitala? 
W  przepisach jest wiele wskazań, 
ale po nich występuje zdanie: „to 
każda osoba wskazana przez ciebie”.

Kim jest osoba sprawująca opiekę 
nad rodzącą? Przepisy stanowią, że 
taką osoba jest położna albo lekarz 
położ-nik. Czasami ciążę może 
prowadzić tylko położna, ale trzeba 
pamiętać, że taka usługa nie jest 
refundowana w naszym kraju więc 
trzeba za nią za-płacić. - Czasami 
słyszę, gdy panie skarżą się, że przy 
ich porodzie wcale nie było lekarza i  
nikt się nie zainteresował. 
Odpowiadam wtedy, że to oznacza, 
że z pani porodem było wszystko 
dobrze i nie trzeba było wołać lekarza 
– tłumaczy A. Kosińska-Wiatrak.

W  standardach opieki okołoporodo-
wej można znaleźć także wykaz kon-
sultacji i badań, które powinna przejść 
kobieta w ciąży. Trzeba mieć świado-
mość, że badania są zalecane w czasie 
ciąży i różne przychodnie różnie rozu-
mieją ten zapis – tłumaczy A. Kosińska. 
- Są przychodnie, w  których kobieta
ma robiony cały pakiet badań, łącznie
z toksoplazmozą i posiewem w 36. ty-
godniu ciąży, a  w  innych GBS trzeba
zrobić we własnym zakresie.

Według prawa można rodzić w  każ-
dym szpitalu w  Polsce, a  także 
w  domu narodzin i  w  domu. Jednak 
poród domowy nie jest objęty w Pol-
sce powszechnym ubezpieczeniem. 
Stąd jeśli chcemy urodzić dziecko we 
własnym mieszkaniu trzeba będzie za 
to zapłacić. - Trzeba pamiętać, że pra-
wo to reguluje i  z  powodów bezpie-
czeństwa nie każda pani może rodzić 
w  domu – tłumaczy A. Kosińska-Wia-
trak.

W  czasie porodu rodzące muszą być 
rzetelnie informowane przez lekarzy 
o przebiegu porodu. Niedopuszczalne

są sytuacje, gdy ktoś przychodzi, bada 
kobietę i wychodzi nic jej nie mówiąc. 
Rodząca każdorazowo wyraża zgodę 
lub odmowę na zabiegi medyczne.

Panie rodzące mają również prawo 
do niefarmakologicznych metod łago-
dzenia bólu. Polegają one np. na przyj-
mowaniu dogodnych dla nich pozycji, 
mogą poprosić o masaż jeśli jest taka 
potrzeba, bądź skorzystać z prysznica, 
pić kiedy im tego potrzeba.

Wskazane jest, aby położna i lekarz 
zachęcali kobietę do swobodnej 
aktyw-ności i poruszania się. Ważne 
jest również to, aby wspierać ją 
emocjonalnie i traktować życzliwie.

Po porodzie kobieta i  dziecko mogą 
przez dwie godziny przytulać się do 
siebie w  kontakcie „ciało do ciała”, 
a  potem otrzymywać rzetelne rady 
na temat karmienia piersią. Co 
ważne, a  często pomijane, położna 
środowiskowa ma odwiedzić kobietę 
po porodzie w domu cztery razy, 
wspierać ją i udzielać pomocnych 
wskazówek.

więcej na stronie www.rodzicpoludzku.pl
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Rozmowa z  Mariuszem Modrzewskim, edukatorem 
wychowania seksualnego w  Poradni Planowania 
Rodziny (program profilaktyczny „Planowanie ro-
dziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”).

- Na czym polega praca edukatora seksualnego?
- Prowadzę zajęcia oparte na trzech panelach edu-
kacyjnych. Pierwszy z  nich dotyczy młodzieży od
drugich klas gimnazjalnych do szkół ponadgimna-
zjalnych i  nosi tytuł „Zagrożenia współczesnego
świata”. To referat podparty projekcjami filmowymi
dotyczący handlu ludźmi i tego wszystkiego, co jest
z tym związane. Począwszy od naiwnych zachowań
w  sieci, a  skończywszy na obszarze kryminalnym,
który pokazuje nam, że dzisiaj już nie ma spraw i te-
matów sacrum, bo człowiek może być sprzedany
ludziom, którzy związani są z seks biznesem, pracą
niewolniczą albo w inny praktykowany przez środo-
wiska kryminalne sposób.    O tym wszystkim trzeba
młodym ludziom powiedzieć i aby nie była to tylko
sucha teoria podpieram się informacjami z  kronik
kryminalnych. Pokazuję przypadki konkretnych
osób (z  zachowaniem zasad przewidzianych pra-
wem), które zajmowały się handlem ludźmi i  teraz
odsiadują wyroki oraz ich ofiary (anonimowo – jako
przypadek), które cierpią, bo straciły bliskich lub
same przeszły gdzieś piekło.
Drugi panel „Antykoncepcja – fakty i mity”  to kom-
pendium wiedzy, które ma wprowadzić młodzież
w świat świadomych decyzji seksualnych.
Trzeci panel nosi tytuł „Dziecko w  domu”.
Polega on na tym, że młodzież otrzymuje od nas in-
teraktywne lalki, którymi musi opiekować się przez
weekend jak dziećmi.
Czwarty panel jest w przygotowaniu. Dotyczyć bę-
dzie dopalaczy, adresowany będzie do trzecich klas
szkół gimnazjalnych i starszych.

- Wszystkie trzy panele przeznaczone są zarów-
no dla uczniów gimnazjów jak i szkół ponadgim-
nazjalnych?
- Tak. Różnią się między sobą przekazem meryto-
rycznym. Narzędzia używane w  zajęciach dla gim-

nazjów są odrobinę okrojone, a  uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych mają pełen pakiet przekazu 
z pominięciem tylko tych elementów, które są bar-
dzo drastyczne.

- Ja długo trwają prowadzone przez pana zajęcia
w szkołach?
- Zajęcia organizowane są w  porozumieniu z  pie-
lęgniarkami szkolnymi i  pedagogami. Panele mają
długość dwóch godzin. Panel o antykoncepcji trwa
cztery godziny, ale realizowany jest w dwóch dwu-
godzinnych częściach. Pracownicy szkoły zabezpie-
czają klasę do zajęć i  czas dla uczniów, a  czasami
sprzęt, ale i  tak my dysponujemy własnym nagło-
śnieniem i projektorem.

- Te zajęcia są obowiązkowe i każdy uczeń musi
w  nich brać udział, czy rodzice muszą wyrazić
zgodę na udział swojego dziecka?
- Do udziału ucznia w panelu „Antykoncepcja – fakty
i mity” oraz „Dziecko w Domu” musi być zgoda jego
rodziców. Bardzo rzadko zdarza się, że rodzice od-
mawiają. To raczej pojedyncze przypadki.

- Z tego, co pan mówi wynika, że wiedza przeka-
zywana przez edukatora seksualnego wykracza
poza tematy, które wiążemy z seksem.
- Edukacja seksualna to nie jest tylko seksualność
człowieka i  jej różne aspekty, ale to są także infor-
macje, które leżą nieco obok. Przecież handel ludź-
mi to także edukacja seksualna, bo pokrzywdzeni
w  ten sposób ludzie, trafiają głównie do seks biz-
nesu. Jako pedagog nie uważam, żeby słuszne było
kanalizowanie tylko do ściśle określonych zakresów
merytorycznych tego przekazu informacyjnego.
Aspekt wychowawczy, który dotyczy innych, blisko
położonych obszarów jest nie do przecenienia. Na
przykład, uczulanie młodzieży na to, aby uważnie
czytała ogłoszenia o pracy sezonowej, bo może tra-
fić do miejsca świadczenia nielegalnych usług sek-
sualnych albo nielegalnego obozu pracy. Dotyczy to
zwłaszcza ofert zza granicy naszego kraju. Nie po-
winniśmy traktować omawianych spraw w oderwa-
ny od siebie sposób. Dobrze żeby młodzież nie pod-
chodziła do tego w  sposób wybiórczy, nie widząc
łączącego się w  związek przyczynowo - skutkowy
pełnego spektrum zagrożeń. Podobnie jest z anty-
koncepcją, tu obalanie mitów z nią związanych w za-
sadzie nie mieści się w  przekazie merytorycznym,
a trzeba o tym powiedzieć dla uniknięcia ewentual-
nych nieporozumień.

- Jak dużo słupska młodzież wie na temat sek-
su? Młodzi ludzie mają rzetelną wiedzę, czy żyją
w świecie  mitów?
- Nie jest mi wiadomo o aktualnym pakiecie badań
na ten temat. Z mojego doświadczenia wynika, że
młodzież ma pewna wiedzę z obszaru edukacji sek-
sualnej. Zdarza się jednak, że padają pytania, które
wydają się świadczyć o obecności przekonań odbie-
gających od standardu wiedzy. Nie ma tutaj reguły
jeśli chodzi o szkołę, czy grupy wiekowe. Mity, któ-
re funkcjonują wśród nich na temat seksualności
człowieka dotyczą niekiedy zupełnie elementarnych
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spraw. Bywa, że młodzież uważa, że stosunek przerywa-
ny jest metodą antykoncepcyjną, że antykoncepcja hor-
monalna to trucizna i  inne. Podobnie  jest także z  wiarą 
w  to, że w  internecie można znaleźć pomoc w  sytuacji, 
gdy ma miejsce niezabezpieczony stosunek seksualny 
(pęknie prezerwatywa). Staram się to wyjaśniać, bo ci, co 
handlują w sieci różnymi medykamentami bądź ich para-
-odmianami, mają najczęściej na względzie własny zysk,
a nie zdrowie pacjentek. Daje to sytuacje, gdzie zdarzają
się przypadki, że po zażyciu takiego preparatu konieczna
jest pomoc lekarska z powodu wygenerowanego poprzez
taki specyfik zagrożenia zdrowia i życia. Pokutują też róż-
ne wyliczanki dni płodnych i niepłodnych, które nie zawsze
się przekładają na mechanizmy fizjologii kobiety. Te mity
to jednak raczej incydenty, jeżeli się pojawiają, podejmu-
ję wyzwanie, próbując wyjaśnić stan faktów w  obszarze
zaistniałego problemu. W  przypadku kiedy istnieje taka
potrzeba zawsze mogę liczyć na pomoc pracowników me-
dycznych poradni i projektu.

- Jak młodzi ludzie reagują na tematykę zajęć? Są spe-
szeni?
- Raczej nie, są dość swobodni. Czasem  padają pytania,
które mają mnie sprawdzić. Odnoszę też wrażenie, że te
pytania są uzgodnione przez młodzież, która jest przygo-
towana do naszych zajęć od strony mentalnej. To dla nich
jakaś odmiana, coś, co czasami, ratuje im skórę przed kla-
sówką, więc wiem, że wtedy jestem „kochany” przez nich.
Mają takie prawo żeby  mnie sprawdzać. Zwykle posiadam
wystarczającą wiedzę, ale jeżeli czegoś nie wiem, to mó-
wię młodzieży, że muszę sprawdzić stan rzeczy i na następ-

nych zajęciach odpowiadam. Do tej pory nie było takiego 
przypadku co nie znaczy, że nie może się zdarzyć.

- Na zakończenie naszej rozmowy proszę mi powie-
dzieć, dlaczego potrzebna jest praca edukatora seksu-
alnego w szkołach? Czy te informacje, które uczniowie
mają na lekcjach biologii nie wystarczają?
- Realizacja programu nauczania w  szkole z  tego działu
edukacji, napotyka na różnego rodzaju przeszkody. Są wy-
magania programowe egzekwowane przez nadzór peda-
gogiczny, przesuwające ciężar kształcenia na ważniejsze,
z  punktu widzenia podstawy programowej, obszary wie-
dzy. Chodzi o  zdawalność różnego rodzaju egzaminów
kwalifikacyjnych przewidzianych systemem oświaty. Poza
tym, mój osobisty pogląd jest taki, że osoba spoza środo-
wiska ma szansę na większe dotarcie do młodzieży niż na-
uczyciele. Z całym szacunkiem do nauczycieli i  ich całego
niewątpliwego wkładu w proces wychowania, relacje na-
uczyciel-uczeń zawsze są obciążone stygmatem cenzurek,
stopni, wymagań. Czasami jest tak, że młodzież dla zasady
pewnych rzeczy nie przyjmuje do siebie, uważając ze prze-
kazywana wiedza nie posiada waloru praktycznego. Jasne,
że perspektywa roku czy dwóch nie daje obrazu przydatno-
ści wiedzy, ale z rożnych powodów dla młodych ludzi dość
często liczy się tzw. tu i teraz. Daje to w efekcie sytuacje
sprowadzające się do schematu: zakuć – zdać – zapomnieć.
Po pewnym czasie wiedza gdzieś ulatuje, a nie utrwalana
zaczyna żyć autonomicznym bytem i tworzyć własny, cza-
sami fałszywy, format. W  efekcie, stan wiedzy młodych
ludzi potrafi dość mocno odbiegać od rzeczywistości.
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Czym ząbek za młodu nasiąknie

Jak umyć zęby smokowi i jak wy-
gląda ząbek z dziurką. Tego uczą 
się słupskie przedszkolaki w cza-
sie spotkań promujących higienę 
jamy ustnej. Spotkania prowadzi 
higienistka stomatologiczna i  jej 
pluszowi pomocnicy. 

Niepokojące wyniki badań wystę-

powania próchnicy wśród małych 
dzieci, spowodowały, że Samo-
dzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w  Słupsku 
od listopada 2015 roku realizuje 
działania edukacyjno-profilak-
tyczne z  zakresu zdrowia jamy 
ustnej w  słupskich przedszko-
lach oraz żłobkach. Spotkania 
z  dziećmi prowadzone są przez 

higienistkę stomatologiczną, któ-
ra wraz ze swoimi pomocnikami 
– smokami, pokazuje dzieciom 
jak dbać o  ząbki. - Głównym ce-
lem jest promocja zdrowia wśród 
najmłodszych, ale także wśród 
ich rodziców, aby uczyli swoje 
dzieci mycia zębów – mówi Mo-
nika Adamczyk, higienistka sto-
matologiczna. - W  ten sposób 
przyzwyczajamy dzieci do mycia 
zębów i zapobiegania próchnicy, 
bo w  dzisiejszych czasach dzieci 
bardzo często mają próchnicę.

Chociaż wszystkie przedszko-
la pilnują, aby dzieci myły zęby, 
okazuje się, że maluchy szczot-
kują ząbki bardzo niedokładnie.  
Z  tego powodu w  większości 
przedszkoli co drugie dziecko ma 
próchnicę. Co prawda maluchy 
mają jeszcze zęby mleczne, które 
i tak wypadną, ale jeśli zaniedba-
ne zostaną pierwsze stałe zęby 
pojawiające się u  dzieci z  grup 
starszaków, to problem powsta-
nie na całe życie. – Dlatego dzieci 
do ósmego roku życia powinny 
być wspomagane w myciu zębów 
przez dorosłych – zaznacza M. 
Adamczyk. 

Aby wyrobić prawidłowe nawyki 
już od najmłodszych lat, edukacja 
zdrowotna odbywa się również 
podczas spotkań z  rodzicami. 
Bardzo ważne jest uświadomie-
nie rodziców o  konieczności wy-
konywania zabiegów higienicz-
nych, racjonalnym odżywianiu 
i okresowej kontroli zębów przez 
stomatologa. Wizyty przedsta-
wicielki SPMZOZ propagującej 
mycie zębów organizowane jest 
w  przedszkolach tak często, jak 
te placówki sobie tego życzą. Naj-
częściej raz na dwa-trzy miesiące. 
Programem objęte są wszystkie 
przedszkola w  Słupsku – nie tyl-
ko publiczne, ale także prywatne 
– oraz wczesne klasy szkoły pod-
stawowej.

Osoba wizytująca placówkę 
sprawdza czy dzieci rzeczywiście 
myją zęby oraz pokazuje na czym 
polega szczotkowanie zębów 
oraz jak wyglądają problemy 
z próchnicą na pomocach nauko-
wych.
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DLA ZDROWYCH ZĘBÓW
 SPMZOZ w  Słupsku zaprasza wszystkie 
przedszkola oraz żłobki do skorzystania z  na-
szej oferty edukacyjnej dla najmłodszych oraz 
ich rodziców. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 59 84 74 509. Działania te 
realizo-wane są w ramach projektu „Zdrowie 
– Mama i Ja” realizowanego przez SPMZOZ 
w Słupsku, a finansowanego przez Słupsk.

PRÓCHNICA ATAKUJE DZIECI
 Według najnowszych badań stanu uzębie-
nia uczniów słupskich szkół podstawowych, 
które w  październiku i  w  listopadzie 2015r. 
przeprowadzili stomatolodzy z  Fundacji Wie-
wiórki Julii wynika, że ponad 86 procent dzieci 
ma próchnicę a ponad 76 procent małych pa-
cjentów wymaga konsultacji ortodontycznej. 
W Słupsku przebadano 4700 dzieci w wieku od 
6 do 13 lat. 
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Chusta dla mamy i dziecka

Są wygodne i lekkie, łatwo przystosowują się do cia-
ła matki i dziecka więc wygodnie z nimi obojgu. Chu-
sty do noszenia dzieci stają się coraz popularniejsze 
wśród rodziców. Przed rozpoczęciem ich noszenia 
warto jednak przejść specjalne szkolenie pod okiem 
specjalisty.

Dlaczego powinniśmy nosić dzieci w chustach? Małe 
dzieci, krótko po urodzeniu przyzwyczajone są do 
warunków, które miały w  brzuchu matki, czyli 
były w  pozycji embrionalnej, z  podkurczonymi 
nogami i przy mamie. - Dziecko w chuście jest blisko 
mamy, słyszy podobne odgłosy jak z  okresu ciąży, 
ma tak ciasno jak w brzuchu matki, słyszy kojący 
głos mamy i  dlatego przypomina mu to warunki 
prenatalne – mówi Anna Hildebrandt z  Centrum 
Rodzice bez Obaw w Gdyni, prowadząca zajęcia 
z chustonoszenia w słupskiej Szkole Rodzenia.

– Ponadto prawidłowo zawiązana chusta utrzy-
muje dziecko w  fizjologicznej pozycji Dziecko ma
zaokrąglony kręgosłup, podwiniętą miednicę, odpo-
wiednio ułożone nóżki i rączki, czym wspieramy roz-
wój dziecka zapewniając mu prawidłową pozycję.
Dla noszącego - mamy, taty, czy kogokolwiek – jest
to wygoda, bo nosząc chustę można zająć się, albo
starszym rodzeństwem, albo zrobić sobie jedzenie,
czy nastawić zmywarkę. To dlatego, że mamy dwie
ręce wolne.

Co lepsze: chusty, czy nosidełka? Chustować może-
my od samego urodzenia. Nawet wcześniaki może-
my nosić w  chuście, jeżeli ważą przynajmniej dwa 
kilogramy. Zdrowo urodzony noworodek może być 
od początku noszony w  chuście. I  tu ujawniają się 
różnice między chustą a nosidłami. Nosidła są przy-
stosowane dla dzieci, np. od 3 kilogramów do 10 
kilogramów. Między trzykilogramowym dzieckiem, 
a dziesięciokilogramowym jest ogromna różnica, co 
oznacza, że nosidło nigdy się dobrze do dziecka nie 
dopasuje. Tymczasem chustę naciągamy i  ona do-
pasuje się do każdego dziecka. Gdy dziecko rośnie 

chusta wystarcza także dłużej niż nosidła, bo mają 
cztery metry długości więc można w  nią zawiązać 
trzykilogramowe dziecko, a  jeżeli ktoś ma silę, to 
i piętnastokilogramowe.

W  nosidłach dziecko z  reguły przyjmuje 
niefizjologiczną pozycję ponieważ nogi są za 
szeroko rozstawione. Panel ustawiający nogi jest 
szeroki ponieważ ma starczyć na długo. Nosidła są 
dobre wtedy, gdy są ergonomiczne, czyli miękkie 
od momentu, gdy dziecko samodzielnie siedzi. 
Wtedy można korzystać z nosideł, ale wcześniej 
tylko z chust.- Jednak wiele osób, gdy już kupiło 
chustę nie inwestuje w nosidło, bo chusta 
wystarcza na długo, a oni nauczyli się już ją motać. - 
Zakładanie chusty wcale nie jest dłuższe niż 
zakładanie nosidła, bo w nosidłach trzeba 
dopasować do dziecka pas i szelki, więc gdy nosidło 
noszą dwie osoby to jego dopasowywanie zajmuje 
sporo czasu. Sprawnie motająca chustę mama 
czy tata motają dziecko w minutę – półtorej minuty 
– mówi Anna Hildebrandt.

Korzystanie z chust nastręcza jednak także 
problemy. Rodzice korzystający z chust skarżą się 
czasami, że niektóre dzieci się niecierpliwią w  
czasie wiązania chusty i  jakiś czas trwa 
przyzwyczajanie dziecka do tej czynności. Zasada, 
która nam pomoże jest taka, że im wcześniej 
zaczniemy nosić bobasa w chuście unikniemy 
tego problemu, bo małe dziecko jest jeszcze 
mało ruchliwe i  szybko się uspokaja w  bliskości 
z rodzicem. Problem może być z dziećmi kil-
kumiesięcznymi, które pierwszy raz mają kontakt 
z  chustą. Dużo wygodniej jest wiązać dzieci, 
które nie płaczą. Trudniej jest z rozpłakanymi 
berbeciami, bo ciężko jest dziecko wówczas 
prawidłowo zawiązać ponieważ z nerwów prostuje 
ciało.

Fot. Archiwum Rodzice Bez Obaw



17

BIULETYN 1/2016

- Ważną sprawą jest dociąganie chu-
sty. To ważne, bo chusta musi
idealnie przylegać do dziecka, więc 
musi być idealnie napięta, aby bobas 
miał odpowiednio ułożony kręgosłup 
i z tym jest najwięcej problemów – za-
znacza  A. Hildebrandt. - Nie należy się 
poddawać, bo każde następne wiąza-
nie wychodzi lepiej. Po kilkunastu wią-
zaniach rodzice już mają wprawę.

Wiązać w chustę można dzieci, które są 
zdrowe. Jeżeli są jakiekolwiek kom-
plikacje zdrowotne trzeba to skonsul-
tować ze specjalistą, ale w  takiej sytuacji 
możemy napotkać problem, bo nie 
wszyscy specjaliści się znają na 
chustonoszeniu. Niektórzy lekarze mogą 
uważać, że dziecko w  chuście siedzi lub 
stoi, a dziecko w odpowiednio zawiązanej 
chuście leży i jest do noszącego 
przytwierdzone.

Zajęcia z  chustonoszenia prowadzo-
ne w  Szkole Rodzenia trwają około 
dwóch godzin. Wydaje się to długo. 
Dlaczego nauka wiązania dziecka 
w chustę musi trwać tyle czasu? – Naj-
pierw omawiam wiązanie, potem po-
kazuję, jaką dziecko powinno mieć 
pozycję fizjologiczną podczas przeby-
wania w  chuście, mówię jak dziecko 
powinno być ubierane do chusty a po-
tem rodzice ćwiczą, bo ja biorę od-
powiedzialność za to i chcę wiedzieć, 
czy dobrze to robią więc trzeba kilka, 

kilkanaście razy powtórzyć wiązanie – 
zaznacza  Anna Hildebrandt.

Niektórzy rodzice uczą się wiązania 
chust z  filmików nagrywanych na 
portalu internetowym youtube, ale 
trzeba zwrócić uwagę, że nauka przez 
samo oglądanie pokazu nie zapewni 
nam korekty wiązania. Dlatego skorzy-
stanie z doradcy w sprawach wiązania 
chust ułatwia sprawę. – Wiele osób 
nosi chustę nieprawidłowo i  dziecko 
ma nieprawidłową pozycję i  źle usta-
wione stawy biodrowe i  kolanowe 
oraz plecy, co grozi złymi konsekwen-
cjami zdrowotnymi dla dziecka – tłu-
maczy Anna Hildebrandt.

Rodzice, którzy biorą udział w  zaję-
ciach z  chusto noszenia zaznaczają, 
że przyszli na nie, bo samym trudno 
byłoby im dobrze nauczyć się wiązać 
chustę.

– Mam chustę używaną od siostry i
będę chciała dalej z  niej korzystać
więc potrzebuję wiedzieć, jak po-
prawnie ją zamotać – mówi Anna Ku-
bik, mama dwumiesięcznej Patrycji,
uczestniczki warsztatów noszenia
w  chuście w  słupskiej Szkole
Rodzenia.  - Moja siostra tego nie
wiedziała, bo nie chodziła na takie
warsztaty. Myślę, że przed zakupem
dla siebie chusty warto zobaczyć jak
się ją wią-że, bo sama z  filmiku
internetowego tego bym się nie
nauczyła, bo to jest

dość trudne. Chcę korzystać z chusty 
szczególnie na wakacjach, by móc 
w niej nosić dziecko w terenach mniej 
przydatnych dla wózka. Czasami też 
chcę używać jej jako alternatywę dla 
wózka.

Zajęcia trwające dwie godziny to do-
piero początek do tego, aby poznać 
tajniki noszenia dziecka w  chuście. 
– Teraz będę w  domu ćwiczyć, ćwi-
czyć, ćwiczyć i gdy będę miała większą 
wprawę to zobaczę, czego mi jeszcze 
brakuje i wówczas wrócę z pytaniami 
do instruktorki – zaznacza A. Kubik.
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Potrawy zdrowej mamy

Jak szybko i zdrowo przygotować dania kulinarne, któ-
re mogą spożywać kobiety w  ciąży i  panie karmiące 
piersią – na te pytania odpowiada „Przepiśnik Zdrowej 
Kobiety” autorstwa słupszczanki  Ludwiki Dąbrowskiej, 
uczestniczki programu kulinarnego Master Chef IV.

Poradnik kulinarny zawiera pięciodniowe menu z  po-
trawami, którym określono wartość energetyczną. 
Dania są lekkostrawne, wartościowe i  zdrowe skom-
ponowane z  wykorzystaniem sezonowych warzyw 
i owoców. Co ważne, przepisy przyrządzenia potraw są 
szybkie i łatwe.  Jak zaznacza autorka przepisów ukła-
dała je na podstawie swoich doświadczeń macierzyń-
skich (jest matką dwóch córek) z przeznaczeniem dla 
kobiet, które, oprócz bycia mamą, są także aktywne 
zawodowo i  chcą być perfekcyjnymi paniami domu. - 
Przy małym dziecku trudne było połączenie wszystkich 
tych elementów – mówi Ludwika Dąbrowska, autorka 
„Przepiśnika”. - Z pierwszej ciąży pamiętam restrykcyj-
ną dietę, która powodowała, że sama przyrządzałam 
sobie gotowane mięso, a na patelni smażyłam mężowi 
jego ulubionego schabowego, na którego sama mia-
łam ochotę. Teraz, po ośmiu latach i fascynacji kuchnią 
wiem, że tak nie musi być. Potrawy dla kobiet karmią-
cych mogą być także smaczne tak samo, jak dla pozo-

stałych członków rodziny.

„Przepiśnik Zdrowej Kobiety” wydany został wspól-
nie z  Poradnią Promocji Zdrowia - projektu „Zdrowie 
- Mama i Ja. Konsultacji dietetycznych potraw zawar-
tych w publikacji autorka dokonywała z dr nauk o zdro-
wiu Magdaleną Tańską z  Poradni Promocji Zdrowia.
„Przepiśnik” dostępny jest w  Poradni Laktacyjnej,
Poradni Promocji Zdrowia i  w  Szkole Rodzenia przy
ul. Bohaterów Westerplatte 1.

Fot. Materiały promocyjne - L. Dąbrowska
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Prawie rodzice z prawie dziećmi

 Nie przesypiają nocy, bo dzieci płaczą, nie mogą 
nawet spokojnie wyjść do toalety, bo maluchy za-
czynają kwilić. Ludzie dziwnie na nich patrzą, ale 
przepuszczają w kolejkach do kasy w sklepach. Na-
stolatkowie ze słupskich szkół mogą na weekend 
stać się rodzicami i zajmować się elektroniczną laką 
wyglądającą i  zachowującą się jak prawdziwy nie-
mowlak.

Ten niecodzienny program edukacyjny nazywa się 
całkiem zwyczajnie „Dziecko w  domu”. Stworzony 
został w  Poradni Planowania Rodziny i  Szkoły Ro-
dzenia, w  ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” 
W  projekcie uczestniczą uczniowie ostatnich klas 
gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych. Co ważne, udział w projekcie jest dobrowolny 
i rodzice młodych ludzi muszą wyrazić na to zgodę. 
Czemu ma służyć to, że nastolatkowie zajmują się 
lalkami-zachowującymi się jak żywe dzieci? Okazuje 
się, że uświadomienie młodym ludziom jak odpowie-
dzialna i absorbująca jest opieka nad małymi dziećmi 
może być najlepszym środkiem antykoncepcyjnym.  
- Program ma na celu uświadomienie konsekwencji
podejmowania zachowań seksualnych i  skłonienie
do przemyśleń  na temat gotowości do posiada-
nia własnego dziecka – mówi psycholog Maja Maj-
chrzak, prowadząca program „Dziecko w  domu”.
- Projekt uczy obowiązkowości, kształtuje empatię
i poczucie odpowiedzialności.

Weekendowi rodzice

 Jak zaznaczają prowadzący program pozwala on, 
chociaż przez krótki czas, zmierzyć się z prawdziwy-
mi wyzwaniami dorosłego życia. Pobudza świado-
mość tego, że nasze zachowanie może mieć różne 
konsekwencje i bardzo ważne jest odpowiedzialne 
podejście i wyobraźnia.

Aby „rodzice na chwilę” mieli świadomość tego, 
czego się podejmują najpierw biorą udział w  spo-
tkaniu informacyjnym w  klasach. Prowadzący pro-
jekt prezentują lalkę symulator niemowlęcia. Gdy 
uczniowie dostarczą pisemną zgodę opiekunów 
na ich udział w  akcji przechodzą krótkie 
przeszko-lenie z  zasad opieki nad lalką, a  potem 
podpisują umowę jej użyczenia. Potem dostają za 
darmo wypożyczony symulator wraz z  
dziecięcymi akcesoriami (buteleczka, pieluchy, 
nosidełko itp.) i  stają się rodzicami na weekend. 
Przez ten czas muszą zajmować się lalką jak 
prawdziwym dzieckiem, bo urządzenia są tak 
zaprogramowane, że np. włączają się w  nocy 
płacząc jak prawdziwe dzieci. W poniedziałek 
nastoletni rodzice odnoszą lalki do gabinetu 
szkolnej pielęgniarki, a  po jakimś czasie biorą 
udział w spotkaniu podsumowującym w swoich 
klasach. - Wówczas przekazane im zostają ra-
porty z  „opieki” nad lalą – tłumaczy M. Majchrzak. 
- Prezentują swoje doświadczenia, wspólnie oma-
wiają napotkane trudności. Analizujemy także wy-
niki wypełnionych przez uczestników ankiet. Na ko-
niec uczniowie otrzymują dyplomy.

Uczestnicy projektu wspominają udział w  nim naj-
częściej z  uśmiechem. Większość z  nich zaznacza, 
że najgorsze było nocne wstawanie do płaczącego 
dziecka, aby je nakarmić lub przebrać, ale za to we-
sołe były wyjścia z lalkami do centrów handlowych 
albo innych miejsc publicznych. Ponieważ lalki są łu-
dząco podobne do prawdziwych dzieci umieszczo-
ne w nosidełkach wielu ludzi traktowało je jak żywe 
maluchy. Młodzież wspomina zdziwione spojrzenia 
mijających ich przechodniów, że tak młode osoby 
mają dzieci w nosidełkach. Zdarzały się nawet przy-
padki, że ludzie przepuszczali ich z  lalką w  
kolejce do kasy sądząc, że pomagają w ten sposób 
ojcu lub matce z dzieckiem.
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Mama zajmować się nie będzie
 Dlaczego nastolatkowie decy-
dują się, aby przez weekend opie-
kować się lalkami-dziećmi zamiast 
– jak większość ich rówieśników –
wypoczywać lub pójść na imprezę?
- Nie mam rodzeństwa, ani młodsze-
go kuzynostwa, którym mogłabym się
opiekować więc chciałam zobaczyć jak
to jest zajmować się dzieckiem – tłu-
maczy Roksana Żytkowska, uczennica
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w  Słupsku, uczestniczka projek-
tu „Dziecko w domu”. - Cały weekend
spędziłam z  lalką w  domu, bo bałam
się, że jeśli gdzieś wyjdę, a ona zacznie
płakać, to ludzie będą dziwnie reago-
wali. Na projekcie nie zawiodłam się
i  namawiam moich rówieśników do
wzięcia udziału w takim projekcie.

Inni natomiast biorą do domu lalki, 
bo już mają doświadczenie w  opiece 
nad dziećmi. - Mam młodsze rodzeń-
stwo i opiekowałam się nim, ale chcia-
łam zobaczyć jak to jest zajmować się 
dzieckiem, za które tylko ja jestem od-

powiedzialna – zaznacza Ewa Laskow-
ska, uczennica ZSP nr 3 w Słupsku. - Bo 
jeśli wzięłam pod opiekę lalkę i coś by 
się jej stało to ja bym odpowiadała, 
a nie mama, jak to jest w sprawie ro-
dzeństwa. Najbardziej obawiałam się 
jednak, że nie będę w stanie wstawać 
w  nocy do dziecka. Mama zgodziła 
się na mój udział w  projekcie, ale za-
znaczyła, że ona na pewno nie będzie 
zajmować się lalką i muszę sobie sama 
poradzić. Okazało się jednak, że to nie 
było takie trudne, bo gdy tylko zaczy-
nało ono mruczeć to ja od razu to sły-
szałam i wstawałam, żeby nakarmić je, 
albo coś innego przy nim zrobić.

Młodzież ma zadanie opiekować się 
lalkami przez weekend, czyli w  cza-
sie, gdy nie chodzi do szkoły. Lalki nie 
funkcjonują jednak przez cały czas, 
a od godziny 20 w piątek do południa 
w niedzielę. W ten sposób mają jesz-
cze wolne niedzielne popołudnie, 
aby mogli odrobić zadania domowe 
i przygotować się na lekcje 
w poniedziałek.

Tata w kolejce do kasy
Choć wielu ludzi może to zdziwić, 
wśród opiekunów lalek zdarzają się 
także chłopcy. To jednak rzadkość, bo 
uczucia rodzicielskie w  wieku kilku-
nastu lat są wśród mężczyzn ewene-
mentem. Ci, chłopcy, którzy spróbo-
wali być rodzicami na chwilę nie żałują 
tego. - Zgłosiłem się, bo na początku 
nie było chętnych, a  ja stwierdziłem, 
że to może być ciekawe doświadcze-
nie więc czemu by nie spróbować - Da-
wid Grzeszczuk, uczeń Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w  Słupsku, 
uczestnik programu. - Koledzy nie byli 
przekonani, że poradzę sobie z  lalką-
-dzieckiem. Okazało się, że dałem radę
i nauczyło mnie to delikatności z  jaką
trzeba podchodzić do dziecka.

Młodzi ludzie, którzy opiekowali się 
lalkami zgłosili chęć powtórzenia tego 
doświadczenia. Tym razem chcieliby 
opiekować się maluchem w  parach, 
co pomogłoby dać im wyobrażenie 
o opiece nad dzieckiem w rodzinie.



ZDROWIE - MAMA I JA

20

PO
RA

D
N

IA
 P

RO
M

O
CJ

I Z
D

RO
W

IA
 Zdrowe odżywianie w każdym wieku, kształcenie 
nawyku mycia zębów i badania profilaktyczne stanu 
zdrowia  - tym, między innymi, zajmują się pracow-
nicy Poradni Promocji Zdrowia SPMZOZ w Słupsku. 
Każdego roku o tym jak zachować zdrowie 
dowiaduje się prawie 4 tysiące słupszczan.

Słupska Poradnia Promocji Zdrowia realizuje pro-
jekt „Zdrowe życie - dobre życie”. Celem 
programu jest wczesne wykrywanie, redukcja 
występowania i  natężenia czynników ryzyka 
chorób przewlekłych niezakaźnych. - Z  naszej 
oferty może skorzystać każdy mieszkaniec Słupska 
i powiatu słupskiego – mówi dr Magdalena Tańska 
z  Poradni Promocji Zdrowia SPMZOZ w  Słupsku. 
- Badania u nas może przejść każdy bez
skierowania od lekarza i bezpłatnie.

Umówić można się w godzinach pracy poradni.

W ramach poradni można skorzystać z wizyt 
lekarza specjalisty chorób wewnętrznych, 
pielęgniarki - edukatora zdrowia, dietetyka, 
doradcy dietetycznego oraz higienistki 
stomatologicznej.

Pracownicy Poradni biorą udział w  licznych festy-
nach i  spotkaniach mających na celu promowanie 
zdrowego stylu życia i  profilaktykę przewlekłych 
chorób niezakaźnych wśród mieszkańców Słupska 
i powiatu słupskiego. W 2013 roku pracownicy Po-
radni wspierali projekt „Zawsze w cenie ruch i zdro-
we jedzenie” promujący zasady zdrowego żywie-
nia wśród uczniów słupskich szkół podstawowych. 
W 2014 roku, z okazji Światowego Dnia Walki z Oty-
łością, pracownicy poradni przeprowadzili zajęcia 
na temat zasad zdrowego odżywiania młodzieży 
oraz profilaktyki otyłości dla uczniów słupskich gim-
nazjów. W pierwszym kwartale bieżącego roku (od 
stycznia do końca marca) z poradni skorzystało już 

352 mieszkańców Słupska, 91 mieszkańców powia-
tu słupskiego. 

Oferta Poradni Promocji Zdrowia trafia do szero-
kiego grona słupszczan i  mieszkańców powiatu 
słupskiego. W 2015 roku pracownicy poradni prze-
prowadzili 3796 badań profilaktycznych, 3625 pro-
filaktyczne porady specjalistyczne oraz 65 zajęć 
edukacyjnych o zdrowym stylu życia.

Poradnia współpracuje z  wieloma organizacjami 
i  stowarzyszeniami: Stowarzyszenie Metalowych 
Serc, Stowarzyszenie Wiatraczek, Komisja Między-
zakładowa Pracowników Oświaty i  Wychowania, 
Placówka Socjalizacyjna Mój Dom – Moja Przyszłość, 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku i Cari-
tas.

Godziny pracy
Z  oferty Poradni Promocji Zdrowia można sko-
rzystać od poniedziałku do piątku w  godzinach: 
Poniedziałek: godz. 12-16, wtorek: godz. 8-14, 
środa: godz. 12-17, czwartek: godz. 8-12,
piątek: godz. 12-15.

Daj się przebadać
W  ramach bezpłatnych badań profilaktycznych 
Poradnia Promocji Zdrowia SPMZOZ oferuje: po-
miar poziomu glukozy, pomiar poziomu chole-
sterolu, pomiar poziomu trójglicerydów, pomiar 
ciśnienia tętniczego, badanie EKG, badanie spiro-
metryczne.  

Skorzystać można także z  badań antropome-
trycznych: oznaczanie wskaźnika BMI, oznaczanie 
należnej masy ciała, analiza składu ciała, poziom 
tkanki tłuszczowej, poziom tkanki mięśniowej, 
masa tkanki kostnej, poziom wody,  wiek metabo-
liczny.
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O żywieniu dla seniorów

Tematy wykładów organizowanych przez Po-
radnię Promocji Zdrowia SPMZOZ dla członków 
stowarzyszenia Metalowych Serc: Składniki od-
żywcze i ich rola w diecie. Źródła witamin i skład-
ników mineralnych w  pożywieniu. Zasady zdro-
wego odżywiania ludzi starszych.  Rola żywienia 
w  profilaktyce chorób dietozależnych. Żywność 
nowej generacji. Dodatki do żywności.

Serca z metalu

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku po-
wstało we wrześniu 1995 r. z inicjatywy osób po 
zabiegach kardiochirurgicznych i  swoim zasię-
giem obejmuje region słupski. Jego założycielem 
i  przewodniczącą jest Barbara Polichowska. Do 
głównych celów organizacji należy min. 
integracja ludzi z chorobami serca, prowadzenie 
rehabilitacji i działań pomocowych dla członków 
stowarzyszenia. Stowarzyszenie Metalowych 
Serc posiada osobowość prawną i ma status or-
ganizacji pożytku publicznego.

Aby senior zdrowo się odżywiał

 „Żeby seniorzy mogli przy okazji widzieć tę mło-
dą osobę, widzieć jej energię i  czuć, że chce nam 
pomóc i robi wszystko żebyśmy wiedzieli, jak mamy 
jeszcze żyć w miarę sprawnie” - tak członkowie słup-
skiego stowarzyszenia Metalowych Serc tłumaczą, 
co czerpią ze spotkań z  dietetyczką i  pielęgniarką 
z Poradni Promocji Zdrowia.

- Zapraszamy panią Magdalenę i  Joannę do swo-
jej siedziby z tego względu, że jesteśmy tutaj sami
swoi. To nie jest przychodnia, ale nasze pomieszcze-
nie, w  którym mamy spotkanie i  mówimy na nich
o różnych sprawach – mówi Barbara Polichowska,
prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc w Słupsku.

Dziś pani Magda zrobiła nam godzinną prelekcję na 
temat zasad zdrowego odżywiania. Usłyszeliśmy ja-
kie produkty są dla nas zalecane, a  których należy 
unikać. To wszystko jest nam potrzebne dla naszych 
wiadomości. A  jak się tak słucha raz, to człowiek 
myśli, a  co mi tam, żyję siedemdziesiąt lub osiem-
dziesiąt lat więc mam swoje nawyki. Ale jak się słu-
cha tego drugi raz, a jeszcze ktoś z nas powie „o, ja 
właśnie się dostosowałam do tej diety i rzeczywiście 
jest mi pomocna”, to uruchamiamy nasze szare ko-
mórki i odrzucamy to co dla nas niezdrowe.

 Frekwencja na spotkaniach z  przedstawicielami 
Poradni Promocji Zdrowia w siedzibie Metalowych 
Serc zawsze jest bardzo wysoka. Na zajęcia przycho-

dzi zwykle około 30 osób, co powoduje, że sala wy-
pełniona jest w całości.

 Na pytanie, co jest ważniejsze wykłady, czy bada-
nia uczestnicy spotkań Metalowych Serc zaznacza-
ją, że jedno i drugie. – To doskonale dobrany duet. 
Jedna pani przychodzi i przedstawia informacje na 
temat żywienia, a  druga od razu mówi jaki mamy 
cholesterol i trójglicerydy - tłumaczy Polichowska.

 Tematyka zajęć prowadzona przez specjalistów 
z  Poradni Promocji Zdrowia dostosowana jest do 
grupy wiekowej odbiorców. - Prowadzimy szereg 
wykładów edukacyjnych dotyczących zasad żywego 
odżywiania osób starszych i profilaktyki chorób die-
tozależnych. Mówimy o tym jak prawidłowo kompo-
nować posiłki pod względem jakościowym i ilościo-
wym.  Zajęcia prowadzone są raz na kwartał od 2011 
roku – mówi Magdalena Tańska, dietetyk Poradni. 
- Czasem słuchacze wykładów sami sugerują o czym
chcieliby porozmawiać, a czasem zajęcia są dyskusją
polegającą na wymianie doświadczeń.

Podczas spotkań wykonywane są badania profilak-
tyczne. Uczestnicy zajęć mogą skorzystać z pomia-
ru glikemii, cholesterolu, trójglicerydów i  ciśnienia 
krwi.

Grupy, stowarzyszenia, które chciałyby skorzystać 
z wykładów i badań prowadzonych przez Poradnię 
Promocji Zdrowia mogą skontaktować się w  tej 
sprawie z koordynatorem projektu „Zdrowie - 
Mama i Ja”, tel. 59 84 74 509.
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Co senior o seksie wiedzieć po-
winien

Mają siedemdziesiąt i osiemdzie-
siąt lat i  chętnie przychodzą na 
zajęcia dotyczące seksualności 
człowieka. Choć twierdzą, że 
w ich wieku nic już ich nie zasko-
czy, chętnie dowiadują się jak być 
zdrowym mężczyzną i zdrową ko-
bietą, aż do późnej starości i być 
przydatnym dla rodziny i  przyja-
ciół. Słupscy seniorzy chwalą so-
bie spotkania z  edukatorem sek-
sualnym.

Krystyna Mazurkiewicz, pedagog 
z  trzydziestodziewięcioletnim 
stażem wspomina, że początko-
wo rolę edukatora seksualne-
go dostrzegano tylko do zajęć 
w  szkołach. - Ale jakieś trzy lata 
temu zaczęłam się zastanawiać 
nad tym, że przecież my zostali-
śmy powołani do prowadzenia 
edukacji seksualnej rodziny, a ro-
dzina może wyglądać jak moja 
rodzina, w  której jest dziewięć-
dziesięcioletnia mama, jestem 
ja z  moim rodzeństwem, moje 
dzieci, które mają około czter-
dziestki i  cała gromadka moich 
wnuków, więc nie można eduka-
cji seksualnej zaprzestać na dzie-
ciach, ewentualnie rozmawiać 
z  ich rodzicami – mówi Krystyna 
Mazurkiewicz, edukator i psycho-
terapeuta seksualny w  Poradni 
Planowania Rodziny. - Przecież 
my, dziadkowie, albo pradziadko-
wie, spełniamy bardzo ważną rolę 
porady dla wnuków, bo bardzo 
często młody człowiek woli po-
rozmawiać z  dziadkiem lub bab-
cią niż z rodzicami, którzy są zaga-
niani i  zdenerwowani. Poza tym 
okazało się, że ludzie w  tym, tak 
zwanym, wieku poprodukcyjnym 
nadal chcą korzystać z  życia sek-
sualnego. W  tym wieku zostaje-
my często sami, z różnych wzglę-
dów, bo na przykład tracimy part-
nera. Po okresie żałoby odczuwa-
my znowu potrzebę posiadania 
kogoś bliskiego. Gdy zaczęłam 
prowadzić spotkania z  seniora-
mi okazało się, że te potrzeby są 
znacznie większe niż myślałam 
co mnie zaskoczyło – tłumaczy K. 
Mazurkiewicz.

Jak zaznacza słupska edukatorka 
seksualna sytuacje w  jakich znaj-
dują się sześćdziesięciolatkowie 

i  siedemdziesięciolatkowie są ta-
kie same jak sytuacje dwudziesto-
latków. - Moje zajęcia z seniorami 
zawsze dotyczą seksualności, ale 
seksualności szeroko pojętej – 
deklaruje K. Mazurkiewicz. - Żeby 
utrzymać sprawność seksualną 
trzeba być zdrowym i  sprawnym 
więc bardzo często rozmawiam 
z  seniorami o  zdrowym stylu ży-
cia i profilaktyce zdrowia. Kwestia 
zdrowia jest poruszana w naszym 
programie, więc w  szczegóło-
wych sprawach odsyłam do moich 
kolegów i koleżanek z programu.

Zajęcia ze słupskimi seniorami K. 
Mazurkiewicz prowadzi w dwóch 
miejscach: w Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Jaracza 
oraz w klubie dla osób niepełno-
sprawnych KAWON. Z  zajęć od-
bywających się raz lub dwa razy 
w  miesiącu korzysta łącznie po-
nad 30 osób. Oprócz treści prze-
kazywanych przez edukatorkę 
ważną częścią spotkań są pytania 
zadawane przez słuchaczy. O  co 
pytają? - Panowie są zaintereso-
wani jak utrzymać pełnię wital-
ności, a zarówno panowie i panie 
pytają jak dobrze wyglądać i  jak 
zjednywać sobie ludzi – zaznacza 
Mazurkiewicz. - Mimo, że średnia 
wieku podopiecznych w  Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej 
wynosi ponad 80 lat, ci ludzie 
naprawdę są zainteresowani jak 
zdobyć partnera partnerkę na 

dalszą część życia. Nawet ja nie-
którymi pytaniami byłam zasko-
czona. Oni po prostu są zaintere-
sowani pełnią życia.

O tym, jak bardzo seniorzy łakną 
tematyki zajęć z edukatorem sek-
sualnym świadczy choćby to, że 
spotkania trwają czasami nawet 
cztery godziny.

Seniorzy uczestniczący od roku 
w zajęciach z edukatorem seksu-
alnym w Dziennym Domu Pomo-
cy Społecznej zaznaczają, że w ich 
wieku nic już ich nie zaskoczy, 
ale nowe wiadomości zawsze się 
przydadzą. Tym bardziej, że te-
matyka spotkań nie dotyczy tylko 
seksu, ale ogólnie funkcjonowa-
nia człowieka w  życiu. - Młodzi 
ludzie znajdą sobie potrzebne 
informacje w internecie, a my nie 
posługujemy się komputerami – 
zaznaczają. - Atmosfera jest taka, 
że boimy się zapytać o  sprawy, 
które są dla nas krępujące. .

Uczestnicy zajęć deklarują, że 
poruszane w  ich czasie tematy 
dotyczące utrzymywania pełnej 
sprawności i  przydatności, nie 
tylko dla siebie, ale także dla ro-
dziny i przyjaciół są jak najbardziej 
związane z tematem seksualności 
człowieka. Uczą się jak funkcjono-
wać będąc kobietą lub mężczyzną 
przez całe życie do sędziwego 
wieku.
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Krew i rock ‚n’ roll

Koncert rockowy połączony z ak-
cją oddawania krwi zorganizo-
wali uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcącego w  Słupsku. Taką 
niecodzienną formę promocji 
krwiodawstwa młodzi ludzie 
przeprowadzili przy pomocy SP-
MZOZ w Słupsku - projekt „Zdro-
wie - Mama i Ja”.

W  ramach olimpiady szkolnej 
„Zwolnieni z  Teorii” piątka słup-
skich licealistek stworzyła projekt 
„Nie żyłuj – dawaj życie”. Jego 
celem było promowanie idei od-
dawania krwi wśród słupszczan. 
Uczniowie zdecydowali się do-
konać tego przez prowadzenie 
prezentacji w  słupskich szkołach  
oraz organizując koncert w Słup-
skim Ośrodku Kultury. Podczas 
koncertu można było oddawać 
krew. W  ten sposób Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w  Słupsku wzbogaciło się o  pra-
wie 11 litrów krwi, którą oddało 
25 osób. Co ważne, w większości 
dawcami byli młodzi ludzie, któ-
rzy krew oddawali po raz pierw-
szy.

Koncert Krew Rock SOK orga-
nizatorzy zaliczyli do udanych. 
- Wszystko dzięki osobom, które
zdecydowały się podzielić cen-
nym darem życia – mówi Olga
Wepryk, uczennica II LO w  Słup-
sku, jedna z  organizatorek akcji.
- Krwiodawców było tak wielu, że
trzeba było przedłużyć czas pracy
zespołu krwiobusa, w którym po-
bierano krew.

Na scenie zaprezentowały się 
zespoły muzyczne i  soliści: Build 
Your Imagination, Master Bait, 
Hubert Kurkiewicz i  Piotr Berliń-
ski, Rotten Lazarus, NekreS, Aga-
ta Wójcik oraz Liryczny Grzegorz.

Dzięki pomocy partnerów pro-
jektu uczestnicy koncertu mogli 
dostać gorącą kawę i  herbatę 
dla krwiodawców i  cztery rodza-
je tart. Na krwiodawców czeka-
ły zniżki, zaproszenia i  bony na 
kawę, herbatę, ciasto oraz ulgo-

we bilety do kina.

Jest szansa, że akcja „Nie żyłuj – 
dawaj życie” na stałe znajdzie się 
wśród słupskich imprez. - Ponie-
waż jesteśmy tegorocznymi ma-
turzystkami i  wkrótce rozjedzie-
my się do różnych miast chcemy 
przekazać organizację imprezy 
uczniom młodszych klas – zazna-
cza Wepryk. - Zgłosił do nas także 
słupski muzyk, którzy chce zorga-
nizować tę akcję latem, czyli wte-
dy, gdy najbardziej brakuje krwi. 
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PRZYCHODNIA REJONOWA
UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 1 
76-200 SŁUPSK
WWW.SPMZOZ-SLUPSK.PL

PROJEKT „ZDROWIE - MAMA I JA” 
REALIZOWANY JEST PRZEZ  

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W SŁUPSKU, A FINANSOWANY 

PRZEZ MIASTO SŁUPSK.

SZKOŁA RODZENIA
“Jakość narodzin - jakość życia”
tel. 59 844 76 21  email: szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl

PORADNIA LAKTACYJNA
“Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka” 
tel. 59 844 76 06  email: laktacja@spmzoz-slupsk.pl

PORADNIA PLANOWANIA RODZINY
“Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem” 
tel. 59 844 76 21  email: rodzina@spmzoz-slupsk.pl

PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA
“Zdrowe życie - dobre życie”
tel. 59 844 76 16  email: promocjazdrowia@spmzoz-slupsk.pl

PORADNIA PRELUKSACYJNA
“Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt” 
tel. 59 844 76 07  email: bioderka@spmzoz-slupsk.pl




