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Szanowni Czytelnicy, do Waszych rąk oddaje-
my drugi w tym roku numer biuletynu.  
Na wstępie pragniemy podzielić się z Wami 
wyjątkową informacją. Jeden z naszych pro-
jektów - Klub Rodzica i Malucha - został  
wyróżniony w prestiżowym konkursie Zakład 
Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta, 
który organizowany jest przez Fundację  
JoyAim z Barlinka. Więcej na temat konkursu  
piszemy na stronie 3. 

Również w tym wydaniu poruszamy istotne 
tematy związane ze zdrowiem. Nie zabrakło 
też tematów dotyczących prawidłowego  
rozwoju dzieci. Na stronie 10 można przeczy-
tać o tym, w jaki sposób najpopularniejsze 
zabawki mogą wpływać na zdrowie i rozwój 
niemowląt. Bardzo ważną kwestią jest rów-
nież budząca ostatnio dużo kontrowersji  
tematyka szczepienia dzieci - czy szczepionki 
faktycznie powodują tak wiele odczynów nie-
pożądanych - o tym piszemy na stronie 12.  

Jak zawsze zachęcamy też do obejrzenia  
galerii zdjęć, w której przedstawiamy wyda-
rzenia organizowane w ramach projektu 
„Zdrowie - Mama i Ja”. 

 

Zachęcam do lektury 

Maria Mazur  

Dyrektor SPMZOZ w Słupsku 
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Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uśmiechniętego Pacjenta  

15 czerwca 2018 roku odbyła się uroczysta gala  
będąca zakończeniem II edycji konkursu Zakład 
Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta  
(ZOZ UP), którego organizatorem jest Fundacja JOY 
AIM. Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że nasz 
projekt Klub Rodzica i Malucha zdobył wyróżnienie 
w tym wyjątkowym i ważnym konkursie. 

Fundacja JOY AIM 

Fundacja JOY AIM została założona 11 lipca 2016 roku przez 
Kamilę Rogut-Szkudlarek. Inspiracją do stworzenia Fundacji 
były osobiste przeżycia założycielki związane z jej lecze-
niem i hospitalizacją, które przeszła w związku z chorobą 
oczu. Wydarzenia te zmieniły ją – stała się świadomą  
pacjentką. Zakładając Fundację chciała się dzielić z innymi 
swoimi przeżyciami, przez co chciała pomóc innym pacjen-
tom w nawiązaniu kontaktu z lekarzami, a także ułatwić 
drogę do wyleczenia. 

Dlaczego powstał konkurs Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uśmiechniętego Pacjenta? 

Celem tego konkursu jest znalezienie oraz promowanie  
najlepszych i zarazem innowacyjnych praktyk, które są sto-
sowane w zakładach opieki zdrowotnej w całym kraju. 
Praktyki te powinny wpływać na zadowolenie pacjentów  
z opieki, jaka jest nad nimi roztaczana w czasie leczenia – 
powinny wywołać uśmiech na ich twarzy, co również  
ma wpływ na cały proces leczenia. Jest to o tyle ważne,  
że to właśnie chorym osobom i ich bliskim bardzo trudno 
jest w czasie choroby znaleźć powód do uśmiechnięcia się. 
A wsparcie ze strony osób zajmujących się ich leczeniem 
oraz odpowiednie podejście do pacjenta mogą być jednym 
z nich. Jeżeli zakład opieki zdrowotnej wspiera pacjenta w 
czasie procesu leczenia, to ma to ogromny wpływ na jego 
leczenie, przede wszystkim umożliwia zmniejszenie stresu 
towarzyszącego chorobie, co pozwala na zwiększenie moty-
wacji do dalszego działania i niepoddawania się.  

Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz tytuł „Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta 2017”. Konkurs 
odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw 
Pacjenta i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz patronatem medialnym Dziennika Bałtyckiego, Info 
Szczecin i Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego.  

Klub Rodzica i Malucha z wyróżnieniem 

Klub Rodzica i Malucha, który działa w ramach Szkoły  
Rodzenia „Jakość narodzin – Jakość życia”, która jest czę-
ścią projektu „Zdrowie – Maja i Ja”, został doceniony przez 
jury konkursu i otrzymał wyróżnienie. Uzasadnieniem  
dla przyznania wyróżnienia jest fakt, że w Klubie Rodzica  
i Malucha podejmowane są działania, które mają wspierać 
rodzica i poszerzać jego wiedzę między innymi z zakresu 
odżywiania dzieci, wspierania rozwoju psychoruchowego 
dziecka, kształtowania świadomości ciała, stomatologii 
dziecięcej oraz tematy związane z uczuciami i emocjami,  
a także kwestie bezpieczeństwa dziecka. Organizowane  
są również wydarzenia takie jak Tydzień Karmienia Piersią 
czy Tydzień Bliskości, które pozwalają jeszcze lepiej poka-
zać zagadnienia dotyczące opieki nad dzieckiem oraz two-
rzeniem się więzi między rodzicem i maluchem.  

Jako rezultaty tych działań możemy wskazać między innymi 
integrację młodych rodziców oraz ich wzajemne wspieranie 
się. Wzrasta też poziom wiedzy dotyczącej opieki nad mały-
mi dziećmi oraz zwiększają się umiejętności radzenia sobie 
z problemami wychowawczymi oraz personalnymi.   

Wręczenie wyróżnienia odbyło 
się na uroczystej gali w dniu  
15 czerwca 2018 roku. W imieniu 
SPMZOZ w Słupsku wyróżnienie 
odebrała Justyna Ziętara, koor-
dynator projektu „Zdrowie -  
Mama i Ja”.  
 
Na zdjęciach: Wyróżnienie dla 
Klubu Rodzica i Malucha; uroczy-
sta gala Zakład Opieki Zdrowot-
nej Uśmiechniętego Pacjenta.  

Góra, dół, fot. Fundacja JOY AIM 

F
o
t.

 z
 p

ra
w

e
j:

 F
u
n
d
a
c
ja

 J
O

Y
 A

IM
 



4 

Szkoła Rodzica 

 

ZDROWIE - MAMA I JA                                BIULETYN 2/2018 

 

Zdrowie dla wszystkich –  
Światowy Dzień Zdrowia 2018 

Jakie jest przesłanie tegorocznego Światowego Dnia 
Zdrowia? 
 
Jak już wspomnieliśmy, hasłem przewodnim, które w tym 
roku towarzyszy obchodom Światowego Dnia Zdrowia jest 
„Zdrowie dla wszystkich”. Wiąże się to z przesłaniem, jakie 
ma nieść ten dzień dla całego świata. Główne założenia to: 

• dostęp do uniwersalnej opieki zdrowotnej (z ang. UHC – 
Universal Health Care) dla każdego – kiedy tylko tego 
będzie potrzebował i w każdym miejscu, bez dodatko-
wych obciążeń finansowych; 

• nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym stanem 
zdrowia a innymi życiowymi potrzebami; 

• powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia  
i dobrostanu ludzi oraz narodów; 

• powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre 
kraje poczyniły już w tym kierunku bardzo duże postę-
py. Wyzwaniem jest utrzymanie dostępności tej opieki 
na poziomie, jakiego oczekują obywatele; 

• nie ma uniwersalnych rozwiązań – różne kraje podcho-
dzą do tego problemu w różny sposób. Jednak mimo róż-
nego podejścia, każdy kraj może robić coś, by poprawić 
powszechny dostęp do opieki zdrowotnej; 

• każdy może wpływać na sposób osiągnięcia powszechnej 
opieki zdrowotnej przez branie udziału w dyskusji  
o powszechnej opiece zdrowotnej; 

• aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie  
powszechny, konieczna jest zmiana w myśleniu o syste-
mie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby  
i instytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi. 

 
Jednocześnie wskazuje się, że wiele osób jest pomijanych 
w opiece zdrowotnej, a tak nie może być. Dostęp  
do opieki zdrowotnej powinien być powszechny, czyli  
dla każdego, bez wyjątku, dyskryminacji czy pomijania.  
A statystki pokazują, że dalej w wielu rejonach świata jest 
pod tym względem wiele do poprawienia. Jak można prze-
czytać na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
(www.who.int), co najmniej połowa światowej populacji 
nie ma dostępu do niezbędnych dla nich usług medycznych, 
a blisko 100 milionów ludzi pozostaje zepchniętych  
do skrajnego ubóstwa, zmuszana do przeżycia za równowar-
tość 1,9 dolara dziennie lub nawet mniej, gdyż zmuszani  
są do płacenia za usługi medyczne z własnych pieniędzy.  
 
Światowy Dzień Zdrowia 2018 w Słupsku 
 
Również w Słupsku obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. 
W czasie akcji zorganizowanej przez SPMZOZ w Słupsku  

wykonanych zostało 450 bezpłatnych badań w kierunku  
chorób tarczycy oraz USG aorty jamy brzusznej. Specjaliści  
z Poradni Promocji Zdrowia udzielali porad w zakresie zdro-
wego żywienia. Wykonywane były także profesjonalne  
analizy składu ciała (waga, tkanka mięśniowa, tkanka tłusz-
czowa w %, zawartość wody w organizmie, waga kości, 
BMI). Można było również skorzystać z darmowego badania 
poziomu cukru i cholesterolu we krwi, a także pomiaru  
ciśnienia.  W pokoju nr 211 na I piętrze przychodniu przy 
ul. Tuwima 37 można było wykonać bezpłatne badanie słu-
chu dzięki Geers Akustyka Słuchu Sp. z o.o. W czasie festy-
nu można było korzystać również z alkogogli, czyli specjal-
nych okularów, które pozwalają osobie trzeźwej na widze-
nie świata oczami osoby, która spożywała alkohol.  
 
W tym dniu na stoiskach partnerów akcji można było dowie-
dzieć się między innymi, jak prawidłowo wykonywać samo-
badanie piersi (Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”),  
jak udzielać pierwszej pomocy (TEB Edukacja), a także  
zaczerpnąć wiedzy na temat chorób tarczycy, głównie  
Hashimoto (Fundacja „Jak Motyl”). Zespół Szkół Agrotech-
nicznych przygotował również Akademię Seniora.  
 
Dla osób, które zdecydowały się w tym dniu przyjść  
do Przychodni przy ul. Tuwima 37, przygotowane zostały 
przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 
zdrowe przekąski. Można też było częstować się pysznymi 
jabłkami. Partnerzy akcji przygotowali również upominki 
dla uczestników wydarzenia.  
  
Celem akcji było zachęcenie mieszkańców Słupska oraz  
jego okolic do regularnego wykonywania badań profilak-
tycznych, a także do zdrowego trybu życia.  
 
Badania hormonów tarczycy oraz USG jamy brzusznej, które 
były wykonywane w tym dniu w 90% zostały sfinansowane 
ze środków SPMZOZ w Słupsku oraz 10% przez firmę Engie 
EC Słupsk Sp. z o.o. 
 
Partnerami akcji byli: Engie EC Słupsk Sp. z o.o., Zespół 
Szkół Agrotechnicznych, Geers Akustyka Słuchu Sp. z o.o., 
Państwowa Inspekcja Sanitarna w Słupsku, TEB Edukacja 
Słupsk, Stowarzyszenie „Amazonka” Słupsk, BranQ  
Sp. z o.o., Fundacja „Jak Motyl”, Aktywna Fabryka. Patro-
nat medialny nad wydarzeniem objęty został przez: Telewi-
zję Słupsk, Radio Koszalin, Radio Fama i Głos Pomorza.  
 
Przeprowadzone w tym dniu bezpłatne badania pozwoliły 
wykryć u dwóch osób początkowe stadium tętniaka aorty 
brzusznej, a wiele osób zachęciły do zapisania się na kolej-
ne badania profilaktyczne w najbliższym czasie.  

Już od siedemdziesięciu lat organizowany jest 
Światowy Dzień Zdrowia. Siedemdziesiąt lat temu 
powstała również Światowa Organizacja Zdrowia, 
która była głównym inicjatorem obchodów tego 
dnia. Światowy Dzień Zdrowia powstał między  
innymi po to, aby uczulać społeczeństwo na wybra-
ne problemy związane z naszym zdrowiem. Każde-
go roku przyświeca mu inne hasło przewodnie.  
W jubileuszowym roku to hasło brzmi – „Zdrowie 
dla wszystkich”. 

http://www.who.int
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Tętniak aorty brzusznej – wczesna diagnoza ratuje 
życie 
 
Jednym z badań, jakie można było wykonać w czasie obcho-
dów Światowego Dnia Zdrowia, było USG aorty jamy brzusz-
nej. To badanie pozwala na wczesne wykrycie tętniaka aorty 
brzusznej. Choroba jest o tyle groźna, że często nie daje 
żadnych objawów, a kiedy tętniak się rozwinie i pęknie,  
może dojść do wewnętrznego wylewu krwi i śmierci. Tętniak 
może wystąpić na każdym odcinku aorty – w miejscu jego 
wystąpienia aorta zwiększa swoją średnicę. Najczęściej  
tętniak pojawia się w części podnerkowej tego naczynia 
krwionośnego.  
 
Tętniak aorty brzusznej pojawia się u 60 osób  
na 100 000. O wiele częściej dotyka mężczyzn (najwięcej 
przypadków notuje się wśród mężczyzn w wieku powyżej  

75 lat. Jest to ok. 9% wszystkich przypadków). W ostatnich 
latach odnotowano znaczny wzrost zachorowań na ten  
rodzaj tętniaka.  
 
Do głównych przyczyn powstania tętniaka zalicza się przede 
wszystkim czynniki genetyczne, ale także zwyrodnienia  
i osłabienia błony środkowej ściany tętnicy mogące być  
wynikiem wysokiego ciśnienia czy podwyższonego poziomu 
cholesterolu we krwi. Duże ryzyko wystąpienia tętniaka jest 
również u osób palących, a także pacjentów zmagających 
się ze znaczną otyłością czy chorobami płuc, a także  
po zawałach serca.  
 
Po badaniu dobiera się odpowiednie metody leczenia.   
Przy niewielkich tętniakach najczęściej stosuje się leczenie  
farmakologiczne. Stosuje się również leczenie wewnątrzna-
czyniowe. Duże, zagrażające życiu tętniaki wycina się ope-
racyjnie.   

Źródło grafiki: www.hivstory.pl 

Dlaczego powstała akcja Miejsce Przyjazne Seniorom? 
 
Akcja Miejsce Przyjazne Seniorom ma na celu wyłonienie miejsc przyjaznych  
dla seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia. Pod pojęciem miejsce przyjazne 
seniorom rozumie się zarówno te miejsca, które oferują zniżki, promocje lub bez-
płatne usługi dla osób starszych, jak również aktywizację seniorów.  
 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku po raz pierwszy 
przystąpił do tej akcji. Stał się on jedną z 49 instytucji i firm w Słupsku, w których 
osoby starsze mogą liczyć na szczególne traktowanie.  
 
Dlaczego SPMZOZ w Słupsku otrzymał certyfikat? 
 
W Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej seniorzy mogą 
liczyć między innymi na zamawianie leków poprzez formularz e-Recepta, co jest 
dużym udogodnieniem dla osób starszych. Na terenie przychodni znajdują się kąciki 
czytelnicze. Każdy może też liczyć na bezpłatną profilaktykę oraz edukację zdro-
wotną prowadzoną w Poradni Promocji Zdrowia, a także z edukacji seksualnej senio-
rów, która oferowana jest w Poradni Planowania Rodziny. Obie poradnie mieszczą 
się przy ul. Westerplatte 1 i działają w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”  
finansowanego przez Miasto Słupsk.  

SPMZOZ w Słupsku miejscem 
przyjaznym seniorom 

Słupska Rada Seniorów oraz Stowarzyszenie Hory-
zont już po raz piąty zorganizowały akcję pod  
nazwą Miejsce Przyjazne Seniorom. Mamy  
zaszczyt poinformować, że Samodzielny Publicz-
ny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 
został wyróżniony certyfikatem akcji.  

 
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 
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Zdrowomocni – jak odchu-
dzanie zmieniło ich życie? 

Druga edycja Klubu „Zdrowomocni” za nami. 5 czerw-
ca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie Klubu. 
Była to okazja do ponownego spotkania wszystkich 
uczestników, którzy wspólnie zrzucali kilogramy,  
a także idealny moment do zadania pytania – co Pani/
Panu dało uczestnictwo w Klubie „Zdrowomocni”.  
Zapraszamy do przeczytania wywiadów z uczestnika-
mi Klubu: Panią Joanną Katarzyńską-Zientala oraz  
Panią Małgorzatą Kądziela i Panem Markiem Szaja. 

Jako pierwszych do rozmowy zaprosiliśmy Panią Małgo-
rzatę Kądziela i Pana Marka Szaję. 
 
Poradnia Promocji Zdrowia: Co skłoniło Państwa  
do wzięcia udziału w programie, kto z Państwa  
był inicjatorem i dlaczego? 
 
M. Kądziela, M. Szaja: W naszym przypadku motywacją 
do wzięcia udziału w programie nie były, jak to zwykle 
bywa sugestie lekarzy i problemy ze zdrowiem  
(tak mi się wówczas wydawało). Chociaż w moim przy-
padku co badania okresowe, to było regularnie drobne 
spostrzeżenie lekarza, że przydałoby się tak z kilka kilo-
gramów zrzucić. 
 
Tak naprawdę dla nas dwojga, tym co nas skłoniło, 
to było raczej lusterko, samopoczucie, pikująca w prze-
paść samoocena, a w moim przypadku dodatkowo od 
czasu do czasu kąśliwe, aczkolwiek żartobliwe oczywi-
ście w mniemaniu mówcy, słówko w towarzystwie  
np. w pracy, że rośnie mi „mięsień”. 
 
A kto z nas był inicjatorem? To Małgosia trafiła na ogło-
szenie w prasie o możliwości wzięcia udziału w progra-
mie, ja chwyciłem się tematu jak tonący brzytwy, refe-
rendalnie podjęliśmy decyzję, że mamy podobne prze-
myślenia na ten temat i tak poszło. 
 
Poradnia Promocji Zdrowia: Co sprawiło Państwu naj-
więcej trudności, który z obszarów zmiany: jedzenie, 
dyscyplina czy detoks cukrowy? 
 
M. Kądziela, M. Szaja: W każdym z przypadków, czyli  
u obojga z nas – cukier i jeszcze raz cukier, ale raczej 
wyłącznie ten w postaci słodyczy (cukiereczki),  
a w przypadku Gosi dodatkowo ciast. Herbata może  
być gorzka, kawa również, nie słodzimy praktycznie nic, 
nie pijemy napojów kolorowych, soków, owoce jadamy 
pamiętając, aby nie robić tego wieczorem i nie całymi 
wiadrami. 
 
Cukierki jednak eliminujemy cały czas z uporem  
i bardzo świadomie, tzn. nie wypracowaliśmy co do nich 
jeszcze takiej automatycznej obojętności, jaką mamy  
w przypadku np., ziemniaków czy pieczywa (100% ziem-
niaków i pieczywa wyeliminowane w moim przypadku, 
Gosia ziemniaki 100%, pieczywo zdarza się). 
 
Poradnia Promocji Zdrowia: Czy fakt, że podjęliście 
Państwo wyzwanie wspólnie, pomógł, czy raczej  
był powodem do frustracji i rywalizacji? 
 

M. Kądziela, M. Szaja: I jedno, i drugie. Frustracja,  
kiedy np. jednemu z nas się ubywało więcej, drugiemu 
mniej albo wcale. Ale i frustracja wtedy dotyczy  
i jednej i drugiej strony. Pojawia się np. ze strony szyb-
ciej tracącej wagę chęć powiedzenia: „a mówiłem,  
nie jedz tego, czy tamtego”. „Zobacz, ja nie jem i dzia-
ła, dlaczego u diabła ty nie możesz się pohamować?”. 
Ze strony mniej tracącej zaś: „jem to samo, tak samo 
się staram i nie działa!”. „A mam w nosie!!! Zjem sobie 
ciasteczko, cukiereczka, czekoladkę, skoro i tak nie  
wychodzi”. 
 
Absolutnie nie było między nami rywalizacji. Mieliśmy 
do programu inne podejście. Ja 0 albo 1 i zły, kiedy  
namawiany do grzeszków musiałem wielokrotnie odma-
wiać i tłumaczyć, że przecież umówiliśmy się  
na Westerplatte - ktoś poświęca dla nas swój czas  
i dzieli się dobrą radą, ale w zamian oczekuje zwykłej 
uczciwości i pomocy w „schudnięciu mnie”, więc nie 
będę oszukiwać, bo tak naprawdę kogoś to najłatwiej 
okłamać, ale siebie nie oszukam i tylko do siebie będę 
mógł mieć później pretensje, jak nic z tego nie wyj-
dzie… 
 
Małgosia walcząca i dzielna, trzymała i trzyma się zasad 
i zaleceń, szła ramię w ramię, talerz w talerz mimo  
dużo większego oporu, jaki organizm stawiał w walce  
z niechcianymi kilogramami. Była też bardziej elastycz-
na i tolerancyjna dla siebie i to w sumie też dobre  
chyba było, ponieważ nie katowała się fizycznie.  
Bo to aż boli przecież, kiedy chodzi za człowiekiem  
goferek ciepluśki, lodzik, ciasteczko, kromeczka  
z masełkiem... Każde z nas miało swoją drogę i swój 
czas. Jedno szybciej, drugie wolniej, ale generalnie cały 
czas z tym samym jadłospisem i zasadami, no i zadziała-
ło.  
 
Poradnia Promocji Zdrowia: Czy nawyki, które udało 
się zmienić, gwarantują utrzymanie wagi, czy jednak 
cały czas trzeba się pilnować? 
 
M. Kądziela, M. Szaja: Zdecydowanie tak! Nawyki  
pozwolą na utrzymanie wagi, szczególnie regularne  
jedzenie, odpowiednie porcje, różnorodne menu, odpo-
wiednie godziny dla zjedzenia różnych potraw  
w różnych ilościach itd., itd. 
 
Pilnować jednak się musimy bezwzględnie. Ja - nie  
zapominać o tym, że kiedyś w szafie wisiało XXL  
i aby nadal tam wisiało już tylko M lub L (zależy od pro-
ducenta i szycia). Jeść należy z głową, a nie z oczami 
i wiadrami, pamiętać też, że cukier to sadło, tyle że    
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jeszcze w ukryciu. Sadło podstępnie ukryte i pomalowa-
ne na biało wapnem, a węglowodany, też należy trakto-
wać z respektem. Owszem, dla ludzi są, ale jak wszyst-
ko z umiarem i nie zawsze. 
 
Reasumując, kiedy dzisiaj patrzymy na nasze fotografie, 
dopiero widzimy, gdzie byliśmy. Ja na początku wspo-
mniałem, że ze zdrowiem nie miałem kłopotów. Jasne, 
tylko, że te tabletki na nadciśnienie i te drugie, na obni-
żenie poziomu cukru, to jakoś dziwnym zbiegiem  
okoliczności dzisiaj nie są mi już potrzebne. Za nic  
nie myślałem o brzuszku tymi kategoriami. Moje wyniki 
dzisiaj są w normie, ze starej garderoby pozostały tylko 
buty i kapcie, a właściwie to ich rozmiar.  I jeszcze  
tak już na koniec, ale to może mieć znaczenie,  
bo i o tym była mowa w trakcie programu - obydwoje 
nie używamy alkoholu pod żadną postacią. 
 
Również rozmowa z Panią Katarzyńską-Zientala przynio-
sła wiele ciekawych refleksji. 
 
Poradnia Promocji Zdrowia: Co skłoniło Panią do zmia-
ny diety? 
 
J. Katarzyńska-Zientala: Trudno określić co skłoniło 
mnie do zmiany. Od dłuższego czasu chciałam coś zrobić 
z nadwagą, jakiej się dorobiłam po urodzeniu córki,  
tylko kolejne próby nie przynosiły efektu. Na pewno  
ze względu na zdrowie, ale także motywacją była  
dla mnie szczerość mojej córki, która wprost określała 
swoją mamę jako grubą. Przez przypadek dowiedziałam 
się o Klubie „Zdrowomocni” i stwierdziłam, że być może 
taka forma wsparcia pomoże mi uporać się z nadwagą. 
 
Poradnia Promocji Zdrowia: Co sprawiło Pani najwięcej 
trudności? 
 
J. Katarzyńska-Zientala: U mnie problemem zawsze 
było tzw. podjadanie pomiędzy posiłkami. Mimo  
że jadłam niedużo i niekalorycznie moja waga, zamiast 

spadać rosła. Podczas diety musiałam się przestawić  
i nauczyć faktycznie robić przerwy pomiędzy posiłkami. 

Podobnie było z ruchem. Dotychczas jako osobie otyłej 
nie za bardzo się chciało ruszać. Ale gdy zaczęłam chud-
nąć, zaczęłam także więcej się ruszać. Na początku były 
to zajęcia taneczne, potem doszła gimnastyka, potem 
siłownia. Teraz już nie wyobrażam sobie dnia bez wysił-
ku fizycznego. 

Na początku trudno mi było prawidłowo ustawić dietę, 
ale faktycznie notatki i ich analiza znakomicie pomagało 
ustalić zarówno co jeść i ile jeść.  Potem już było raczej 
„z górki”. 

Trudny okres to lato, ponieważ uwielbiam lody, a te jak 
wiadomo rzadko są dietetyczne. Ale wtedy motywacją 
było dla mnie ciągle zmniejszające się rozmiary ubrań 
oraz uznanie ze strony znajomych zauważających zmia-
ny. 

Poradnia Promocji Zdrowia: Czy otoczenie ma duże 
znaczenie motywujące? 

J. Katarzyńska-Zientala: Dla mnie uznanie otoczenia 
ma spore znaczenie, ale nie jest najważniejsze.  
Ważniejsze jest znalezienie w sobie tej motywacji  
i powodu do schudnięcia i zmiany nawyków. 

Poradnia Promocji Zdrowia: Czy nawyki pozostaną  
na zawsze, czy trzeba się pilnować? 

J. Katarzyńska-Zientala: Zdaję sobie sprawę, z tego 
że wszystkie nawyki muszą zostać już na zawsze, 
owszem mogę sobie pozwolić czasem na małe szaleń-
stwo, ale powrót do dawnego stylu życia i odżywania  
na pewno spowodowałby powrót nadwagi, a tego  
nie chcę. Podczas tego roku moje życie zmieniło się  
diametralnie, a że jako osobie szczupłej, zdrowej i peł-
nej sił jest mi lepiej, to na pewno zrobię wszystko, żeby 
te efekty zachować jak najdłużej. 

Od października 2017 r. do czerwca 
2018 r. projekt „Zdrowomocni” ukoń-
czyło 28 osób i łącznie straciło  
na wadze 114,3 kg.  

Na zdjęciach obok: Małgorzata  
Kądziela i Marek Szaja, poniżej Joan-
na Katarzyńska-Zientala. Fotografie 
pokazujące przemianę po uczestnic-
twie w Klubie Zdrowomocnych. 
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II Tydzień Godnego Porodu „Plan 
porodu – poznaję moje potrzeby  
i prawa” 

Fundacja Rodzić po Ludzku już od wielu lat zajmuje  
się zmienianiem realiów związanych z porodami w pol-
skich szpitalach. W tym roku w maju, po raz drugi  
został zorganizowany Ogólnopolski Cykl Spotkań  
Kobiet, czyli II Tydzień Godnego porodu, którego hasło  
przewodnie brzmiało „Plan Porodu – poznaję moje  
potrzeby i prawa”. Również w Słupsku obchodziliśmy 
ten wyjątkowy tydzień.   

Przyszłe mamy ze Słupska i okolic mogły wziąć udział  
w cyklu wydarzeń i wykładów, dzięki którym lepiej  
poznały kwestie związane z porodem oraz planem poro-
du, a także opieką nad noworodkiem.  
 

Dlaczego powstał Tydzień Godnego Porodu? 
 
Tydzień Godnego Porodu jest cyklem spotkań organizo-
wanych w całej Polsce. Jego celem jest poszerzenie 
świadomości kobiet odnośnie ich praw związanych  
z porodem. Tegoroczna, druga edycja wydarzenia sku-
piała się wokół planu porodu. Większa świadomość tego, 
jakie mamy prawa i edukacja w tym zakresie daje lep-
sze szanse na to, że doświadczenia związane z porodem 
będą pozytywne i dobrze wspominane.  
 
Spotkania organizowane w ramach wydarzenia kierowa-
ne były przede wszystkim do kobiet w ciąży, par spo-
dziewających się dziecka, ale i do par planujących dzie-
ci oraz osób, które już zostały rodzicami.  
 

Czym jest plan porodu? 
 
Plan porodu to swego rodzaju list skierowany do osób, 
które będą opiekowały się rodzącą i dzieckiem w czasie 
pobytu w szpitalu w okresie okołoporodowym.  
To właśnie w planie porodu kobieta może ująć swoje 
potrzeby i oczekiwania związane z tym ważnym wyda-
rzeniem, tak aby personel szpitala mógł je poznać  
i w miarę możliwości zrealizować.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
20 września 2012 roku plan porodu obejmuje wszystkie 
elementy postępowania medycznego podczas porodu. 
Powinien on być opracowany przez ciężarną oraz osobę, 
która sprawuje nad nią opiekę przedporodową. Opraco-
wany plan porodu może być zmieniany w taki sposób, 
aby był dopasowany do sytuacji zdrowotnej ciężarnej. 
Dzięki pracy nad przygotowaniem planu porodu otrzy-
muje się szansę na to, aby zastanowić się, jakie  
są nasze preferencje i życzenia dotyczące przebiegu 
porodu – mamy możliwość stworzenia własnego scena-
riusza tego ważnego wydarzenia, co daje poczucie decy-
zyjności i kompetencji, a co za tym idzie pewności  
i poczucia bezpieczeństwa. Oprócz tego, kiedy plan  
porodu jest omawiany z lekarzem lub położną, można 
lepiej poznać te osoby, co ułatwi kontakt w czasie opie-
ki w ciąży, podczas porodu i w połogu.  
 
Informacje dotyczące tego, jak przygotować prawidłowo 
swój plan porodu można uzyskać między innymi w czasie 
zajęć prowadzonych w ramach Szkoły Rodzenia, gdzie 

specjaliści prowadzą panele tematyczne związane  
z ciążą, porodem, połogiem i późniejszą opieką  
nad noworodkiem. 
 
Czego można się domagać w związku z przygoto-
wanym planem porodu? 
 
Plan porodu to prawo rodzącej, które powinno  
być respektowane przez personel medyczny. Przede 
wszystkim, jeżeli został on przygotowany, to powinien 
być dołączony do dokumentacji medycznej, a lekarz  
lub położna powinni go przeczytać, a także omówić  
z rodzącą. Co ważne, plan porodu, jeżeli jest przygoto-
wany odpowiednio do stanu zdrowia rodzącej, powinien 
być respektowany. Rodząca powinna otrzymać pełną 
informację w momencie, gdy proponowane będą inter-
wencje medyczne. Może ona wtedy świadomie wyrazić 
zgodę lub odmówić wykonania interwencji medycznej. 
Trzeba tutaj jednak pamiętać o tym, że poród jest  
wydarzeniem dynamicznym i może zdarzyć się tak,  
że nie zawsze będzie możliwe wdrożenie w życie 
wszystkich założeń zawartych w planie porodu, szcze-
gólnie jeżeli w trakcie porodu nastąpi zagrożenie życia 
matki lub dziecka. 
 
Jak świętowano Tydzień Godnego Porodu  
w Słupsku? 
 
Również w Słupsku w dniach 22-26.05.2018 r. organizo-
wane były spotkania w ramach II Tygodnia Godnego  
Porodu. Pierwszego dnia można było wziąć udział  
w bezpłatnych wykładach: „Karmienie piersią najlepsze 
dla mamy i dziecka” (wykład prowadziła Gabriela  
Wólczyńska z Poradni Laktacyjnej), „Z niezbędnika  
mamy – laktator, jaki wybrać”, który był jednocześnie 
prezentacją sprzętu do karmienia piersią, a także 
„Syndrom Baby Blues – czym jest i skąd się bierze?”, 
który był prowadzony przez psychologa Krzysztofa  
Nowaka-Moszczyńskiego z Poradni Planowania Rodziny. 
 
W drugim dniu słupskie przyszłe mamy mogły dowie-
dzieć się więcej na temat niefarmakologicznych metod 
uśmierzania bólu porodowego, a w szczególności  
o metodzie TENS. Panie w ciąży powyżej 28. tygodnia 
mogły wypróbować prezentowany sprzęt na spotkaniu. 
Odbył się także wykład dotyczący standardów opieki 
okołoporodowej, dotyczący praw, jakie przysługują  
kobietom w okresie okołoporodowym, który prowadziła 
położna Amelia Kosińska–Wiatrak. 
 
Kolejny dzień przyniósł chwilę wytchnienia. Można było 
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nauczyć się masażu Shantala. W czasie zajęć prowadzona 
była nauka ćwiczeń stymulujących prawidłowy rozwój  
ruchowy dziecka dla par spodziewających się dziecka.  
Nauka masażu odbywała się na lalkach.  
 
W tym dniu miało miejsce również spotkanie 
„Zabawkologia dla rodziców – wykład z elementami warsz-
tatu o wpływie popularnych zabawek na rozwijające się 
zmysły niemowlaka: jak i kiedy z nich korzystać, by stymu-
lowały rozwój,a nie go utrudniały”. Wykład dotyczył naj-
popularniejszych zabawek dla niemowląt, które można 
znaleźć praktycznie w każdym domu np. szumiących  
misów, kontrastowych książeczek czy mat edukacyjnych 
oraz karuzel. Wykład poprowadziła Anna Hildebrandt  
z Rodzice Bez Obaw z Gdyni. Więcej na temat wpływu  
zabawek na rozwój dziecka piszemy na stronie 10. 
 
Dzień zakończył się wykładem „Więź daje siłę – wykład 
o kształtowaniu się więzi między rodzicami i dziećmi, 
w ciąży i pierwszych miesiącach życia dziecka i jej wpływ 
na całe życie dziecka”, którego przewodnim tematem było 
kształtowanie się więzi między rodzicami i dziećmi w cza-
sie ciąży oraz w pierwszych miesiącach życia dziecka,  
a także jej wpływu na całe życie dziecka, w tym na rozwój 

psychoruchowy, umiejętności społeczne oraz zdolności 
komunikacji. To spotkanie również prowadziła Anna Hilde-
brandt. 
 
W ostatnim dniu wyszliśmy w plener – zabraliśmy koce  
i maty, z którymi udaliśmy się do Parku Kultury i Wypo-
czynku w Słupsku. Pierwszy wykład dotyczył przygotowania 
ciała i psychiki na doświadczenie porodu. Celem warsztatu 
było przybliżenie się ku pierwotnej mądrości, wydobycie  
i zgłębienie ruchu, który pozwala w pełni przeżyć piękny 
poród. Instruktorka jogi pokazywała, jak poruszać się  
w rytmie natury, aby wszystko przebiegało w harmonii. 
Zajęcia prowadziła Małgorzata Domżalska ze Słupskiego 
Domu Jogi. 
 
Później odbyły się warsztaty chustonoszenia, w czasie któ-
rych przedstawione zostały korzyści, jakie płyną z noszenia 
dzieci w chuście. Instruktorka pokazała także, jak powinna 
wyglądać prawidłowa pozycja dziecka w chuście i jakie ma 
to znaczenie dla jego rozwoju. Oprócz tego na spotkaniu 
można było dowiedzieć się, jaką chustę wybrać i jak  
ją wiązać. Wykład prowadziła Karolina Malinowska - dorad-
ca noszenia w chustach ClauWi.   
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Zabawki uspokajające  
 
Pierwsze zabawki dla dzieci często goszczą w ich pokojach 
jeszcze przed ich narodzinami. Do takich zabawek zaliczyć 
należy popularne ostatnio „uspokajacze”, czyli zabawki 
wydające szumy, mające kojąco wpływać na dziecko i uła-
twiać mu wyciszenie się i zaśnięcie. Popularność takich 
zabawek wzięła się przede wszystkim z opowieści o tym, 
jak dziecko zasypia przy włączonym okapie, suszarce czy 
odkurzaczu.  
 
Jednak zanim sięgniemy po takie zabawki, musimy wie-
dzieć, że powstały one głównie do celów terapeutycznych, 
dla wsparcia dzieci, które mają problemy z przystosowa-
niem się do otaczającego je świata po narodzinach. U dzie-
ci, u których nie występują takie problemy, nie zachodzi 
potrzeba korzystania z tego rodzaju zabawek. Co więcej, 
regularne korzystanie z nich może spowodować problemy  
w dalszym, prawidłowym rozwoju. Psycholog wskazuje  
na to, że przy częstym włączaniu takiej zabawki dziecko 
może czuć rozdrażnienie oraz irytację – są to odczucia  
podobne do tych, jakie czuje dorosły, gdy słyszy ciągle mo-
notonny, szumiący dźwięk. Warto podkreślić również to,  
że ciągłe korzystanie z szumiących zabawek może powodo-
wać uzależnienie, gdyż w czasie ekspozycji na tego rodzaju 
dźwięki, mózg dziecka odcina się od innych bodźców,  
na jakie już powinien zwracać uwagę. To może utrudnić 
adaptację do nowych dla niego warunków, szczególnie  
do nieznanych mu wcześniej dźwięków.  
 
Gdzie się bawić, w co się bawić? 
 
W celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, ale i dla wła-
snej wygody, często sięgamy po różnego rodzaju leżaczki  
i bujaczki, w których przebywa dziecko, niejednokrotnie  
po kilka godzin w ciągu dnia. Jednak jak się okazuje,  
specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka, wskazują,  
że dla dziecka pozycja, jaką najczęściej przyjmuje siedząc 
w takim bujaczku, jest nienaturalna. Może to doprowadzić 
do problemów z rozwojem anatomicznym dziecka 
(podobnie jest w przypadku popularnych chodzików,  
do których wkłada się dziecko i które mogą zaburzyć prawi-
dłową naukę chodzenia oraz wpłynąć na rozwój układu 
kostnego).  
 
Długie przebywanie w leżaczku, w jednej pozycji może 
sprawić, że dziecko rozleniwi się i zostanie zaburzony jego 
naturalny pęd do rozwoju – dziecko nie będzie chciało  

ćwiczyć podnoszenia główki, gdyż będzie miało doskonały 
widok na to, co je otacza. Warto pamiętać, żeby dziecko 
zachęcać do obserwowania świata, kładąc je na brzuszku, 
w takiej pozycji maluch podnosi główkę, aby zobaczyć to, 
co znajduje się przed nim, przez to ćwiczy swoje ciało  
i przygotowuje je do kolejnych wyzwań – przewracania się 
na boki, z brzucha na plecy, opierania się na rączkach,  
a później raczkowania i chodzenia. A dziecko, które będzie 
często spędzało czas w leżaczku, będzie marudziło i gryma-
siło w momencie, gdy będziemy je kładli na plecach  
czy na brzuchu i zachęcali do podnoszenia główki czy samo-
dzielnego przekręcania się na bok. Dzieje się tak dlatego, 
że pozycja leżąca będzie wymagać od dziecka zwiększone-
go wysiłku, by móc obserwować to, co je otacza.  
 
Trzeba jednak pamiętać, aby nie skreślać całkowicie  
leżaczków czy bujaczków. Używane chwilowo, nie zaszko-
dzi rozwojowi niemowlęcia. Należy jednak używać  
ich z rozwagą i nie zostawiać w nich dzieci na długie godzi-
ny, gdyż będzie prowadziło to do rozleniwienia malucha.  
 
Dużo uwagi warto też poświęcić przy wyborze maty eduka-
cyjnej dla dziecka. Jest to również niezwykle popularna 
zabawka, lecz nieodpowiednia może utrudniać maluchowi 
przemieszczanie się po niej (np. śliski materiał). Zbyt dużo 
kolorów czy bodźców, jakie często oferują maty edukacyj-
ne, również mogą powodować irytację u dziecka. Rozdraż-
nienie może również budzić fakt, że dziecko wyciągając 
rączki do zawieszonych wysoko nad nim zabawek, nie może 
ich dosięgnąć (tutaj podobna sytuacja jest związana z karu-
zelami zawieszanymi nad łóżeczkiem).  
 
Gdzie zatem powinno się bawić dziecko i jakie będą najlep-
sze dla niego zabawki? Najlepszym miejscem do zabawy  
dla takiego malucha będzie podłoga. Aby stworzyć mu bez-
pieczne miejsce do codziennych zabaw, na podłodze należy 
położyć czysty koc lub specjalną gumową matę, która  
będzie amortyzowała upadki. Na macie można położyć 
dziecku jego ulubione zabawki, które będą zachęcały  
je do aktywności, a przez to do ćwiczeń i poznawania  
otaczającego je świata. 
 
Z książką za pan brat od małego? 
 
Na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej książeczek 
dla bardzo małych dzieci. Jednak większość z nich jest nie-
odpowiednia dla niemowląt z uwagi na bardzo kolorowe 
obrazki. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wzrok  

Zabawki dla dzieci –  
kupuj mądrze! 

Często jest tak, że zabawki dla swoich pociech kupu-
jemy pod wpływem impulsu, myśląc, a to takie  
ładne, na pewno się spodoba mojemu dziecku.  
Jak się okazuje, zabawki trzeba kupować z głową, 
gdyż wpływają znacznie na rozwój dziecka. Trzeba 
wybierać zabawki tak, by stymulowały rozwój dziec-
ka, a nie go utrudniały. Mówiła o tym w wykładzie 
„Zabawkologia dla rodziców” Anna Hildebrandt  
z firmy Rodzice Bez Obaw w czasie II Tygodnia  
Godnego Porodu w Słupsku. O czym zatem warto 
wiedzieć, zanim wybierzemy zabawki dla dziecka? 
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małego dziecka bardzo długo się rozwija. Na początku  
niemowlę widzi obraz zamglony, a później czarno-biały. 
Dodatkowo do około czwartego/piątego miesiąca życia, 
dzieci nie widzą obuocznie – mózg do tego czasu nie potra-
fi skoordynować otrzymywanych z obu oczu bodźców,  
dlatego wybiera raz jedno, raz drugie. Pokazywanie dziec-
ku w tym wieku niezwykle kolorowych obrazków, na któ-
rych wiele się dzieje, można przyrównać do pokazywania 
dorosłemu do patrzenia z bliska barwnych plansz, przy jed-
noczesnym mruganiu oczami. Długotrwałe powtarzanie tej 
czynności w takich warunkach może powodować nie tylko 
irytację i rozdrażnienie, ale także ból głowy czy nudności.  

Jak wybierać zabawki i książeczki dla dzieci? 

Wybierając zabawki dla dzieci, trzeba przede wszystkim 
zachować zdrowy rozsądek. Często bardzo proste zabawki 
takie, jak drewniane klocki dadzą dziecku więcej radości  

i możliwości zabawy niż te nowoczesne, bardzo wymyślne  
i elektroniczne cuda, na które pojawia się co rusz nowa 
moda. Zanim kupimy jakąkolwiek zabawkę dla dziecka, 
szczególnie zachęceni jej ładnym wyglądem czy modą, 
powinniśmy sprawdzić opinie o niej, a także w razie  
wątpliwości porozmawiać ze specjalistą od rozwoju  
psychosomatycznego dziecka. Przed wyborem zabawki  
dobrze jest też sprawdzić, czy ma odpowiednie certyfikaty 
potwierdzające jej bezpieczeństwo, a także to, dla jakiej 
grupy wiekowej jest przeznaczona. Zabawka musi być  
dobrana odpowiednio do wieku dziecka, gdyż będzie  
dostosowana do jego możliwości. Trzeba zwrócić uwagę  
na to, że dziecko rozwija się w swoim, właściwym tempie  
i nie należy go zaburzać. Kupowanie zabawek przeznaczo-
nych dla młodszych lub starszych dzieci może zniechęcić 
pociechę do zabawy, ale także wpłynąć znacząco  
na postęp jego rozwoju.  
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Wykład „Zabawkologia” prowadziła Anna Hildebrandt, 
która jest założycielką firmy Rodzice bez obaw. Firma  
ta świadczy usługi dla przyszłych rodziców oraz rodziców 
małych dzieci.  

Anna Hildebrandt z wykształcenia jest psychologiem dzie-
cięcym. Przed otwarciem swojej firmy pracowała jako 
psycholog w przedszkolu i ośrodku szkolno wychowaw-
czym. Na co dzień prowadzi warsztaty umiejętności  
wychowawczych w fundacjach, przedszkolach, żłobkach  
i stowarzyszeniach. Udziela także indywidualnych konsul-
tacji psychologicznych dla rodziców.  

Od 2013 roku jest również doulą, która wspiera kobiety  
w ciąży i ich partnerów. W 2015 roku uzyskała status  
Certyfikowanej Douli ze Stowarzyszenia Doula w Polsce. 
Jako doula uczestniczyła już w ponad 30 porodach w trój-
miejskich szpitalach. Cały czas podnosi swoje kwalifika-
cje, by móc udzielać rodzicom jak najlepszego wsparcia.  

Współpracuje także jako instruktor masażu dziecięcego 
Shantala z Polską Szkołą Masażu Shantala i doradczyni  
noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich ze szkołą 
ClauWi.  

Prywatnie jest mamą dwóch dorosłych córek oraz wielką 
pasjonatką kultury Wschodu. Przez kilka lat mieszkała  
w Chinach. Jest także współautorką przewodników tury-
stycznych po Laosie, Kambodży i Tajlandii.  
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Szczepić czy nie szczepić –  
oto jest pytanie! 

Wokół szczepień narosło wiele mylnych przekonań, które sprawia-
ją, że coraz więcej rodziców zastanawia się nad tym, czy szczepić 
dzieci, czy też nie. Powstają także całe ruchy antyszczepionkowe, 
które agitują przeciwko jakimkolwiek szczepieniom. Jednak,  
czy takie postępowanie i nieszczepienie dzieci jest dobre?  

Gdzie należy szukać sprawdzonych informacji na ten temat  
i czym może grozić wzrost liczby dzieci, które nie będą 
szczepione? 

Powikłanie po szczepieniach, co warto o nich wie-
dzieć? 

Najwięcej kontrowersji wokół szczepień związanych jest  
z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (w skrócie 
NOP). Obecnie jest bardzo duże nasilenie tego typu tematy-
ki. Szczególnie w medium, jakim jest internet można zna-
leźć najróżniejsze informacje na ten temat. A trzeba wie-
dzieć, jaka dokładnie jest definicja NOP. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), pod tym pojęciem rozumie się 
objawy medyczne związane czasowo ze szczepieniem. Obja-
wów takich może być wiele i są one wynikiem indywidualnej 
reakcji organizmu na podaną szczepionkę. Zazwyczaj wystę-
pują takie objawy jak: reakcje miejscowe z gorączką  
do 48 godzin po podaniu szczepionki. Może pojawić się rów-
nież wysypka, zapalenie ślinianek czy reakcja analfilaktycz-
na. Po podaniu szczepionki może pojawić się także brak 
apetytu, miejscowy rumień czy senność. Stosunkowo rzadko 
po szczepieniach mogą pojawić się też obrzęki i duszności, 
drgawki czy epizody hipotoniczno hiporeaktywne. 

Jak podkreśla Magdalena Kukulska, specjalista neonatologii 
ze słupskiego szpitala, obecnie nadzór nad możliwymi powi-
kłaniami związanymi ze szczepieniami jest bardzo duży  
i rzetelnie prowadzony. Wiarygodne dane naukowe mówią  
o tym, że powikłania poszczepienne są niezwykle rzadkie  
i występują tak nikle, że nie powinniśmy się ich obawiać. 
Obawę przed wystąpieniem poważnego objawu poszczepien-
nego można przyrównać do sytuacji, gdy spacerujemy  
po Słupsku i obawiamy się tego, że pogryzą nas wilki – mówi 
Magdalena Kukulska. Strach rodziców przed szczepieniami, 
często utrudnia podjęcie merytorycznej dyskusji. Lekarze  
to rozumieją, starają się podejść do tematu bez zbędnych 
emocji i wyjaśniać rodzicom, jakie mogą faktycznie wystą-
pić niepożądane objawy po szczepieniu – czego można się 
spodziewać i obawiać, a co nie jest prawdą, jeśli chodzi  
o szczepienia dzieci. Magdalena Kukulska prowadzi wykłady 
dotyczące m. in. kwestii szczepień na spotkaniach w ramach 
Szkoły Rodzenia. 

Rodzice mający obawy przed szczepieniami, często mają  
je z uwagi na to, że zasłyszą od kogoś informacje, które  
mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Merytoryczna  
dyskusja często pozwala na rozwianie obaw i ułatwia rodzi-
com podjęcie właściwej decyzji. Trzeba jednak tutaj zazna-
czyć, że mimo wszelkich starań czynionych ze strony lekarzy 
oraz osób związanych z placówkami zdrowotnymi, odsetek 
rodziców, którzy decydują się na to, aby nie szczepić dzieci 
cały czas rośnie. Ostatnie statystyki pokazują, że nasze  
województwo wypada najgorzej – zaszczpielność dzieci jest 
najniższa w kraju. Warto wiedzieć, że istnieje określona 
minimalna liczba ludności, która powinna być zaszczepiona, 
aby stworzyć tzw. strategię kokonu. Jest to strategia,  
pozwalająca na ochronienie w społeczeństwie osób, które 

nie mogą być z różnych przyczyn zaszczepione. Pod poję-
ciem osób, które nie mogą być poddane szczepieniom rozu-
mie się tutaj przede wszystkim dzieci po chorobach nowo-
tworowych, dzieci z postępującymi chorobami neurologicz-
nymi, a także te z wrodzonymi, ciężkimi niedoborami odpor-
ności. Są to sytuacje rzadkie, ale kiedy spadnie drastycznie 
liczba szczepień, może powstać poważne zagrożenie  
dla takich osób.  

Jeżeli będą spełnione warunki strategii kokonu, to zapadal-
ność na choroby zakaźne będzie tak mała, że osobom, które 
nie mogą być zaszczepione nie będą one zagrażały. Świato-
wa Organizacja Zdrowia wskazuje, że poziom zaszczepialno-
ści powinien wynosić minimum 90% w danym społeczeń-
stwie. W województwie pomorskim zaszczepialność wynosi 
ok. 94%, jednak tendencja spadkowa wskazuje, że już  
za 6 lat może ona drastycznie spaść, co może przyczynić się 
do zwiększonej liczby zachorowań na choroby zakaźne, któ-
re obecnie występują bardzo rzadko – są to pojedyncze przy-
padki na skalę kraju.  

Co wzbudza największe obawy rodziców? 

Jak mówi Magdalena Kukulska, wiele rzeczy, które przeraża-
ły do niedawna rodziców w związku powikłaniami poszcze-
piennymi, zostało obecnie wyeliminowanych. Chodzi tutaj 
głównie o dodawanie do szczepionek pochodnych rtęci jako 
substancji stabilizujących roztwór. W Polsce były obecne 
szczepionki zawierające triomersal. Jednak od już od 2-3 lat 
na rynku nie ma ani jednej firmy, która by używała tej sub-
stancji konserwującej w produkcji szczepionek.  

Częstym powodem odmowy szczepienia jest fakt podawania 
szczepionek już w pierwszej dobie życia dziecka. Kolejnym 
szczepieniem, które budzi obawy wśród rodziców,  
jest szczepienie po pierwszym roku życia na odrę, świnkę  
i różyczkę. To właśnie od tego szczepienia zapoczątkowały 
się ruchy antyszczepionkowe. Związane było to z przekona-
niem, że ta szczepionka może wywoływać autyzm u dzieci. 
Jednak nie ma żadnych wiarygodnych dowodów naukowych 
potwierdzających związek między szczepieniami a auty-
zmem u dzieci. 

Czego tak naprawdę powinniśmy się bać? 

Tego, czego powinni się naprawdę obawiać rodzice,  
to nie to, jakie działania niepożądane mogą wywołać szcze-
pionki, ale przede wszystkim powikłań chorób, na które  
nie chcą szczepić swoich dzieci. Nie szczepiąc dziecka  
nie ochronimy go przed chorobami takimi jak: gruźlica,  
wirusowe zapalenie wątroby typu B czy krztusiec. W przy-
padku tych chorób największym niebezpieczeństwem nie 
jest sama choroba, ale powikłania po niej. Niejednokrotnie 
są to późne powikłania pojawiające się długo po chorobie  
np. dzieje się tak w przypadku odry czy krztuśca, gdzie  
powikłaniem może być np. zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, zapalenie mózgu lub encefalopatia krztuśco-
wa.  
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Wcześniak, czyli kto? Odrobina statystyk 
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że za wcze-
śniaka uznaje się dziecko urodzone między 22. a 37. tygo-
dniem ciąży (najmłodsze dziecko urodzone przedwcześnie, 
które przeżyło przyszło na świat w 21. tygodniu ciąży).  
Analizy pokazują, że na świecie co dziesiąte dziecko rodzi 
się przedwcześnie. W Polsce przedwcześnie rodzi się około 
7% dzieci, z czego 5,5% to dzieci z niską wagą urodzeniową – 
poniżej 2500 g, zaś 0,46% to dzieci, które urodziły  
się ze skrajnie niską wagą – poniżej 1 kg. Niestety,  
dużo dzieci o masie urodzeniowej poniżej 1 kg umiera krót-
ko po porodzie, odsetek ten wynosi blisko 48%. Im dziecko 
ma większą masę, tym odsetek się zmniejsza.*  
 
Szansę na przeżycie wcześniaka zwiększa poród w przystoso-
wanej do tego placówce o III stopniu referencyjności.  
Najczęściej są to szpitale kliniczne uczelni medycznych,  
w których opiekę roztacza się nad kobietami w ciąży wysoko 
zagrożonej, o patologicznym przebiegu i w przypadkach, 
gdzie istnieje ryzyko urodzenia dziecka przed 31. tygodniem 
ciąży, a także dzieci z chorobami i wadami genetycznymi 
(placówki takie znajdują się w Warszawie, Krakowie,  
Elblągu, Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Koszalinie, Byd-
goszczy, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, 
Białej Podlaskiej, Zamościu, Nowej Soli, Zielonej Górze, 
Kielcach, Rudzie Śląskiej, Częstochowie, Katowicach, Byto-
miu, Wrocławiu i Wałbrzychu).  
 
Oddział Neonatologiczny w Słupsku jest ośrodkiem II stopnia 
referencji i przygotowany jest do hospitalizacji wcześniaków 
urodzonych po 27. tygodniu ciąży. 
 
Ważna jest także opieka nad wcześniakiem po porodzie. 
Powinna ona obejmować wszystkie płaszczyzny rozwoju 
dziecka – emocjonalno-społeczną, rozwój poznawczy,  
rozwój somatyczny, a także rozwój mowy i myślenia.  
 
Jakie ryzyko niesie za sobą wcześniactwo? 
 
Dzieci urodzone przedwcześnie są narażone na szereg powi-
kłań, które mogą ujawnić się zaraz po porodzie, ale także 
dopiero w wieku przedszkolnym czy szkolnym. Najmniejsze 
wcześniaki, aby przeżyć muszą być pod specjalistyczną  
opieką lekarzy i dla ich ratowania wykorzystywany jest zaa-
wansowany sprzęt medyczny. Dzieci, które urodziły  
się po 34. tygodniu ciąży, z reguły potrzebują o wiele mniej-
szej pomocy medycznej. Wcześniaki, które urodziły się mię-
dzy 23. a 24. tygodniem ciąży, ważą zazwyczaj nie więcej 
niż pół kilograma. Organy wewnętrzne u tych dzieci 
nie są w pełni wykształcone, przez to są niezdolne do samo-
dzielnej pracy. W związku z tym dziecko od razu musi trafić 
do inkubatora i być podłączone do aparatury wspomagającej 

funkcje życiowe. Takie dziecko najczęściej przebywa  
w inkubatorze około 10 tygodni – do czasu, który będzie od-
powiadał 32.-34. tygodniowi ciąży. Sam pobyt w szpitalu 
może potrwać do kilku miesięcy. Dzieci urodzone tak wcze-
śnie nie mają odruchu ssania i nie potrafią samodzielnie  
oddychać oraz utrzymać stałej temperatury ciała, mają też 
bardzo niską odporność. Po wyjściu ze szpitala stan zdrowia 
wcześniaka powinien być często kontrolowany przez lekarzy  
i rehabilitantów. Dzieci urodzone między 28. a 30. tygo-
dniem ważą ok. 1,5 kg, zaś te urodzone pomiędzy  
34. a 36. już ok. 2 kg. Najczęściej ich pobyt w inkubatorze 
trwa maksymalnie kilka tygodni. Wskazuje się, że wcześnia-
ki urodzone między 34. a 36. tygodniem ciąży doganiają  
w rozwoju dzieci urodzone w terminie już po ok. 3 miesią-
cach. 
 
Oprócz tego, że wcześniaki narażone są na częste występo-
wanie infekcji, mogą pojawić się u nich także inne problemy 
związane ze zdrowiem. Do najczęściej występujących  
zalicza się przede wszystkim: 

• niewydolność krążenia; 

• wady wzroku; 

• niedokrwistość; 

• zaburzenia oddychania; 

• zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. 
 
Niektóre problemy widać dopiero, gdy dziecko osiąga wiek 
szkolny. Mogą to być między innymi problemy językowe 
(trudność z czytaniem i wysławianiem się) i  się na zajęciach 
matematycznych, a także trudności z koncentracją. U wcze-
śniaków bardzo często występuje również ADHD.  
 
Co może być przyczyną wcześniactwa? 
 
Przyczyn wcześniactwa jest wiele. Część z nich jest po stro-
nie matki, a część po stronie płodu. Na niektóre z nich moż-
na mieć wpływ np. unikanie alkoholu czy palenia papierosów 
oraz sytuacji stresowych, inne w żadnej mierze nie zależą 
od matki. Do najczęstszych przyczyn wczesnego porodu zali-
cza się przede wszystkim: 

• wiek matki (poniżej 18 lat i powyżej 40 lat); 

• wcześniejsze ciąże zakończone przedwczesnym porodem; 

• wcześniejsze poronienia; 

• niedożywienie; 

• choroby zakaźne np. różyczka czy toksoplazmoza; 

• choroby przewlekłe; 

• infekcje u matki; 

• stosowanie używek; 

• wady układu rozrodczego; 

Wcześniak – jak   
wspierać jego rozwój? 

Wcześniak – mały człowiek, który zaszczyca nas swo-
ją obecnością, o wiele wcześniej niż powinien. Dla-
tego nie ma czasu na całkowity rozwój organizmu, 
przez co wymaga dużego wsparcia od rodziców oraz 
lekarzy i rehabilitantów, którzy będą nad nim czu-
wali, niejednokrotnie do końca życia. Kiedy można 
mówić o wcześniactwie i co się z nim wiąże? 
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• wady wrodzone dziecka; 

• wielowodzie; 

• przebywanie w środowisku skażonym np. promieniowa-
niem radioaktywnym. 

 
Wcześniaki mają swój dzień 
 
W celu zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej 
wcześniactwa, a także wyrażenia solidarności z rodzinami 
dzieci przedwcześnie urodzonych ustanowiony został Świa-
towy Dzień Wcześniaka. Po raz pierwszy obchodzono  
go 17 listopada 2008 roku. Pomysłodawcą tej inicjatywy 
była Europejska Organizacja Rodziców. Stałe obchody tego 

wyjątkowego dnia wprowadzono w 2011 roku. Dwa lata 
później Światowy Dzień Wcześniaka obchodzono już w po-
nad 60 krajach.  
 
Jednym z charakterystycznych elementów obchodów dnia 
wcześniaka jest podświetlanie znanych budynków na fiole-
towo – ma to być znak solidarności z wcześniakami  
i ich rodzinami. Często tworzone są również łańcuchy  
z niemowlęcych skarpetek. Sznur często składa się z dzie-
więciu par skarpetek normalnych i jednej pary mniejszej  
w kolorze fioletowym, co ma symbolizować to, że jedno  
na dziesięć dzieci rodzi się przedwcześnie.  
 
*dane z 2016 r. za www.biotechnologia.pl 

Galeria projektu „Zdrowie – Mama i Ja”  

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których 
uwiecznione zostały spotkania, akcje i na których przed-
stawiamy codzienne działania realizatorów poszczególnych 

programów profilaktycznych.  Zdjęcia z galerii pochodzą z 
archiwum SPMZOZ w Słupsku. 

Edukacja z doradcą żywieniowym 
SP nr 4 w Słupsku 

Światowy Dzień Zdrowia - porady 
żywieniowe 

Zdrowe koktajle podczas spotkania 
Zdrowomocnych 

Badania profilaktyczne. Turniej Oldbojów i Superjuniorów 
w Kobylnicy 

Festyn z okazji Światowego Dnia Zdrowia w przy-
chodni przy ul. Tuwima 37 
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Uczestnicy gali Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta fot. Fundacja JOY AIM 

Noc w Ratuszu - edukacja dzieci i młodzieży 

Spotkanie w Szkole Rodzenia - Mama radzi mamie - 
bezpieczeństwo w podróży 

Badania profilaktyczne podczas pikniku ekologicznego 
z PGM 

Klub Rodzica i Malucha  
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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 


