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Drodzy Czytelnicy, numer biuletynu, który  
trafia właśnie w Wasze ręce w większości  
poświęciliśmy tematom związanym ze zdro-
wym trybem życia. W poprzednim numerze 
informowaliśmy o tym, że w ramach projektu 
„Zdrowie - Mama i Ja” rusza Klub 
„Zdrowomocni”. W tym numerze możemy  
pochwalić się już pierwszymi wynikami.  
Osoby, które zdecydowały się chudnąć razem 
z nami zrzuciły już razem ponad 100 kg!  
Gratulujemy im takich efektów i zachęcamy 
pozostałe osoby chcące zmienić swoje życie 
do zapisania się do Klubu. 

W tym numerze poruszamy również bardzo 
poważny temat, jakim jest depresja. W tym 
roku był to temat przewodni Światowego Dnia 
Zdrowia. Rozmowa o depresji jest niezwykle 
istotna, gdyż jest to choroba często margina-
lizowana przez społeczeństwo, a może dopro-
wadzić do bardzo poważnych powikłań. 

Niedawno obchodziliśmy także Dzień Ojca. 
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem o roli 
ojca w wychowaniu dziecka i o utworzonej  
w ramach naszego projektu Szkoły Rodzica. 

 

Zachęcam do lektury 

Maria Mazur  

Dyrektor SPMZOZ w Słupsku 
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Dieta, sport, profilaktyka – dbaj 
o swoje zdrowie kompleksowo! 

Badania profilaktyczne – dlaczego warto wykonywać 
je regularnie? 
 
Regularnie wykonywane badania profilaktyczne pozwa-
lają na wczesne wykrycie wielu chorób, a także zmniej-
szenie ryzyka ich rozwoju. Część z nich, jak badanie 
piersi, można wykonać samemu (o tym, jak wykonać 
samobadanie piersi pisaliśmy w poprzednim numerze 
biuletynu).  
 
Ważne są również inne badania. Podstawą jest morfolo-
gia krwi, która pozwala wykryć między innymi niedobory 
witamin czy składników mineralnych. Warto przy  
tym pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym więcej badań 
należy wykonywać i robić je częściej. U młodych osób, 
do 30 roku życia zaleca się wykonywanie badań takich 
jak: morfologia, ogólne badanie moczu, OB, glukoza,  
a u kobiet także badanie cytologiczne. Zaleca się także 
regularne pomiary ciśnienia. Raz na kilka lat warto  
wykonać również badania pod kątem poziomu choleste-
rolu we krwi.  
 
Po 30. roku życia warto wykonywać wyżej wymienione 
badania, z tym że badanie poziomu cholesterolu można 
wykonywać częściej – raz na rok. Jest to też dobry  
moment, aby rozpocząć monitorowanie pracy nerek,  
a także gospodarki wodno-elektrolitowej. W kolejnej 
dekadzie życia powinno się wykonywać również badania 
profilaktyczne mające na celu wykrycie chorób jelita 
grubego (w tym badanie krwi utajonej w kale).  
 
Już po skończeniu 50 lat należy znacznie rozszerzyć  
zakres wykonywanych regularnie badań. Osoby w tym 
wieku powinny regularnie wykonywać wyżej wymienione 
badania, a także kontrolować poziom takich składników 
mineralnych jak wapń, magnez czy fosfor we krwi,  
a także takich substancji jak kwas moczanowy, kreatyni-
na i albumina w organizmie, które są ważne dla prawi-
dłowego funkcjonowania nerek, układu odpornościowe-
go oraz dobrego stanu kości.  
 
Kiedy wykonywać badania profilaktyczne? 
 
Z reguły po skierowanie na badania udajemy się, kiedy 
coś nas boli lub obawiamy się konkretnej choroby.  
Jednak o wiele lepszym rozwiązaniem jest regularne 
wykonywanie badań, jeszcze zanim zauważymy u siebie 
niepokojące objawy.  
 
Gdzie można wykonać badania profilaktyczne? 
 
Badania profilaktyczne można wykonać w placówkach 

SPMZOZ w Słupsku. Po skierowanie na badania należy 
udać się do lekarza rodzinnego, który zdecyduje  
czy oprócz standardowych badań kontrolnych będzie 
trzeba wykonać jeszcze inne, pozwalające na uzyskanie 
lepszego, całościowego obrazu o zdrowiu pacjenta.  
 
Z bezpłatnych badań profilaktycznych można skorzystać 
również w czasie niektórych imprez sportowych i rekre-
acyjnych, które odbywają się w naszym mieście. Bada-
nia wykonywane są przez pracowników Poradni Promocji 
Zdrowia działającej w ramach Projektu „Zdrowie –  
Mama i Ja” realizowanego przez SPMZOZ, a finansowa-
nego przez Miasto Słupsk. W ostatnim czasie darmowe 
badania można było wykonać w czasie spotkania  
dla aktywnych 50+ zorganizowanego w dniu 29 czerwca 
2017 r. przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy  
Europejskich, a także podczas Dni Kobylnicy w dniu  
28 maja 2017 r. oraz festynu parafialnego przy parafii 
pw. Św. Maksymiliana Kolbego w dniu 18 czerwca 2017r.  
W tych dniach można było między innymi sprawdzić  
poziom glukozy, cholesterolu, a także sprawdzić ciśnie-
nie tętnicze krwi czy przeprowadzić analizę składu ciała 
(masa ciała, tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa,  
zawartość wody w organizmie, BMI, masa kości).  
 
Zdrowa dieta, czyli jaka? 
 
Słysząc słowo dieta, wiele osób myśli od razu o cudow-
nych dietach odchudzających, o których głośno  
w mediach, gdyż akurat najpopularniejsza celebrytka 
schudła 10 kg będąc na tej konkretnej diecie.  
Ale czy na pewno taka dieta „cud” jest dobra dla nasze-
go organizmu? Oczywiście, że nie! Zdrowa dieta powinna  
być zbilansowana i zawierać, w odpowiednich propor-
cjach, wszystkie składniki odżywcze. Trzymając  
się wytycznych, które przygotowuje Instytut Żywności  
i Żywienia, ma się pewność, że dostarczamy naszemu 
ciału wszystkich cennych witamin i składników mineral-
nych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania  
organizmu, a co za tym idzie, wspieramy profilaktykę 
wielu chorób. 
 
Jakie są zasady zdrowego żywienia? 
 
Instytut Żywności i Żywienia opracowuje na bieżąco  
zasady, które pomagają w utrzymaniu zdrowej i zbilan-
sowanej diety. Ostatnie zmiany żywienia zostały wpro-
wadzone w 2016 r. Prosta, graficzna forma przedstawie-
nia tych zasad, nazywana piramidą żywienia, znacznie 
ułatwia zapoznanie się z wytycznymi i ich zapamiętanie. 
Jako najważniejsze dla prawidłowego żywienia  
są wymieniane następujące zasady: 

Wielu pacjentów odwiedzających nasze placówki 
zastanawia się jak dbać o swoje zdrowie. Najlep-
szą odpowiedzią, jakiej możemy udzielić,  
jest taka, że należy to robić kompleksowo, czyli 
regularnie się badać, dbać o zbilansowaną dietę  
i ruszać się. Wydaje się proste – tylko trzy  
elementy do utrzymania zdrowia. Jednak często 
nie wiemy, jak zacząć zmieniać swój tryb życia  
na zdrowszy. W tym artykule przypominamy,  
dlaczego dieta, aktywność fizyczna i profilaktyka 
są tak ważne dla naszego zdrowia.  
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• spożywanie regularnych posiłków – co 3 – 4 godziny  
od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia; 

• warzywa i owoce powinny być spożywane jak najczę-
ściej i w jak największej ilości. Zaleca się by stanowiły 
połowę wszystkiego, co spożywamy. Ważne są też  
proporcje. Wskazuje się, że warzywa i owoce powinny 
być spożywane w proporcjach ¾ warzywa i ¼ owoce; 

• należy spożywać produkty zbożowe, najlepiej wybierać 
te pełnoziarniste; 

• każdego dnia zaleca się spożywanie 2 szklanek mleka, 
które można zastąpić jogurtami i kefirami, a także  
częściowo serami; 

• należy ograniczyć spożycie czerwonego mięsa oraz  
przetworzonych produktów mięsnych do ok. 0,5 kg  
w tygodniu; 

• do diety warto włączyć jak najwięcej ryb, nasion roślin 
strączkowych oraz jaj; 

• tłuszcze zwierzęce należy zastąpić wysokiej jakości 
tłuszczami roślinnymi; 

• cukier i słodycze lepiej zastąpić owocami i orzechami; 

• nie należy dosalać potraw, zamiast niej warto używać 
ziół, które nie tylko poprawiają smak jedzenia,  
ale też zawierają wiele cennych składników odżyw-
czych; 

• należy pić duże ilości wody – zaleca się przynajmniej  
1,5 litra w ciągu dnia; 

• należy unikać picia alkoholu.  
 
Dlaczego ruch jest tak ważny w naszym życiu? 
 
Nowa Piramida Żywienia uwzględnia również aktywność 
fizyczną, co już pokazuje, że jest ona bardzo ważna  

dla naszego zdrowia, o czym wiele osób zapomina. Panuje 
też mylne przekonanie, że aktywność fizyczna równa  
się intensywnemu wysiłkowi związanemu z uprawianiem 
sportu. A tak naprawdę można rozpocząć codzienną aktyw-
ność fizyczną od dłuższego spaceru lub tak popularnego 
ostatnio nordic walkingu. Ważne jest to, aby w czasie  
aktywności zaangażowanych było jak najwięcej części  
ciała, co pozwoli dobrze dotlenić organizm. To z kolei  
będzie miało wpływ na lepszą pracę układu krwionośnego 
oraz rozprowadzenie składników odżywczych po organi-
zmie.  
 
Codzienna dawka ruchu pozwala też na zachowanie dobrej 
formy fizycznej. Należy pamiętać, że gdy nie używamy 
mięśni, one słabną, a z czasem mogą zanikać, a to może 
prowadzić do różnych zwyrodnień i zaburzeń wad postawy. 
Warto też pamiętać, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia chorób serca, cukrzycy typu II oraz raka 
okrężnicy. Wpływa także na ciśnienie krwi, prawidłową 
kondycję kości i stawów. 
 
Aktywność fizyczna poprawia także nasze samopoczucie –  
w czasie chodzenia, biegania czy jazdy na rowerze wytwa-
rzane są endorfiny, które nazywane są hormonami szczę-
ścia, a które odpowiadają za nasz dobry nastrój. 
 
Podsumowując, połączenie odpowiedniej diety, profilakty-
ka oraz aktywność fizyczna mogą wpływać na zmniejszenie 
ryzyka występowania poważnych chorób, a także pozwalają 
na ich szybsze zdiagnozowanie.  

Klub „Zdrowomocni”. 

Ponad 100 kg zrzucone! 

W styczniu tego roku odbyło się pierwsze spotkanie 
Klubu „Zdrowomocni” działającego w ramach Projektu 
„Zdrowie - Mama i Ja”. Na pojawienie się efektów  
nie trzeba było długo czekać. Pierwsze 100 kg zostało 
zrzucone. 

27 czerwca 2017 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie  
Klubu „Zdrowomoncni”. Miało ono miejsce w jednej  
ze słupskich kawiarni - stanowiło podsumowanie dotychcza-
sowych wyników, jakie osiągnęli członkowie Klubu. Każdy 
dostał dyplom potwierdzający kilkumiesięczną, trudną  
pracę związaną ze zmianą swoich codziennych nawyków 
żywieniowych. Te z pozoru niewielkie zmiany pomogły uzy-
skać im wymarzoną, niższą wagę, ale i zdrowie oraz dobre 
samopoczucie. Dzięki wsparciu dietetyka Magdaleny  
Tańskiej oraz doradcy żywieniowego Sylwii Laskowskiej 
Klubowicze wspólnie zrzucili już ponad 100 zbędnych kilo-
gramów.  

Kolejny nabór do Klubu odbędzie się we wrześniu tego  
roku. Więcej informacji można uzyskać w Poradni Promocji 
Zdrowia lub pod nr tel. 59 844 76 16.  
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Jak radzić sobie ze stresem  
i zmęczeniem? 

Stres jest naturalną reakcją organizmu na sytuacje, 
które nie  są codzienne i wymagają od nas wzmożo-
nej czujności, czy mobilizacji do działania. Nieste-
ty, coraz częściej w naszym społeczeństwie stres 
staje się codziennością. Jest to wynikiem trybu  
życia, jaki prowadzimy. Niejednokrotnie nie mamy 
czasu na odpowiedni relaks i odstresowanie  
się – odcięcie od codziennych problemów w pracy  
i w życiu osobistym.  

Wbrew pozorom może to mieć bardzo poważne skutki  
dla zdrowia. Stres wywołuje nieprzyjemne emocje, może 
być także przyczyną zmęczenia, z czasem pojawia  
się apatia, która może przerodzić się w depresję… Dlatego 
warto znać kilka sposobów na to, jak poradzić sobie  
ze stresem i zmęczeniem i wybrać taki, który najlepiej  
się sprawdzi w naszym przypadku. 
 
Stres i zmęczenie często sobie towarzyszą 
 
Stres i zmęczenie bardzo często występują jednocześnie. 
Dlatego sposoby na radzenie sobie z nimi niejednokrotnie 
są takie same lub uzupełniają się wzajemnie. Jak to zostało 
wspomniane wyżej, jest ich bardzo dużo, ale trzeba mieć 
świadomość tego, że nie każdy będzie skuteczny  
dla konkretnej osoby. Właśnie dlatego należy szukać  
takich metod, które najlepiej nas odstresują – dla jednej 
osoby idealnym sposobem na poradzenie sobie ze stresem 
będzie bieganie, dla innej aromaterapia.  
Wśród domowych sposobów na odstresowanie się, czy pora-
dzenie sobie ze zmęczeniem kilka jest wartych szczególnej 
uwagi: 

• efektywny wypoczynek i sen – wiele osób borykających 
się z nadmiernym stresem narzeka przede wszystkim  
na kłopoty ze snem, a to właśnie w czasie nocnego wy-
poczynku organizm regeneruje się i nabiera sił do dal-
szego działania. Problemy z zasypianiem mają również 
osoby nadmiernie przemęczone. Stresowi dodatkowo 
może towarzyszyć częste wybudzanie się, co może wpły-
wać na efektywność snu, czyli jego regeneracyjną rolę. 
Przy kłopotach z zasypianiem można spróbować się wyci-
szyć przed snem przy pomocy naparu z melisy  
lub chmielu. Specjaliści zalecają też zjedzenie przed 
snem przekąski, która będzie podnosiła poziom działają-
cego nasennie tryptofanu i serotonin – taki efekt można 
uzyskać np. zjadając kilka biszkoptów i popijając  
je gorącą szklanką mleka, czyli zastosować sprawdzony 
sposób naszych babć; 

• odprężenie przy pomocy aromaterapii – aromaterapia 
jest zaliczana do dziedzin medycyny alternatywnej.  
Wykorzystuje się w niej olejki eteryczne oraz szereg 
innych substancji zapachowych, które mają korzystnie 
wpłynąć na nastrój człowieka lub na procesy poznawcze 
czy zdrowie. W zaciszu domu można wykorzystać olejki 
eteryczne do aromatyzacji powietrza lub do relaksujące-
go masażu. Przed przystąpieniem do masażu należy  
pamiętać o rozcieńczeniu olejku eterycznego z olejem 
bazowym (np. olejem z pestek z winogron czy oliwą  
z oliwek). Jest to bardzo ważne, gdyż olejki mają bar-
dzo wysokie stężenie składników mogących powodować 
podrażnienia skóry. W przypadku krótkotrwałego stresu 
warto sięgnąć po olejki: bergamotkowy, z drzewa sanda-
łowego i lawendowy. Kiedy stres się przedłuża, ukojenie 
mogą przynieść kompozycje olejków takich jak: lawen-

dowy, geranium, z wetiwery czy drzewa sandałowego. 
Przy zmęczeniu i apatii można wybrać olejek z grapefru-
ita lub rozmarynu; 

• ruch na świeżym powietrzu – ruch na świeżym powie-
trzu pozwala na lepsze dotlenienie mózgu, co jest  
pomocne w walce ze zmęczeniem i apatią. Dotleniony 
mózg lepiej pracuje, łatwiej nam się skupić. Więcej  
na temat dobroczynnego wpływu ruchu piszemy w tym 
numerze w artykule o sposobach na zachowanie dobrego 
zdrowia, który znajduje się na str. 3; 

• ożywczy prysznic, relaksująca kąpiel – w okresie 
wzmożonego zmęczenia i dużego stresu z rana warto 
brać szybki prysznic – naprzemiennie ciepłą i zimną  
wodą. Dodatkowo dobrym pomysłem będzie wykonanie 
pobudzającego krążenie masażu. W tym celu można wy-
korzystać między innymi specjalną, szorstką rękawicę.  
Z kolei wieczorem, dla relaksu można skorzystać  
z dobroczynnej mocy gorącej kąpieli. Do wody można 
dodać kilka kropel wyżej wymienionych olejków  
eterycznych lub kilka garści soli bocheńskiej, z Morza 
Martwego czy ciechocińskiej. Ciepła kąpiel działa relak-
sująco, odpręża mięśnie i pozwala na wyciszenie  
się przed snem; 

• dieta bogata w węglowodany – w okresie stresu  
i wzmożonego zmęczenia warto pamiętać o uzupełnianiu 
swojej diety w produkty bogate w węglowodany, które 
pozwolą na utrzymanie energii przez cały dzień. W tym 
czasie warto sięgać po jak najwięcej warzyw i owoców 
oraz produkty spożywcze bogate w węglowodany złożo-
ne, które dłużej i równomierniej uwalniają energię  
do organizmu (np. kasze, ryż, makarony).  

 
Czego unikać w okresie wzmożonego zmęczenia i stresu? 
 
Oprócz poznania sposobów na radzenie sobie ze stresem  
i zmęczeniem, warto też wiedzieć czego unikać w tym cza-
sie. Do takich rzeczy należy przede wszystkim alkohol, któ-
ry powszechnie, błędnie uważany jest za dobry środek od-
prężający. Jednak w dłuższej perspektywie i przy nasilonym 
stresie jego spożycie może jeszcze bardziej wzmóc nieprzy-
jemne objawy.  
 
Wiele osób sięga chętnie po popularne napoje energetyczne 
i kawę, które w niewielkich ilościach podnoszą na chwilę 
poziom energii i poprawiają samopoczucie. Jednak jest  
to działanie krótkotrwałe, a przy spożyciu większej ilości 
tego rodzaju produktów objawy stresu mogą się nasilić. 
  
I na koniec najważniejsze. Choć może się to wydawać  
trywialne, do minimum należy ograniczyć stresujące nas 
sytuacje oraz takie, które mogą się kojarzyć ze stresem  
np. kłótnia w najbliższym otoczeniu, zbyt głośna muzyka 
czy nawet irytujące dźwięki dochodzące z sąsiedniego 
mieszkania czy z podwórka.  
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Depresja  

– porozmawiajmy o niej 

Już od blisko 70 lat Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) organizuje Światowy Dzień Zdrowia. Każde-
go roku 7 kwietnia ma miejsce kampania poświęco-
na konkretnym zagadnieniom związanym ze zdro-
wiem. W tym roku tematem przewodnim była  
depresja, a hasło promujące brzmiało „Depresja – 
porozmawiajmy o niej”, gdyż często właśnie wsty-
dzimy się rozmawiać o tym problemie.  

Depresja jest chorobą, która dość często jest jeszcze 
marginalizowana i nierozumiana, a przecież występuje 
na całym świecie, dotyka ludzi z różnych środowisk  
i w różnym wieku. Co istotne, depresja wpływa na nasze 
codzienne funkcjonowanie – uniemożliwia często wyko-
nywanie nawet najprostszych, codziennych czynności. 
Nieleczona może doprowadzić do zerwania więzi  
międzyludzkich, utraty pracy, a w najcięższych przy-
padkach dochodzi także do prób samobójczych 
(największy odsetek prób i śmierci samobójczych notuje 
się wśród osób w wieku 15-29 lat). 
 
Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia miał na celu zwięk-
szenie powszechnej świadomości dotyczącej tej choro-
by, a także pokazanie, że można jej zapobiegać,  
a także leczyć. Celem organizatorów było także 
„odczarowanie” tej choroby, zmniejszenie jej stygma-
tyzacji i wyjaśnienie, często błędnych przekonań o niej. 
Kampania ma także zachęcić osoby borykające się z tym 
problemem do szukania pomocy, a ich bliskim pokazać, 
jak pomagać osobom cierpiącym na depresję. 
 
Czym jest depresja? 
 
Depresja silnie kojarzona jest z uczuciem smutku  
i przygnębieniem. Jednak jest to bardzo ogólne stwier-
dzenie i nie do końca oddaje istotę choroby. Depresję 
można określić jako stale utrzymujące się uczucie smut-
ku połączone z utratą zainteresowania czynnościami, 
jakie w normalnej sytuacji sprawiają danej osobie przy-
jemność. Depresji często towarzyszą również: niezdol-
ność do wykonywania codziennych czynności (stan 
utrzymujący się przynajmniej dwa tygodnie), brak ener-
gii, apetytu, zaburzenia snu, stany lękowe, problemy  
z koncentracją, trudności z podejmowaniem decyzji, 
niepokój, poczucie bezwartościowości, beznadziei,  
obwinianie się, myśli o samookaleczeniu się czy samo-
bójstwie.  
 
Najważniejsze fakty dotyczące depresji 
 

• depresja jest chorobą psychiczną, która może zwięk-
szać ryzyko rozwoju chorób niezakaźnych takich  
jak np. cukrzyca czy choroby układu krążenia.  
I odwrotnie te jednostki chorobowe mogą podnieść 
ryzyko wystąpienia depresji u chorego, jak więc  
widać wiążą się one ze sobą dość mocno; 

• według danych WHO na depresję lub/i stany lękowe 
może cierpieć nawet 10% ludności na całym świecie; 

• większe ryzyko wystąpienia depresji ma miejsce  
u osób żyjących w regionach dotkniętych konfliktami 
militarnymi i katastrofami humanitarnymi – wskazuje 

się, że w tych regionach depresja dotyka nawet  
jednego na pięciu mieszkańców; 

• depresja poporodowa u kobiety może mieć wpływ  
na rozwój niemowlęcia (szerzej o depresji poporodo-
wej piszemy poniżej). 

 
Rodzaje depresji i ich przyczyny 
 
Depresja to choroba zróżnicowana. Wyróżnia się jej dwa 
podstawowe rodzaje: 

• depresję reaktywną (egzogenną) – związaną  
z występowaniem stresujących, niekiedy nagłych 
wydarzeń w życiu np. śmiercią osoby bliskiej, choro-
bą, rozwodem itp.  

• depresję endogenną – wynikającą z zaburzeń biolo-
gicznych, przykładem może być zaburzenie produkcji 
neuroprzekaźników np. serotoniny lub noradrenaliny, 
często przekazywana jest genetycznie. 

 
Co istotne, wiele przypadków depresji, jak np. depresja 
poporodowa może mieć przyczyny zarówno egzo-  
jak i endogenne (w przypadku depresji poporodowej 
wpływ będą miały zmiany w życiu, jak i te związane  
z gospodarką hormonalną).  
 
Czym jest depresja poporodowa? 
 
Jak to zostało wyżej wspomniane, depresja poporodowa 
jest jedną z chorób związanych ze spektrum depresji. 
Często zalicza się ją zarówno do depresji egzo- i endo-
gennych. Niestety zjawisko to, często jest marginalizo-
wane przez otoczenie kobiety po porodzie i mylone  
z syndromem Baby Blues. Rzadko się o niej rozmawia, 
bo to problem wstydliwy i krępujący, a przecież taka 
depresja może wpłynąć nie tylko na funkcjonowanie 
kobiety, ale i prawidłowy rozwój niemowlęcia. Wbrew 
pozorom jest to też problem dość powszechny –  
jak pokazują analizy, depresja poporodowa dotyka  
od 13 do 30% kobiet, które urodziły dziecko.  
 
Do najczęstszych objawów depresji poporodowej zalicza 
się między innymi: 

• długotrwałe przygnębienie; 

• obniżenie nastroju; 

• brak przyjemności, zainteresowania większością 
form aktywności; 

• zaburzenia łaknienia; 

• zaburzenia snu; 

• trudności w karmieniu piersią; 

• obawy o zdrowie dziecka, prawidłową opiekę nad 
nim, prawidłowe karmienie piersią; 

Designed by Pressfoto / Freepik 
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• uczucie bycia „złą matką” - poczucie bezwartościo-
wości, nadmierne poczucie winy; 

• brak energii, zmęczenie; 

• nawracające myśli i próby samobójcze. 
 
U kobiet z depresją poporodową może występować  
niechęć związana z obcowaniem z dzieckiem czy opieką 
nad nim, a jednocześnie kobieta będzie odczuwała  
poczucie winy z tym związane. Wiele kobiet borykają-
cych się z tym problemem wskazuje również obawy 
przed pozostaniem samej w domu razem z dzieckiem. 
Depresja może objawiać się również nadmiernym  
dbaniem o zdrowie dziecka np. mimo zapewnień leka-
rzy, że dziecko jest zdrowe, matka będzie odwiedzała 
kolejnych specjalistów. Co istotne, depresja poporodo-
wa może pojawić się już w pierwszym okresie  
po urodzeniu dziecka (ok. 10% przypadków depresji  
poporodowej ma miejsce w 8. tygodniu po urodzeniu 
dziecka), ale również w okresie, gdy dziecko skończyło 
już kilka miesięcy (ok. 22% przypadków depresji poporo-
dowych ma miejsce, kiedy dziecko ma ok. 12 miesięcy). 
 
Jaki wpływ na rozwój dziecka ma depresja poporodo-
wa matki? 
 
Depresja poporodowa ma przede wszystkim negatywny 
wpływ na więź, jaka tworzy się między matką a dziec-
kiem w pierwszych tygodniach po porodzie. Dzieci  
matek, u których wystąpiła depresja poporodowa mają 
deficyty emocjonalne i poznawcze, które mogą  
być czasowe lub utrzymywać się trwale. Dzieci takich 
matek spędzają też dużo czasu w negatywnych stanach 
emocjonalnych, w porównaniu do dzieci matek  
„nie-depresyjnych”.  
 
Badania pokazują, że u dzieci matek z depresją poporo-
dową mogą pojawić się też zmiany fizjologiczne.  
W wieku 6 miesięcy dzieci takie mają szybsze tętno  
i wyższy poziom kortyzolu we krwi w porównaniu  
z dziećmi, których matki nie miały depresji. Co ważne, 
również depresja w czasie ciąży może negatywnie wpły-
nąć na dziecko. 
 
Jakie są przyczyny depresji poporodowej i co zwięk-
sza ryzyko jej wystąpienia? 
 
Często jako przyczynę depresji poporodowej wskazuje 
się powszechne przekonanie, że każda matka powinna 
być „perfekcyjna” już od pierwszych chwil po narodzi-
nach dziecka. Kobieta powinna już od pierwszych  
dni idealnie dbać o dom, opiekować się dzieckiem i jed-
nocześnie jak najszybciej wracać do pracy. Niestety 
takie oczekiwania otoczenia i nas samych często rozmi-
jają się z rzeczywistością. Kobiety nakładają na siebie 
za dużo obowiązków, co szybko rodzi przygnębienie, 
uczucie bezradności, osamotnienia i obwinianie samej 
siebie.  
 

Dodatkowo czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpie-
nia depresji po porodzie mogą być: 

• wcześniejsze choroby psychiczne; 

• lęki i problemy psychologiczne w ciąży; 

• niska samoocena; 

• stres związany z opieką nad dzieckiem; 

• trudny poród; 

• brak wsparcia społecznego; 

• problemy w związku; 

• niechciana ciąża; 

• niski status społeczno-ekonomiczny. 
 
Depresja poporodowa a baby blues 
 
Depresja poporodowa bardzo często jest mylona  
ze zjawiskiem nazywanym powszechnie Baby Blues. 
Charakteryzuje się ono czasowym obniżeniem nastroju 
w związku ze zmianami hormonalnymi, jakie zachodzą 
w ciele kobiety po porodzie. Zjawisko to nazywane  
jest też często przygnębieniem lub smutkiem poporodo-
wym. Jednak w odróżnieniu od depresji jest stosunkowo 
krótkotrwałe – najczęściej występuje zaraz po porodzie 
i trwa ok. 2-6 tygodni. W większości przypadków  
przechodzi też samoistnie. Do głównych objawów Baby 
Blues zaliczyć można przede wszystkim: 

• wahania nastrojów; 

• brak energii; 

• przemęczenie; 

• niepewność; 

• nadmierną drażliwość. 
 
Baby Blues jest zjawiskiem powszechnym. Analizy poka-
zują, że występuje nawet u ok. 80% kobiet po porodzie. 
Co istotne w odróżnieniu od depresji ma dość łagodny 
przebieg i jest krótkotrwałe, a także w tym czasie  
kobieta nie ma myśli samobójczych czy o samookalecze-
niu się. Stan ten nie zagraża także życiu dziecka.  
 
Depresja – jak ją leczyć, gdzie szukać wsparcia? 
 
Depresja jest chorobą ciężką i najczęściej wymaga  
leczenia farmakologicznego, które powinno być dobrane 
indywidualnie do konkretnego przypadku. Z reguły tera-
pia farmakologiczna trwa przynajmniej 6 miesięcy.  
Co ważne, poprawę można zauważyć dopiero przy syste-
matycznym przyjmowaniu leków po ok. 6, a nawet  
12 tygodniach od momentu rozpoczęcia terapii. Kurację 
farmakologiczną warto wesprzeć również psychoterapią 
indywidualną lub grupową. W wielu miastach działają 
też grupy wsparcia dla osób z depresją.  
 
W leczeniu depresji istotne jest też wsparcie bliskich, 
gdyż stan chorego wpływa na interakcje z otoczeniem  
i może znacznie rzutować na jego późniejsze, ponowne 
odnalezienie się w rzeczywistości.  

W Szkole Rodzenia „Jakość narodzin - jakość życia” odbywają się zajęcia relaksacji i nauki  
spokojnego oddychania dla kobiet w ciąży. Relaksacja jest bardzo polecana na każdym etapie 
ciąży. Spokojna mama, to spokojne dziecko, przekazuje dziecku pozytywne emocje. W trakcje 
relaksacji oddycha się głęboko, dziecko dostaje dużo tlenu, dociera do niego więcej substancji 
odżywczych. Ponadto odbywają się spotkania z psychologiem dotyczące Baby Blues—czym jest, 
skąd się bierze i jak z nim walczyć.  
 
Plan zajęć Szkoły Rodzenia dostępny jest na stronie www.spmzoz-slupsk.pl w zakładce Szkoła 
Rodzenia Info. 
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Palenie papierosów a ciąża - 
wpływ nikotyny na dziecko 

Światowy Dzień bez Tytoniu to doskonała okazja do rzucenia  
nałogu, jakim jest palenie papierosów. Rozstać się z nim warto 
szczególnie jeśli jest się w ciąży. Oczywiście decyzję o rzuceniu 
palenia można podjąć niezależnie od tego, jaki dzień roku mamy.  
 

Dlaczego rozstanie się z tym nałogiem jest tak ważne? 
Uzależnienie od tytoniu niesie ze sobą wiele niebezpie-
czeństw dla naszego zdrowia. Co istotne, również osoby 
niepalące, a narażone na kontakt z dymem papieroso-
wym mogą odczuć jego niekorzystny wpływ. W tym  
numerze biuletynu postanowiliśmy przybliżyć Państwu, 
jakie skutki niesie ze sobą palenie papierosów, szczegól-
nie dla kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  
Dlaczego skupiamy się akurat na tej grupie? Jak się oka-
zuje, to właśnie ten nałóg jest niezwykle powszechny 
wśród ciężarnych. Wyniki analiz przeprowadzonych  
w 2010 roku przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny 
Inspektorat Sanitarny pokazują, że do palenia w czasie 
ciąży przyznaje się 11% ciężarnych, a do popalania  
aż 38% kobiet spodziewających się dziecka. Dodatkowo, 
aż 50% kobiet w ciąży jest narażonych na skutki biernego 
palenia. 
 
Ile papierosów można wypalić w czasie ciąży? 
 
W jednym poprzednich numerów biuletynu pisaliśmy  
o skutkach picia alkoholu w ciąży. Padło tam pytanie 
„czy istnieje bezpieczna ilość alkoholu, jaki można  
wypić w ciąży?” Podobne pytanie można sobie zadać  
odnośnie palenia papierosów - „Czy istnieje określona 
liczba papierosów, jakie można wypalić w ciąży?” Odpo-
wiedź na to pytanie jest jednoznaczna – NIE.  
 
Jakie zagrożenie niesie ze sobą palenie papierosów  
w czasie ciąży? 
 
Dzieci kobiet palących w czasie ciąży mogą mieć różno-
rodne problemy zdrowotne w związku z narażeniem  
na działanie około 4000 szkodliwych substancji, jakie 
znajdują się w dymie papierosowym. Wśród najczęściej 
występujących zmian związanych z tym, że kobieta pali-
ła w czasie ciąży, wymienia się przede wszystkim: 

• niską masę urodzeniową; 

• zaburzenia układu sercowo-naczyniowego; 

• zaburzenia metabolizmu; 

• zaburzenia w pracy układu oddechowego; 

• zwiększenie ryzyka wystąpienia tak zwanej nagłej 
śmierci łóżeczkowej; 

• znacznie zwiększa się także ryzyko wystąpienia takich 
schorzeń jak: wrodzony rozszczep powłok brzusznych 
(wytrzewienie), przepuklina, przedwczesne zrośnię-
cie czaszki (kraniosynostaza), deformacja stóp (stopy 
końsko-szpotawe) czy wady wzroku. 

Palenie w czasie ciąży może przyczynić się również  
do powikłań mogących zagrozić bezpośrednio życiu  
i zdrowiu matki, jak i dziecka. U kobiety palącej w cza-
sie ciąży może dojść do poronienia, zmian w łożysku, 

odklejenia się łożyska, pęknięcia błon płodowych,  
a nawet do urodzenia martwego dziecka. Palenie powo-
duje też duże zmiany w łożysku, a co za tym idzie,  
nie spełnia ono odpowiednio swoich funkcji, więc dziec-
ko, o czym wspomniano wyżej, jest niedożywione i osła-
bione, co w przyszłości może rzutować na częstsze  
choroby układu oddechowego i znacznie obniżyć odpor-
ność organizmu.  
 
Jak reaguje dziecko, gdy mama pali? 
 
Reakcja dziecka w łonie matki na dym papierosowy jest 
niemalże natychmiastowa. Kiedy dym papierosowy  
dociera do łożyska, tętno płodu znacząco wzrasta, nawet 
do 180 uderzeń na minutę. Jest to duże obciążenie  
dla rozwijającego się dopiero organu. W czasie, kiedy 
mama pali, do dziecka dociera aż o 25% mniej tlenu  
niż normalnie, zmniejsza się także ilość składników  
odżywczych, które docierają do organizmu dziecka.  
Może to doprowadzić do przewlekłego niedotlenienia,  
a co za tym idzie poważnych zaburzeń rozwoju u niena-
rodzonego dziecka.  
 
Dodatkowo, naukowcy prowadzący badania na Uniwersy-
tecie w Durham (Wielka Brytania) przeanalizowali wpływ 
dymu papierosowego na zachowanie płodu w łonie mat-
ki. W czasie badania USG 3D obserwowano reakcję 
dziecka w momencie palenia przez mamę papierosa. 
Analizy badania pokazały, że dzieci matek palących 
znacznie częściej dotykały swoich twarzy oraz ciała 
(odpowiednio 59% i 69% częściej, w porównaniu do dzieci 
matek niepalących).  
 
Karmienie piersią a palenie papierosów 
 
Palenia należy unikać również w czasie karmienia pier-
sią, gdyż ma ono negatywny wpływ na rozwój dziecka. 
Chodzi tutaj nie tylko o to, że nowo narodzone dziecko 
będzie miało kontakt z dymem papierosowym. Wiele  
ze szkodliwych substancji przenika do mleka matki.  
Powoduje to, że stężenie takich substancji jak nikotyna 
czy kotynina jest znacznie większe u dziecka karmionego 
piersią niż u palącej kobiety. Jak się okazuje, dopiero  
po 12 godzinach od wypalenia papierosa z mleka matki 
znikają substancje toksyczne, które przeniknęły do niego 
w czasie palenia papierosa. Potwierdzeniem tego  
są analizy badań przeprowadzanych na dzieciach matek 
palących w czasie karmienia piersią. Badaniu poddawany 
jest mocz dziecka, którego matka zapaliła papierosa  
w czasie 12 godzin przed karmieniem dziecka piersią.  
W moczu tych dzieci wykrywano podwyższone stężenie 
metabolitu nikotyny, czyli kotyniny. Analiza badań  
pokazywała również, że w moczu tych dzieci znajduje 
się także wysokie stężenie nikotyny.  
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Jakie objawy powinny zaalarmować rodziców? 
 
Wysokie stężenie tych dwóch substancji może wywołać 
określone objawy, na które powinien zwrócić każdy  
rodzic, który pali papierosy. Do głównych objawów  
podwyższonego stężenia nikotyny w organizmie dziecka 
należą: 

• zaburzenia układu krążenia (nikotyna powoduje  
obkurczenie naczyń krwionośnych); 

• przyśpieszona akcja serca; 

• wymioty; 

• biegunki; 

• kolki; 

• rozdrażnienie; 

• problemy ze snem (dziecko często się wybudza,  
ma płytki sen). 

Niestety objawy te nie są jednoznaczne, co oznacza,  
że można je wiązać z wieloma problemami zdrowotny-
mi. Jeżeli wywołane są przez palenie w czasie karmie-
nia piersią (lub paleniem w pobliżu dziecka), to w więk-
szości przypadków ustępują, jeżeli przestanie się palić.  
 
Rzucanie palenia w czasie ciąży i nie tylko –  
jak to zrobić? 
 
Większość kobiet palących w czasie ciąży, bo aż 70%  
z nich, deklaruje chęć rzucenia nałogu po dowiedzeniu 
się, że są w ciąży. Największe szanse na całkowite  
rzucenie palenia mają panie, które zdecydują  
się na ten krok w pierwszych tygodniach ciąży. W części 
szpitali i poradni położniczych poleca się pacjentkom 
konsultacje z psychologiem, gdyż leki stosowane  
w terapii uzależnienia od nikotyny są szkodliwe  
dla dziecka. Jednocześnie specjaliści podkreślają,  
że coraz więcej przyszłych mam ma większą świado-
mość tego, jak szkodliwe dla płodu może być palenie  
w czasie ciąży.  
 
Kierowanie kobiet ciężarnych, które chcą rzucić pale-
nie, do psychologa ma swoje uzasadnienie w badaniach 
analizujących to uzależnienie. Jak się okazuje, sam 
głód nikotynowy słabnie bardzo szybko, jednak  

palenie uzależnia psychicznie, gdyż wiąże się z nim  
często dużo rytuałów (np. palimy na odstresowanie,  
do kawy itp.). Wokół palenia narosło także wiele  
mitów związanych z tym, że ma ono dla naszego organi-
zmu wiele korzyści, np. pozwala się skoncentrować, 
lepiej spać czy nie przytyć. Błędnie panuje też niezwy-
kle szkodliwe przekonanie, że kobiety, które rzucą  
palenie w czasie ciąży, mogą dostać nagłych skurczy 
powodujących przedwczesny poród. Oczywiście  
są to błędne przekonania, mające na celu usprawiedli-
wienie dla palenia.  
 
Terapia z psychologiem (nazywana często behawioral-
ną) pomaga w zrozumieniu własnego zachowania  
i powodów, dla których palimy, nie odpowiada na pyta-
nie - „jak rzucić palenie?”, ale „dlaczego palę?”.  
Po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o powody palenia 
można je łatwo skonfrontować z rzeczywistością,  
przekonać się, że każdy z nich jest nieprawdziwy,  
że palenie nie pomaga nam w żadnej z wymienionych 
czynności. Wówczas o wiele łatwiej wyzbyć się szkodli-
wego nawyku.  
 
Nieco łatwiej mają kobiety niebędące w ciąży i niekar-
miące piersią oraz mężczyźni, którzy pragną rzucić  
palenie. Oczywiście siła nawyku jest u nich równie  
duża, jak w przypadku kobiet w ciąży. Jednak takie 
osoby mogą wspomóc się preparatami, które mają  
na celu złagodzenie skutków głodu nikotynowego.  
Jest to dobre wsparcie w okresie rzucania palenia. 
Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie jest to rozwiąza-
nie idealne – samo przyjmowanie takich preparatów  
nie pomoże nam rzucić palenia. Ważna jest rozmowa  
ze specjalistą zajmującym się uzależnieniem od nikoty-
ny, a także trzymanie się swoich postanowień.  
 
Warto też pamiętać o tym, że w rzuceniu palenia może 
pomóc kilka czynności, które nie przysporzą wielu trud-
ności. Warto przede wszystkim uprzedzić bliskich  
i znajomych o zamiarze rzucenia palenia W pierwszych 
dniach rzucania palenia warto unikać miejsc, w których 
pokusa zapalenia czy kupienia papierosów będzie więk-
sza.  

PAMIĘTAJ! Jeśli palisz przy dziecku, narażasz je na wystąpienie 
infekcji dróg oddechowych, astmy oraz zapalenia ucha środko-
wego, a także nowotworów (informacje wg raportu WHO  
z 2008 r.). 

Bierne palenie może zaburzać rozwój dziecka - już od momentu 
poczęcia. Dlatego, jeśli planujesz ciążę, a palisz papierosy -  
zerwij z nałogiem już teraz, jeszcze zanim zaczniesz starania  
o dziecko! 

Jeśli już jesteś w ciąży - rzuć palenie - zmniejszy to znacznie 
ryzyko wystąpienia stanów patologicznych rozwoju dziecka,  
które rośnie w Twoim łonie.  

PAMIĘTAJ, że jeśli palisz w ciąży, to po porodzie wzrasta ryzyko 
wystąpienia u dziecka tak zwanej nagłej śmierci łóżeczkowej,  
a masa urodzeniowa dziecka może być mniejsza o 200-300 gram 
w porównaniu do dzieci matek niepalących.  

Rzucając palenie, zwiększasz szanse na to, że dziecko będzie 
miało prawidłową wagę urodzeniową.  
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Rola ojca w wychowaniu dziecka. 
Niezastąpiony ojciec 

Rola ojca w wychowaniu dziecka często jest margina-
lizowana. Jest to pokłosie tego, w jaki sposób jeszcze  
do niedawna była postrzegana typowa polska rodzina 
– ojciec miał zarabiać pieniądze, a wszystko, co zwią-
zane z domem i rodziną było domeną kobiety. Jednak 
niezależnie od tego, jaki model rodziny jest przyjęty, 
rola ojca w wychowaniu dziecka, już od pierwszych 
chwil wspólnego życia jest niezwykle istotna.  

Podstawowe modele ojcostwa - rola ojca w rodzinie 
 
Na wstępie zostało powiedziane, że w modelu rodziny, 
uważanym jeszcze jakiś czas temu za tradycyjny,  
to mężczyzna – ojciec był głową rodziny i głównym jego 
zadaniem było zapewnienie rodzinie dostatniego życia. 
Wychowanie dzieci należało do kobiety, która często  
nie pracowała zawodowo i zajmowała się domem oraz 
potomstwem. Z czasem, gdy kobiety zaczęły 
„wychodzić” z domów, pracować zawodowo i ojcowie 
coraz częściej przejmowali część domowych obowiąz-
ków, zaczęto dostrzegać, jak ważną rolę pełni  
on w życiu i wychowaniu dzieci. A także to, jak istotne 
są dobre relacje na linii ojciec – dziecko, dla prawidło-
wego rozwoju emocjonalnego młodego człowieka.  
 
Obecnie w większości rodzin role rodziców są niemalże 
równoznaczne, jeśli chodzi o wychowanie dzieci  
i stymulację ich rozwoju. Jednak wiele opracowań nau-
kowych wskazuje, że podejście matki i ojca do dziecka 
różni się. Matczyna miłość określana jest jako bezwa-
runkowa, ojcowska uważana jest za warunkową. Dlatego 
też oboje rodzice inaczej stymulują dzieci do działania 
 i rozwoju. Pedagodzy twierdzą również, że dobre rela-
cje z ojcem owocują u dziecka otwartą postawą na ludzi 
oraz większą aktywnością i radością życia.  
 
Bardzo ważne jest to, aby dobre relacje z dzieckiem 
były budowane już od pierwszych chwil jego życia.  
Włączenie ojca do opieki nad niemowlęciem pozwala 
poczuć mu się potrzebnym i znacznie ułatwi nawiązanie 
wartościowej więzi z dzieckiem. Tutaj bardzo ważne 
jest to, aby matka pozwoliła swojemu partnerowi  
na doglądanie dziecka, nie izolowała go od maleństwa, 
a wręcz przeciwnie, zachęcała do jak największej ilości 
dobroczynnego dla wszystkich kontaktu.  
 
Kontakty z ojcem mają duże znaczenie u dzieci w wieku 
szkolnym. Jak pokazują badania, relacje z ojcem mogą 
wpływać nie tylko na zachowanie dziecka, ale także  
na osiągane przez nie wyniki w nauce. Wpływa  
na to kilka ważnych czynników, między innymi częstotli-
wość kontaktów ojca z dzieckiem oraz ich rodzaj  
(im częstsze kontakty, tym lepsze wyniki w nauce  
będzie osiągało dziecko), a także cechy ojca i jego  
samoocena. Nie bez znaczenia okazuje się także wy-
kształcenie rodzica. Co ciekawe, najlepsze wyniki  
w nauce, szczególnie w matematyce, osiągają te dzieci,  
od których ojcowie wymagają dużo, ale jednocześnie 
pozwalają im na pewną swobodę w wykonywaniu zleco-
nych im zadań. Z kolei dzieci, których ojcowie są surowi 
i jednocześnie zachowują pełnie kontroli nad zachowa-
niem dziecka, mogą mieć oceny na poziomie przecięt-
nym lub nawet niższym.  
 

Nie do przecenienia jest też rola ojca, jeśli chodzi  
o rozwój emocjonalny i moralny dziecka. To właśnie 
dzięki kontaktom z ojcem u dziecka kształtują się odpo-
wiednie postawy moralne i zachowania społeczne.  
Dostarcza on potomkowi bodźców, które pozwalają  
mu na łatwiejsze kontakty ze światem zewnętrznym. 
Ojcowie zwracają również większą uwagę na zachowa-
nia właściwe dla płci dziecka, przez co wpływają  
na kształtowanie się roli płciowej, zarówno u chłopców,  
jak i dziewczynek. To właśnie ojcowie wywierają  
na dziecko większy wpływ, aby jego zachowanie było 
odpowiednie do płci. W późniejszym życiu rzutuje  
to na możliwość znalezienia odpowiedniego partnera/
partnerki i stworzenie szczęśliwego związku opartego  
na najważniejszych zasadach współżycia i wzajemnej 
akceptacji.  
 
Rodzaje oddziaływań wychowawczych a rola ojca  
w wychowaniu dziecka 
 
Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje oddziaływań  
wychowawczych na dziecko. Są to: 

• modelowanie – podczas procesu modelowania docho-
dzi do przyswajania przez dziecko cech i zachowań 
charakterystycznych dla ojca. Najlepszym modelem 
do naśladowania dla dziecka będzie ojciec aktywnie 
uczestniczący w procesie jego wychowania. Siła  
oddziaływania na dziecko jest największa, jeśli  
zachowanie ojca jest akceptowane również przez 
innych członków rodziny. Modelowanie może wpły-
wać na zachowanie dziecka oraz jego reakcje emo-
cjonalne. Jest to ważny element kształtowania jego 
sposobu myślenia oraz samooceny. Dziecko w czasie 
obserwacji rodzica uczy się nie tylko nowych umie-
jętności, ale także określonych wzorców zachowania; 

• przekaz słowny – słowa będą najlepiej oddziaływać 
na rozwój dziecka, jeśli będą współgrały z zachowa-
niem rodzica. Jeżeli słowa wypowiadane przez ojca 
nie będą znajdowały odniesienia w jego zachowaniu, 
sam przekaz słowny okaże się mało wartościowy 
pod względem wychowawczym; 

• dyscyplinowanie – statystycznie to ojcowie częściej 
niż matki sięgają po dyscyplinowanie jako środek 
wychowawczy, gdyż są bardziej konsekwentni  
i stanowczy w swoim działaniu. Trzeba tutaj jednak 
odróżnić utrzymanie dyscypliny od karnego utrzymy-
wania posłuszeństwa u dziecka.  

 
Co się może stać, gdy relacja z ojcem jest zaburzona 
lub jej brak? 
 
Zaburzona relacja z ojcem lub jej całkowity brak może 
nieść ze sobą poważne skutki zarówno dla dziewcząt,  
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jak i dla chłopców. W przypadku chłopców może  
to skutkować między innymi problemami z ukształtowa-
niem się tożsamości płciowej lub złym wzorcem męsko-
ści. Dziecko naśladuje też często w dorosłym życiu  
postawy moralne i społecznościowe swojego ojca,  
co w przypadku złych wzorców może skutkować zabu-
rzonymi kontaktami z otoczeniem. U dziewcząt może 
nastąpić zaburzenie wzorca mężczyzny – ojciec jest 
pierwszym wzorem dla młodej kobiety, od relacji  
z ojcem będą zależały jej późniejsze kontakty  
z mężczyznami – zarówno te zawodowe, jak i osobiste.  
 
Brak dobrego kontaktu z ojcem może u młodych ludzi,  
w nastoletnim wieku skutkować kryzysem tożsamości. 
To może z kolei rodzić powstawania patologii wycho-
wawczych – w najgorszych przypadkach prowadzić  
do narkomanii, prostytucji czy alkoholizmu u dzieci. 
Może dochodzić też do innych problemów natury  
psychologicznej – braku radości z życia, depresji  
czy nawet do prób samobójczych.  
 
W przypadku braku akceptacji i czułości ze strony ojca, 
dziecko będzie szukało ich w oczach innych. Wtedy  
też często staje się ono podatne na sugestie i łatwiej 
nim manipulować.  
 
Jak nawiązać lepszą więź z dzieckiem? 
 
Nad nawiązywaniem odpowiednich stosunków z dziec-
kiem i budowaniem z nim więzi należy pracować  
praktycznie przez cały czas. Trzeba pamiętać o tym,  
że bycie rodzicem wymaga dużych poświęceń i umiejęt-
ności. W relacje z dzieckiem włożyć należy przede 
wszystkim dużo serca i cierpliwości. Dziecku trzeba  
powtarzać, że się je kocha, ale jednocześnie warto  
pamiętać o tym, że bycie z dzieckiem jest dla niego 
najważniejsze. Chodzi tutaj o poświęcenie w pełni  
czasu, jaki mamy dla dziecka właśnie jemu. Wszelkie 
rozpraszacze, takie jak telefony czy telewizory nie mają 
w tym czasie racji bytu.  
 
Często rodzice zasłaniają się tym, że nie mają czasu  
lub są zmęczeni, jednak o wiele lepiej poświęcić dziec-
ku pół godziny i być na nim skupionym w pełni  
niż co chwilę się czymś rozpraszać i robić wiele innych 
rzeczy na raz. Nie należy także stosować „wykrętów” 
czy obietnic bez pokrycia, jeśli wiemy, że plany mogą 
się zmienić lub są całkowicie nie do zrealizowania.  
Nie można np. obiecywać wycieczki do ZOO czy chociaż-
by spaceru w parku i później wycofywać się z tego,  

gdyż dziecko poczuje się oszukane.  
 
Dla dziecka, niezależnie od wieku, najważniejszy jest 
spędzany z nim czas i sposób, w jaki to robimy. Rodzic 
powinien być w pełni zaangażowany i aktywny. Wspólne 
spędzanie czasu najlepiej pozwala na budowanie więzi  
i zaufania. Dzięki temu dziecko będzie miało pewność, 
że również w trudnych sprawach otrzyma pomoc  
od rodzica.  
 
Relacja ojciec - syn 
 
Ojciec i syn mogą mieć swoje męskie sprawy – mogą  
to być wspólne zabawy samochodami lub wypady  
na rowery czy spacery po lesie. Ważne, aby było to coś, 
co mogą robić razem i będzie to odpowiadało zaintere-
sowaniom ich obojga. Ojciec powinien pokazać synowi 
również to, że mężczyzna może mieć gorsze chwile  
i to, jak sobie radzić z problemami i trudnymi emocja-
mi. W tej relacji również liczy się siła czułości i przytu-
lania. Szczególnie w obecności syna, ojciec powinien 
wyrażać szacunek do kobiet. Jak to zostało wspomnia-
ne, dziecko będzie go obserwowało i naśladowało. 
Szczególnie ważny jest tutaj stosunek ojca do matki. 
Dobre kontakty z ojcem nauczą syna odwagi i wytrwało-
ści. Ojciec powinien pomóc wyrosnąć synowi na odpo-
wiedzialnego mężczyznę zdolnego do okazywania uczuć, 
dlatego warto zastanowić się nad swoim zachowaniem, 
aby dawać dziecku zawsze jak najlepszy przykład  
na przyszłość. 
 
Relacje ojciec – córka 
 
Ojciec powinien okazywać córkom szacunek. Dzięki  
temu będą mogły one budować swoją samoakceptację. 
Ojciec powinien być dla córki wsparciem i jednocześnie 
motywacją do działania, do odkrywania świata i swoich 
pasji. Również w relacjach z córką, warto wspólnie  
pielęgnować małe pasje i mieć swoje wspólne zwyczaje, 
np. codzienne czytanie przed snem, wspólne spacery  
po parku czy rysowanie. 
 
Niezależnie od płci dziecka, ojciec powinien spędzać  
z nim jak najwięcej czasu, okazywać szacunek i zrozu-
mienie – być tatą na pełny etat, który jest w pełni zaan-
gażowany. To pozwoli dziecku na zyskanie pewności 
siebie, chęci do poznawania świata i otwartości  
na to, co nowe, a także pomoże radzić sobie w później-
szym czasie z problemami dorosłego życia.  

Poród nie oznacza końca naszej wspólnej przygody. 
Wszystkie mamy  i tatusiów wraz z pociechami zapra-
szamy do udziału w zajęciach organizowanych  
w ramach Klubu Rodzica i Malucha, które są prowadzo-
ne cyklicznie w Szkole Rodzenia.  
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Ideą szkół rodzenia było pierwotnie doprowadzenie 
kobiety do szczęśliwego porodu i zaznajomienie  
jej z podstawowymi zabiegami higienicznymi doty-
czącymi pielęgnacji noworodka. Projekt „Zdrowie – 
Mama i Ja” rozszerzył to na przygotowanie do rodzi-
cielstwa (Poradnia Planowania Rodziny) i opiekę  
po porodzie (Poradnie Laktacyjna i Preluksacyjna). 
Po jakimś czasie powstał Klub Rodzica i Malucha.  

Ruszyła Szkoła Rodzica - sprawdź 
dlaczego warto się zapisać! 

Młodzi rodzice poczuli potrzebę dalszych spotkań, dzie-
lenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi swoich 
pociech i spotkań z fachowcami z wielu dziedzin, wspo-
magającymi rozwój ich dzieci oraz ułatwiającymi opiekę 
nad nimi. 
 
Dlaczego powstała Szkoła Rodzica? 
 
W ramach Szkoły Rodzenia jednym z cyklicznych wykła-
dów był wykład na temat wpływu rozwoju układu  
nerwowego oraz zmysłów u dziecka w okresie prenatal-
nym na późniejszy rozwój psychofizyczny – prowadzony 
przez mgr Krystynę Mazurkiewicz. Z uwagi na różnorod-
ność i dużą ilość oraz wagę informacji w trakcie tego 
wykładu, a również w związku z dostępem do zabaw 
fundamentalnych Colina Rose i Anny Hryniewicz,  
powstała idea utworzenia Szkoły Rodzica. Szkoła  
ta rozpoczęła swoją działalność w siedzibie Szkoły  
Rodzenia 11 maja br. Szkoła ma pomóc rodzicom  
w wychowywaniu zdrowego psychicznie dziecka, rozwi-
janiu w nim wszelkich zdolności, uczeniu wielu umiejęt-
ności. Autorzy zabaw fundamentalnych pokazują  
nam, jak robić to w sposób prosty, naturalny, w trakcie  
codziennych czynności w domu, a jednocześnie uświada-
miają nas, jak bardzo jest to istotne dla właściwego  
rozwoju psychiki naszego dziecka. 
 
Podczas pierwszego roku życia dziecko uczy się setek 
umiejętności: rozwija i doskonali zmysł słuchu, wzroku, 
doskonali ruch i koordynację, trenuje równowagę i uczy 
się języka. W ciągu pierwszych 5 lat życia rozwija  
się około 50% zdolności do uczenia się, a następne  

30% rozwija się do 8 roku życia. Oznacza to, że najważ-
niejszymi nauczycielami są rodzice, a najdoskonalszą 
szkołą jest dom. 
 
W trakcie spotkań w Szkole Rodzica omawiane są zaba-
wy, które można w prosty sposób stosować, choćby  
w trakcie czynności pielęgnacyjnych, od pierwszych  
dni życia dziecka, aż po jego pójścia do szkoły (od 0-6 
roku życia). 
 
Fundamenty piramidy, której celem jest szczęśliwe  
życie naszego dziecka, to kształtowanie i rozwijanie,  
poprzez zabawę w atmosferze miłości i pełnym poczuciu 
bezpieczeństwa, pojemności mózgu, pięciu zmysłów, 
ośmiu inteligencji, poczucia własnej wartości oraz zdro-
wia i rozwoju fizycznego. 
 
Przesłaniem zabaw fundamentalnych jest: „Chociaż 
jeden raz dziennie naprawdę skup uwagę na dziecku 
lub bardzo poważnie odpowiedz mu na pytanie,  
a będzie to tyle samo warte co całe godziny spędzo-
ne z dzieckiem, w czasie których nie poświęcasz  
mu uwagi.” 
 
Słuchaczem Szkoły Rodzica może być każdy, kto wycho-
wuje małe dziecko. Zapraszamy więc nie tylko rodzi-
ców, ale również babcie i dziadków, czy też inne osoby, 
które zajmują się małymi dziećmi, a ich właściwy  
rozwój leży im na sercu. 
 
Więcej informacji na temat Szkoły Rodzica uzyskają 
Państwo pod numerem telefonu 59 844 76 21.  

Zajęcia w Szkole Rodzenia są  nieodpłatne.  

Rejestrować można się osobiście w godzinach pracy Szkoły 
Rodzenia lub telefonicznie pod numerem: 

59 844 76 21,szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl 

Szkoła Rodzenia jest czynna w godzinach: 

Poniedziałek 10.00 -18.00 

Wtorek 8.00 - 15.00 

Środa 8.00 - 15.00 

Czwartek 10.00 - 15.00 

Piątek według planu zajęć  
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Dlatego tak ważne jest to, aby uświadamiać  
młodych ludzi o zagrożeniach, jakie może nieść  
ze sobą eksperymentowanie z dopalaczami.  
W czasie spotkań organizowanych przez specjali-
stów z Poradni Planowania Rodziny słupska  
młodzież ma okazję uczestniczyć w panelu eduka-
cyjnym pn. „Mocarz i inni - dopalacze”, adresowa-
ny do trzecich klas szkół gimnazjalnych i starszych, 
mówiący o zagrożeniach jakie stwarzają dopalacze 
oraz inne substancje psychoaktywne. 
 
Czym są dopalacze? 
 
Dopalacze to potoczna nazwa na określenie różne-
go rodzaju produktów, w których składzie znajdują 
się substancje psychoaktywne, a których  
nie uwzględnia lista środków kontrolowanych  
w ramach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  
Z uwagi na to, że w dopalaczach znajdują się róż-
norodne substancje, skutki ich zażycia mogą  
być bardzo zróżnicowane. Najczęściej jest tak,  
że dopalacze działają jak „bomba z opóźnionym 
zapłonem”, co powoduje, że osoby po nie sięgają-
ce nie widząc efektów, biorą kolejne dawki  
i to najczęściej prowadzi do tragedii. Z uwagi  
na to, że ustawodawca nie nadąża za producenta-
mi dopalaczy, na rynku cały czas można tego  
rodzaju substancje znaleźć pod różnymi nazwami, 
w tym jako „produkty kolekcjonerskie”. Dopalacze 
mogą być też sprzedawane „pod przykrywką” – 
oznaczone np. jako nawóz do roślin z zaznacze-
niem, że jest nie do spożycia, co ma na celu  
zabezpieczenie interesu producenta tej substancji.  
 
Co się znajduje w dopalaczach? 
 
Jak to zostało wyżej wspomniane, skład poszcze-
gólnych dopalaczy ulega nieustannym zmianom.  
Ma to na celu ominięcie obowiązujących przepisów 
antynarkotykowych, które są uaktualniane w miarę 
pojawiania się nowych substancji na rynku.  
Co ważne, na opakowaniach dopalaczy niejedno-
krotnie nie ma ich pełnego składu. To może skutko-
wać tym, że trudniej pomóc osobie, która zatruła 
się konkretnym dopalaczem. Z reguły w dopala-
czach można znaleźć: 

• substancje pochodzenia naturalnego, głównie 
roślinnego – takie dopalacze mają najczęściej 
formę suszu lub kadzidełek, które pali  

się podobnie jak tytoń lub wykorzystuje do spa-
lania, jak tradycyjne kadzidełka zapachowe. 
Dają one efekty zbliżone do tych, jakie wystę-
pują po zapaleniu marihuany lub opium. Niekie-
dy działanie naturalnych substancji wzmacniane 
jest otrzymywanymi syntetycznie kannabionoi-
dami oraz innymi sztucznymi środkami psycho-
aktywnymi; 

• substancje pochodzenia syntetycznego – tego 
rodzaju dopalacze najczęściej mają formę  
tabletek albo proszków dostępnych w niewiel-
kich torebkach. Składają się najczęściej z kilku 
grup substancji oddziałujących na układ nerwo-
wy – opioidów, halucynogenów, stymulantów 
oraz empatogenów; 

• środki składające się z jednej substancji,  
która nie znajduje się na liście substancji zaka-
zanych. Najczęściej mają formę niewielkich 
pigułek i znaczków do lizania.  

 
Jakie są objawy i skutki uboczne zażywania  
dopalaczy? 
 
Z uwagi na to, że skład dopalaczy cały czas  
się zmienia i tworzą go substancje o różnorodnym 
oddziaływaniu na organizm, nie da się podać  
jednoznacznych objawów czy skutków ubocznych 
charakterystycznych dla danego środka odurzają-
cego. Jednak do najczęściej występujących obja-
wów zażycia dopalaczy produkcji krajowej zaliczyć 
można między innymi: 

• nudności; 

• bóle i zawroty głowy; 

• stany lękowe; 

• problemy ze snem; 

• problemy z oddychaniem; 

• drgawki; 

• zmiany nastrojów – od znużenia i apatii,  
po euforię i ataki szału; 

• stany lękowe i urojenia; 

• wysoką gorączkę; 

• wymioty; 

• biegunkę; 

• zmiany skórne (brązowe plamy); 

• nadmierne pocenie się; 

Dopalacze - dlaczego są tak 
niebezpieczne? 

Substancje psychoaktywne potocznie nazywane  
dopalaczami, często określane są jako jeszcze  
bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia niż nar-
kotyki. Dzieje się tak dlatego, że są to mieszanki 
różnych składników chemicznych, które już poje-
dynczo niekorzystnie wpływają na organizm. Kolejną  
kwestią jest to, że skład poszczególnych dopalaczy 
cały czas się zmienia i w przypadku zatrucia organi-
zmu trudno o szybką pomoc lekarską.  
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Galeria projektu „Zdrowie – Mama i Ja”  

• śpiączkę; 

• w przypadku podawania drogą wstrzyknięć mogą wystą-
pić zmiany zapalne, infekcje układu naczyniowego  
i martwica okolic iniekcji. 

 
Przy dłuższym stosowaniu dopalaczy mogą pojawić  
się również: zatrucie toksynami oraz uzależnienie od sub-
stancji psychoaktywnych, które jest tak samo silne  
i wyniszczające jak uzależnienie od narkotyków twardych. 
Oprócz tego pojawiają się w szybkim czasie zmiany soma-
tyczne centralnego układu nerwowego, zaburzenia koordy-
nacji ruchowej, zaburzenia mowy, psychozy i efekty  
z rodzaju flash back znane w przyjmowaniu LSD. Najgor-
szym scenariuszem zażycia dopalaczy jest śmierć.  
 
Jak rozpoznać osobę, która zażywa dopalacze? 
 
Do charakterystycznych objawów, które pozwalają  
na „pierwszy rzut oka” określić, że z daną osobą może 
dziać się coś nie tak, należą przede wszystkim: ziemista 
cera, owrzodzenie w okolicach nosa, przekrwienie oczu, 
periodyczne zaburzenia mowy i równowagi. W przypadku 
dłuższego zażywania może pojawić się nagły spadek wagi,  
a także w niektórych przypadkach zaniedbanie higieny.  
Zastanawiające powinny być także nagłe zmiany nawyków, 

izolowanie się od bliskich, wyraźne zmiany w zachowaniu, 
wahania nastrojów, problemy z zębami, osłabienia i omdle-
nia. Sygnałem będą też problemy finansowe danej osoby, 
szczególnie jeśli wcześniej nie było takiej sytuacji.  
 
Jak można pomóc osobie, która zażyła dopalacze? 
 
W przypadku zażycia nawet małej dawki dopalaczy bardzo 
ważny jest jak najszybszy kontakt z lekarzem – tak jak  
to zostało wspomniane, część z tych substancji działa  
z opóźnieniem, dlatego pierwsze objawy zatrucia mogą 
pojawić się nawet kilka godzin po spożyciu niebezpiecznej 
substancji. Osobie, u której podejrzewa się zatrucie dopa-
laczami należy podawać dużo wody, szczególnie jeśli  
jednym z objawów są wymioty lub biegunka. O ile zacho-
wało się opakowanie dopalacza należy je pokazać ratowni-
kom medycznym lub lekarzowi. Samodzielnie nie można 
podawać żadnych leków – nawet popularnych leków  
przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych, gdyż mogą 
wejść w reakcje z substancjami wchodzącymi w skład 
używki. W każdym zauważonym, przypadku należy wezwać 
pomoc medyczną, ponieważ nie ma możliwości ani dokład-
nego rozpoznania rodzaju zatrucia, ani przewidzenia  
progresji objawowej. W przypadku braku powiadomienia 
służby ratownictwa medycznego ryzykuje się możliwość 
wystąpienia objawów wstrząsu i zapaści.  

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których 
uwiecznione zostały spotkania, akcje i codzienne działania 

realizatorów poszczególnych programów profilaktycznych.  

Zajęcia Szkoły Rodzenia - wsparcie przy porodzie  Warsztaty z pierwszej pomocy - Piknik z okazji Dnia Mamy 

Profilaktyka higieny jamy ustnej podczas festynu rodzinnego  
w Gimnazjum nr 5 w Słupsku 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Słupsku—Realizacja programu „Dziecko w domu” 
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Spotkanie z Jackiem Bławutem i Janem Nowickim - Dyskusyjny 
Klub Filmowy Jacka Bławuta 

Badania profilaktyczne podczas pikniku literacko-historycznego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 

Sesja fotograficzna na okładkę biuletynu Spotkanie z higienistką stomatologiczną w Przedszkolu nr 7  
w Słupsku 

Piknik z okazji Dnia Matki w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku Festyn „Rodzino trzymaj formę” w Niepublicznym Przedszkolu 
Akademia Malucha w Słupsku 

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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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 


