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Drodzy Czytelnicy,

Proponujemy Państwu zapoznanie się z najnowszym 
numerem „Gazety Pacjenta”.  Wiodącymi  tematami są 
informacje związane z działaniami profilaktycznymi jakie 
powinniśmy podjąć, by cieszyć się życiem jak najdłużej. 
Najwięcej uwagi poświęcamy tzw.  „sprawom 

męskim”, ponieważ nadal przeważa pogląd, szcze-
gólnie wśród mężczyzn, że dbałość o własne 
zdrowie jest  wyrazem słabości.

Tematem numeru jest rozpoznawa-
nie i leczenie łagodnego rozrostu 
gruczołu krokowego.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje artykuł „Barwniki - czy 
kolorowe jedzenie oznacza 
zdrowie i bezpieczeństwo”, 
w którym zwracamy uwagę 
na dokonywanie wyboru wła-
ściwych produktów spożyw-
czych. Zapraszamy do lektury.

Koniec roku to czas podsumowań. 
Bieżący rok dla naszego Zespołu był, 
bardzo pracowity, a najważniejszym 
wydarzeniem stało się oddanie do użytku 
naszym pacjentom zmodernizowanego  Zakładu 
Lecznictwa Otwartego przy ul. Grochowskiej 339. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z jego usług.

Święta Bożego Narodzenia to moment na chwilę wytchnienia  
i refleksji. Korzystając z tej okazji pragniemy naszym Czytelnikom 
oraz pracownikom SZPZLO Warszawa Praga Południe przekazać 
najserdeczniejsze życzenia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz 
wszelkiej pomyślności.

Redakcja

W numerze:

„Gazeta Pacjenta” jest bezpłatnym 
biuletynem informacyjnym, którego 
wydawcą jest Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa Praga 
Południe. Poruszane są w niej głównie 
sprawy dotyczące ochrony zdrowia 
oraz funkcjonowania placówek 
lecznictwa otwartego na terenie 
Pragi Południe. Rozprowadzana jest 
przede wszystkim przez przychodnie  
z terenu Pragi Południe, Urząd 
Dzielnicy.
Bezpośrednim odbiorcą biuletynu 
są mieszkańcy oraz pacjenci  
z terenu dzielnicy Praga Południe. 
Proponujemy Państwu możliwość 
zamieszczenia ogłoszenia na łamach 
naszej gazety.

Reklamy: 
 
1200 PLN - IV okładka
800 PLN - II i III okładka
1/1 strony - cena 500,00 PLN
1/2 strony - cena 250,00 PLN
1/4 strony - cena 120,00 PLN
1/8 strony - cena 60,00 PLN

Ceny nie zawierają podatku VAT
Rabaty przy wykupieniu reklam do 
kolejnych emisji

Wymiar strony: 198mm x 285mm
Cykl wydawniczy: trzy razy w roku
Objętość 24 strony
Nakład: 2000 egzemplarzy

A jak Andrologia 
Mężczyźni rzadko dbają o własne zdrowie być 
może nie wiedzą, że są specjaliści, którzy mogą 
pomóc im w rozwiązaniu problemów zdrowot-
nych. Tymi problemami zajmuje się andrologia.

Czy jedzenie kolorowe 
znaczy zdrowe?
Nie zawsze piękny  
wygląd oznacza to, że  
produkt jest zdrowy.

18str.

Męska rzecz
Łagodny rozrost gruczołu 
krokowego (benign prostatic 
hyperplasia - BPH) jest jedną 
z najczęstszych chorób  
pojawiających się u męż-
czyzn wraz z wiekiem.



A K T U A L N O Ś C I

Akcje badań profilaktycznych 
w naszym Zespole

W ychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych pacjentów  
w dniu 15.09. 2010 r. w ZLO 

przy ul Grochowskiej 339 oraz 24.09.2010 r.  
w siedzibie naszego Zespołu przy  
ul. Krypskiej 39 zostały zorganizowane akcje 
badań profilaktycznych. Zainteresowane 
osoby w poszczególnych stoiskach mogły 
nieodpłatnie skorzystać z wykonywanych 
pomiarów cholesterolu i glukozy we krwi. 
Mierzono również: ciśnienie tętnicze, ilość 
tkanki tłuszczowej wraz z wyliczeniem BMI, 
była także możliwość zważenia się. W tra-
cie trwania akcji prowadzono poradnic-
two dotyczące profilaktyki chorób krążenia, 
cukrzycy oraz wpływu sposobu odżywia-
nia na zdrowie człowieka. Rozdawano mate-
riały edukacyjne o tematyce zdrowotnej  
w postaci ulotek, broszur i poradników.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
o czym świadczyły kolejki przy poszczegól-
nych stoiskach. Wykonaliśmy 302 badania  
u blisko 100 osób. U 25 % uczestników 
stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań. 
Osoby te kierowano do specjalistów.

mgr Bożena Ziemiecka

Stoiska promocji zdrowia
Fotografie: Bożena Pawłowska
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Zatrudnienie na umowę o pracę, wymiar etatu do uzgodnienia. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl,
 lub prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Lecznictwa tel. 22 810-62-37

Oferujemy Państwu atrakcyjne warunki zatrudnienia, pracę w miłej atmosferze  
i nowocześnie wyposażonych gabinetach.

PRACA!

CENTRALNE 
LABOLATORIUM 
ANALITYCZNE

SZPZLO Warszawa Praga Południe 
przy ul. Krypskiej 39 
zatrudni lekarzy 
następujących specjalności:

A K T U A L N O Ś C I

Centralne Laboratorium Analityczne mieszczące 
się w ZLO przy ul. Abrahama 16

wykonuje szeroki zakres badań podstawowych i specjalistycznych.
Rejestracja laboratorium tel. fax. 22 673-39-91.
Badania są wykonywane bez zapisu codziennie 

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30. - 9.00.

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych jest wykonywane 
również na terenie przychodni wchodzących w skład naszego Zespołu.

• OKULISTĘ, 
• REUMATOLOGA,

Proponujemy świadczenie usług  
w ramach umów cywilnoprawnych. 
Poszukujemy również lekarzy:

• CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
• MEDYCYNY OGÓLNEJ
• MEDYCYNY RODZINNEJ
• PSYCHIATRĘ
• TERAPEUTÓW ZAJĘCIOWYCH
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A B E C A D Ł O  Z D R O W I A

Mężczyźni rzadko dbają o własne zdrowie być może nie wiedzą, że są specjaliści, którzy 
mogą pomóc im w rozwiązaniu problemów zdrowotnych. Tymi problemami zajmuje się 
andrologia.

A jak andrologia 

mgr Bożena Pawłowska

S pecjaliści androlodzy pró-
bują rozwikłać proble-
my dojrzewania chłop-
ców, płodności mężczyzn  

w latach dojrzałości płciowej oraz 
mężczyzn w wieku dojrzałym.

Czym szczególnie  
zajmuje się androlog?
• fizjologią męskich narządów płcio-

wych i zaburzeniami ich funkcjo-
nowania, 

• problemami niepłodności spowo-
dowanej nieprawidłowym składem 
nasienia, oraz oceną płodności 
mężczyzny przed przystąpieniem 
do procedur rozrodu wspomaga-
nego tj.: inseminacja (proces pole-
gający na wprowadzeniu do jamy 
macicy laboratoryjnie przygotowa-
nego nasienia męskiego, za pomo-
cą odpowiedniego cewnika) czy 
zapłodnienie in vitro (zapłodnie-
nie pozaustrojowe), 

• diagnozowaniem i leczeniem scho-
rzeń męskiego układu moczowo 

- płciowego między innymi np.: 
wady rozwojowe, zapalenia czy 
nowotwory, 

• męskimi hormonami (leczy andro-
pauzę – męski rodzaj menopauzy, 
która może pojawić się po 40 r.ż.) 

...co jeszcze należy  
wiedzieć o andropauzie?
Męski okres przekwitania może przy-
spieszyć ciężkostrawna dieta, siedzący 
tryb życia, nadmierne spożywanie 
alkoholu, palenie papierosów, nad-
używanie leków uspokajających, pod-
wyższony poziom cholesterolu czy 
otyłość. Po ukończeniu 50 r.ż. spada 
u mężczyzn produkcja testostero-
nu - męskiego hormonu płciowego 
(plemniki produkowane są do póź-
nej starości, tak więc 70 - latek może 
zostać ojcem). Obniżający się poziom 
testosteronu i innych hormonów ma 
wpływ na psychikę. 

Jakie dolegliwości  
mogą być związane 
z andropauzą?
• drażliwość, zaburzenia koncen-

tracji uwagi i pamięci, obniżenie 
nastroju,

• zaburzenia snu, uderzenia do 
głowy „gorąca”, nadwrażliwość na 
chłód,

• spadek siły mięśniowej i obniże-

nie odporności na wysiłek fizyczny, 
obniżenie aktywności ruchowej, 

• zaburzenia życia seksualnego (spa-
dek popędu płciowego, zaburzenia 
wzwodu i wytrysku).

Na czym polega  
badanie andrologiczne?
Lekarz rozpoczyna badanie od zebra-
nia wywiadu, następnie przystępu-
je do (bezbolesnego) badania jąder. 
Czasem bada pacjenta przez odbyt, 
celem wykluczenia patologii związa-
nych z gruczołem krokowym. Podczas 
wizyty lekarz może zlecić wykona-
nie badania nasienia – polega ono na 
ocenie plemników (ich budowy, okre-
ślenie liczby, rodzaju ruchu i pro-
centu żywych plemników), wydzie-
liny prostaty i pęcherzyków nasien-
nych (przed badaniem konieczne jest 
zachowanie 3 - 5 dniowej abstynen-
cji seksualnej). Pacjent oddaje nasie-
nie do czystego i jałowego pojemni-
ka. Ważne jest pobranie całej objęto-
ści nasienia i dostarczenie go natych-
miast do laboratorium. 
Do androloga wymagane jest skie-
rowanie od lekarza POZ lub innego 
lekarza specjalisty. 
Tematykę profilaktyki dla Panów 
przybliżę w artykule pod tytułem „Co 
mężczyzna o swoim zdrowiu wiedzieć 
powinien?”.
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A B E C A D Ł O  Z D R O W I A

Skierowanie na leczenie  
w poradni specjalistycznej 
i leczenie szpitalne
Skierowanie do poradni specjalistycz-
nej musi być wystawione przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, (który 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej z NFZ). Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, skie-
rowanie nie jest wymagane do porad-
ni: onkologicznej, stomatologicznej, 
ginekologicznej, okulistycznej, derma-
tologicznej oraz do lekarza w poradni 
psychiatrycznej. Skierowanie do psy-
chologa w tej ostatniej poradni jest 
wymagane. Każdy ubezpieczony bez 
skierowania ma także zagwarantowa-
ny dostęp do lekarza POZ. Poza tym, 
od wymogu posiadania skierowań na 
konsultacje specjalistyczne zwolnieni 
są: kombatanci i osoby represjonowa-

ne; zakażeni HIV (nie jest wymagane 
skierowanie do poradni chorób zakaź-
nych);chorzy na gruźlicę (do poradni 
leczenia gruźlicy);osoby uzależnio-
ne od alkoholu i środków psychoak-
tywnych (do wszystkich specjalistów 
poradni uzależnień).Skierowania nie 
są też konieczne w sytuacjach nagłych, 
wymagających podjęcia natychmia-
stowej interwencji. 
Skierowanie do poradni specjalistycz-
nej ważne jest do czasu zakończe-
nia leczenia i nie jest wymagana jego 
aktualizacja. Ważność skierowania 
warunkowana jest jedynie przyczy-
ną skierowania pacjenta - jeżeli jest 
ona aktualna, to skierowanie pozosta-
je ważne (wyjątek stanowi skierowanie 
do szpitala psychiatrycznego, którego 
ważność wygasa po upływie 14 dni od 
daty wystawienia). 

Pacjent przewlekle chory, pozostają-
cy pod stałą opieką lekarza poradni 
specjalistycznej nie wymaga corocz-
nego odnawiania ważności skierowa-
nia. Wystarczy jedno, pierwsze skiero-
wanie pacjenta do objęcia stałą opieką 
przez lekarza danej poradni.

Skierowania na świadczenia zdrowotne udzielane 
w POZ, lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym. 

mgr Jadwiga Goździejewska

A jak andrologia AMAZONKI PRASKIE 
ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIA

Spotkania odbywają się w drugi i czwarty czwartek każdego 
miesiąca o godz. 17:00 w sali konferencyjnej 

SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39

Rejestracja ZLO przy ul. Kickiego 24
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Do skierowania winny być dołączo-
ne wyniki badań diagnostycznych, 
które umożliwiły lekarzowi postawie-
nie wstępnego rozpoznania. 
Skierowanie do szpitala może wysta-
wić każdy lekarz, który ma prawo 
wykonywania zawodu (nawet z gabi-
netu prywatnego, który nie podpisał 
kontraktu z NFZ). 
W przypadku leczenia planowego, 
lekarz kierujący dołącza wyniki badań 
uzasadniające celowość skierowania 
na leczenie szpitalne. W przypadkach 
nagłych pacjent jest przyjęty do szpi-
tala bez skierowania. Są to sytuacje: 
zatruć, urazów, porodu, stanu zagro-
żenia życia, w razie wypadku. 

Jeżeli przed operacją wymagane są 
badania diagnostyczne, to wykonuje 
je szpital na swój koszt. Nie zasadnym 
jest odsyłanie pacjenta, np. do leka-
rza POZ w celu wykonania dodatko-
wych badań.

Skierowanie na zabiegi 
rehabilitacyjne
Skierowanie na fizjoterapię w warun-
kach ambulatoryjnych wystawia 
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, za 
wyjątkiem stwierdzonej u pacjenta 
wady postawy lub dysfunkcji ruchu, 
której przyczyną są wady postawy. 

W tym przypadku skierowanie na 
zabiegi wystawia lekarz rehabilitacji 
lub specjalista chorób narządu ruchu. 
Skierowanie na rehabilitację leczni-
czą do gabinetu fizjoterapeutyczne-
go traci ważność po 30 dniach od 
daty wystawienia, jeżeli nie zosta-
nie zarejestrowane przez pacjenta  
w żadnym gabinecie. 

Skierowanie na  
badania diagnostyczne
Jeżeli lekarz (POZ, specjalista) wystawi 
nam skierowanie na badania diagno-
styczne, to musi wskazać miejsce, 
gdzie mamy te badania wykonać  
i pokryć ich koszty. Jeśli lekarz nie 
dysponuje odpowiednim laborato-
rium, ani sprzętem, wówczas powi-
nien zabezpieczyć dostępność do  
diagnostyki w innej jednostce,  
w której możemy te badania wykonać  
bezpłatnie. 
W przypadku badań finansowanych 
przez NFZ, takich jak m.in.: USG 
Doppler, gastroskopia, tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny, 
wybieramy sami miejsce wykonania 
spośród placówek, które mają podpi-
saną umowę z NFZ.

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Czy lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) 
po udzieleniu pomocy powinien wystawić mi zwolnie-

nie lekarskie? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobyt pacjenta w SOR 

jest traktowany jak hospitalizacja. W związku z powyższym 

pacjent po zakończeniu leczenia w SOR powinien otrzymać 

kartę informacyjną oraz w zależności od sytuacji i potrzeb 

pacjenta, informację dla lekarza poz, zwolnienie lekarskie, skie-

rowanie do specjalisty, recepty oraz wyniki badań wykonanych  

w toku leczenia.

Czy przedstawiając jako dowód ubezpieczenia 
komputerowy wydruk wpłaty na konto ubezpie-
czeń zdrowotnych, muszę mieć ten dokument 
potwierdzony w banku?

Jeśli na wydruku znajduje się informacja, że wydruk nie wymaga 

potwierdzenia ani pieczęci banku – nie trzeba tego robić. Ważne 

jest natomiast, aby był to ostatni aktualny dowód wpłaty składki 

na ubezpieczenie zdrowotne.

Pytania Czytelników redaguje 
mgr Jadwiga Goździejewska
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W A R T O  W I E D Z I E Ć

A by zachować zdrowie 
ważne jest, nie tylko 
jego powierzenie specja-
liście np.: omawianemu 

we wcześniejszym artykule andrologo-
wi, znacznie ważniejsze jest tu jednak 
osobiste zaangażowanie. 
Postępując zgodnie z zasadami wzmac-
niającymi zdrowie mamy szansę na 
zachowanie pełnej sprawności na dłu-
gie lata. 

Oto kilka ważnych wskazówek: 
• Unikaj tłustych pokarmów w diecie 

(obfitość tłuszczu obniża poziom 
testosteronu). Poza tym, im wię-
cej mamy kilogramów, tym wolniej 
przebiega przemiana materii, tym 
wolniej się poruszamy i tyjemy.

• Spożywaj duże ilości warzyw i owo-
ców, zawierających witaminy (np.: 
witamina C zwiększa odporność 
organizmu), kwas foliowy oraz 
błonnik, który pobudza trawienie 
i sprzyja sprawnemu wydalaniu. 

• Myj przed jedzeniem warzywa 
i owoce w celu usunięcia pozostało-
ści środków owadobójczych, które 
niszczą plemniki.

•	 Dbaj o codzienną higienę osobi-
stą. Dla mężczyzny jest to szczegól-
nie ważne nie tylko ze względów 
estetycznych, ale także ze wzglę-
dów zdrowotnych. Pod napletkiem 
zbiera się wydzielina tzw. mast-

ka, produkty jej rozpadu mogą 
sprzyjać infekcjom oraz zjawi-
skom rakotwórczym u kobiet jak  
i u mężczyzn (u partnerek mężczyzn 
obrzezanych, jak u ich samych, 
choroby nowotworowe narządów 
płciowych występują rzadziej).

• Prowadź aktywny tryb życia. 

Bez znaczenia jest dyscyplina 
sportu na jaką się decydujemy.  
Należy wybrać ją wedle: nastroju, 
chęci, osobistych preferencji czy 
stanu zdrowia. Sport aktywizuje 
nasze ciało, rozwija siłę i wytrwa-
łość, a poza tym ruch poprawia 
nasze samopoczucie.

Co mężczyzna o swoim 
zdrowiu wiedzieć powinien? 
Mężczyźni rzadko chodzą do lekarza. Wielu z nich twierdzi, że nie ma na to czasu lub popie-
ra pogląd, że niemęskim jest przyznawanie się do własnych słabości. Pamiętajmy, że zdrowie 
mamy tylko jedno, dlatego warto zmienić nastawienie w tej kwestii. 

mgr Bożena Pawłowska
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W A R T O  W I E D Z I E Ć

• Leczy wszelkie infekcje układu 
moczowo – płciowego. Nieleczone 
infekcje mogą przejść w postać 
przewlekłą wtedy wymagają dłu-
gotrwałego leczenia. Mogą być 
także jedną z najistotniejszych 
przyczyn bezpłodności.

• Nie przyjmuj leków bez nadzoru 
lekarza. Niektóre medykamenty 
np.: anaboliki (preparaty sprzy-
jające rozwojowi umięśnienia), 
hamują produkcję spermy. 

• Używaj prezerwatyw, aby zmniej-
szać ryzyko infekcji chorobami 
przenoszonymi drogą kontak-
tów płciowych.

• Unikaj używek. 
Szkodliwy wpływ 
na męską 
p ł o d n o ś ć 
w y w i e r a 
także nad-
m i e r n e 
spożycie 
kawy czy 
n a r k o -
t y k ó w .  
 

Palenie papierosów wstrzymuje 
proces dojrzewania plemników 
oraz upośledza ich ruchliwość.

• Zwracaj uwagę na warunki panu-
jące w miejscu pracy (promienio-
wanie jonizujące uszkadza plem-
niki). W zakładach produkują-
cych: akumulatory, chemikalia, 
środki owadobójcze, w wulka-
nizatorniach, hutach, czy zakła-
dach utylizujących odpady miej-
skie - wytwarzane są substancje 
trujące. Oddziaływają tu także 
czynniki termiczne, które mogą 
uszkadzać nasienie.

• Nie przegrzewaj jąder, unikaj 
gorących kąpieli, sauny czy cia-
snej odzieży. Wysoka temperatu-
ra ma wpływ na jakość nasienia.

• Raz w miesiącu podczas kąpie-
li lub pod prysznicem przepro-
wadź samokontrolne badanie 
jąder. Należy sprawdzić podczas 
dotyku czy nie występują: zwęże-
nia, obrzęki, nieregularny kształt, 
stwardnienia, grudki czy inne 
nieregularności.

Z każdą wątpliwością należy zgłosić 
się do lekarza !
Zalecane jest wszystkim Panom 
zgłaszanie się raz w roku na bada-
nie kompleksowe do lekarza POZ 
oraz w miarę potrzeby kontrolowa-
nie masy ciała oraz ciśnienia tętni-
czego krwi.
Każdy człowiek odpowiada za sie-
bie. Zdrowie nie jest podarunkiem, 

który jest nam dany raz na 
zawsze. Należy je pie-

lęgnować wykazu-
jąc osobiste zaan-

gażowanie we 
własnej spra-
wie, bo lepiej 
zapobiegać niż 
leczyć.
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Stres to zjawisko powszechne 
w obecnych czasach. Jest 
reakcją organizmu na poja-
wiajace się zagrożenia, 

utrudnienia lub niemożność realiza-
cji ważnych zadań. Zwykle przebiega 
w trzech fazach. Faza pierwsza to faza 
alarmowa, kiedy człowiek styka się po 
raz pierwszy z sytuacją stresową. Jeżeli 
sytuacja się nie zmienia następuje faza 
druga. Jest to faza przystosowania, 
gdy organizm uczy się, jak skutecznie 
radzić sobie z trudnościami. Dalsze 
utrzymywanie się sytuacji stresowej 
prowadzi do trzeciej fazy - wyczerpa-
nia. W takiej sytuacji stałe pobudze-
nie organizmu ma działanie niszczące. 
Prowadzi do obniżenia odporności, 
zwiększonej podatności na infekcje,  
a nawet do powstawania chorób prze-
wlekłych. 

Podstawowymi objawami stre-
su są: przyspieszone tętno, pod-
niesione ciśnienie krwi, zwiększo-
na ilość kwasu solnego w żołąd-
ku. Przedłużające się ich działanie 
może powodować powstawanie cho-
rób. Przyspieszone tętno i podniesio-
ne ciśnienie krwi wpływa na uszko-
dzenie naczyń krwionośnych, prowa-
dząc do powstania chorób układu 
krążenia. Natomiast zwiększona 
ilość kwasu solnego w żołąd-

ku, wywołuje podrażnienie błony ślu-
zowej i pojawienie się choroby wrzo-
dowej. 

Coraz intensywniejsze tempo 
życia i wzrastające wymagania powo-
dują, że stres staje się nieodłącznym 
elementem naszego życia. Aby prze-
ciwdziałać chorobom z nim związa-
nym, warto minimalizować znaczenie 
czynników stresogennych i korzystać 
z możliwości, które oferuje współcze-
sna medycyna. Przy radzeniu sobie ze 
stresem ważne jest prowadzenie zdro-
wego trybu życia. Regularne uprawia-
nie sportów, unikanie palenia tytoniu 
oraz odpowiednia dieta zawierająca 
dużo warzyw i mało nasyconych 
tłuszczów zwierzęcych pomagają  
w osiągnięciu równowagi i zwięk-
szają odporność na niszczą-
ce działanie stre-
su. Jednocześnie 
należy pamię-
tać o okre-
sowej oce-
nie stanu 
z d r o -
w i a 

jaką umożliwiają nam badania labo-
ratoryjne. Regularne wykonywanie 
badań: poziomu cholesterolu, trój-
glicerydów, cholesterolu HDL, cho-
lesterolu LDL, glukozy, czy kwasu 
moczowego może pomóc w wykryciu 
nieprawidłowości i wczesnym podję-
ciu działań zapobiegających ciężkim 
powikłaniom, takim jak zawał serca 
czy udar mózgu.

Pojęcie stresu wprowadzone zostało do użycia przez kanadyjskiego lekarza, fizjologa  
i endokrynologa Hansa Hugona Selye, pochodzenia austriackiego, który badaniu tego zjawiska 
poświęcił 50 lat pracy naukowej. Opisał je w pierwszej swojej książce na temat stresu w roku 
1956 pt. "The stress of life". Selye był aż dziesięciokrotnie nominowany do Nagrody Nobla, 
której nigdy nie otrzymał.

Ten niewinny stres

Lek med. Grażyna Lewicka
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C hcielibyśmy w najbliż-
szym czasie przybli-
żyć problemy związane 
z chorobami męskich 

narządów. W tej części artykułu przed-
stawimy w zarysie łagodny przerost 
prostaty.

Wstęp
Łagodny rozrost gruczołu krokowego 
(benign prostatic hyperplasia - BPH) 
jest jedną z najczęstszych chorób poja-
wiających się u mężczyzn wraz z wie-
kiem. Może się wiązać z dokuczliwy-
mi objawami ze strony dolnych dróg 
moczowych. Objawy te pogarszają 
jakość życia wskutek zaburzania  
zarówno normalnej dziennej aktywno-
ści, jak i snu. Częstość występowania 
zwiększa się zwykle po 40. roku życia.
  

Definicja
Definicja określa BPH jako proces 
chorobowy charakteryzujący się łagod-
nym rozrostem komórek prostaty. 
  

Objawy
Głównymi objawami są zazwyczaj 
dolegliwości pochodzące z dolnych 
dróg moczowych (LUTS):   
•	 częste	oddawanie	moczu,
•	 naglące	parcie	na	mocz,
•	 oddawanie	moczu	w	nocy
•	 wąski	i	przerywany	strumień	moczu	
•	 uczucie	 niezupełnego	 opróżnienia	

pęcherza moczowego,
•	 konieczność	wyczekiwania	na	rozpo-

częcie mikcji (oddawanie moczu),

• wydłużenie czasu mikcji,
•	 nietrzymanie	moczu	z	parcia,
•	 moczenie	mimowolne,
•	 krwiomocz,
•	 bolesne	oddawanie	moczu,
•	 rozpieranie	w	kroczu	lub	ból	krocza,

Nieleczony łagodny rozrost gruczołu 
krokowego może prowadzić do poważ-
nych następstw tj. : 
•	 ostre	zatrzymanie	moczu,
•	 przewlekłe	zatrzymanie	moczu,
•	 kamicy	pęcherza	moczowego,
•	 uchyłków	pęcherza,
•	 nawracającego	 zakażenia	 dróg	

moczowych, 
•	 niewydolności	 nerek	 prowadzącej	

do mocznicy. 

Ocena wstępna 
Rozpoznanie łagodnego rozrostu ster-
cza ustala się na podstawie wywia-
du przeprowadzonego z pacjentem, 
badania fizykalnego, badań labora-
toryjnych i badań obrazowych. 
 
 Wywiad chorobowy powinien doty-
czyć głównie układu moczowego, wcze-
śniejszego leczenia operacyjnego i ogól-
nego stanu chorego. Szczególnie istotne 
są stany kliniczne i objawy, które pro-
wadzą do zaburzeń czynności pęcherza 
moczowego lub nadmiernego wydala-
nia moczu (poliuria), wywiad rodzinny 
w kierunku chorób gruczołu krokowe-
go (BPH i nowotworów). 

Rozpoznawanie i leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Męska rzecz
Lek med. Michał Szymański
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U niektórych chorych, zwłaszcza tych, 
u których głównym objawem jest odda-
wanie moczu w nocy, pomocne może 
się okazać prowadzenie dziennika mik-
cyjnego, w którym zapisuje się częstość 
mikcji i objętość oddawanego moczu.
 
 W badaniu przedmiotowym wskaza-
ne jest badanie zewnętrznych narządów 
płciowych, jak i badanie palcem przez 
odbytnicę (w celu wykluczenia miej-
scowo zaawansowanego raka gruczołu 
krokowego). Istotne jest też ukierun-
kowane badanie neurologiczne, ocenia-
jące ogólny stan psychiczny chorego, 
sprawność ruchową, stan układu ner-
wowo-mięśniowego kończyn dolnych 
oraz napięcie zwieracza odbytu.

Z badań labolatoryjnych należy  
wykonać:
•	 badanie	 moczu	 testem	 paskowym	

albo ocenić osad w badaniu mikro-
skopowym pod kątem krwiomoczu  
i cech zakażenia układu moczowego, 

•	 oznaczenie	 stężenia	 swoistego	 anty-
genu sterczowego PSA w osoczu, 
które jest czynnikiem rokowniczym 
klinicznego przebiegu BPH. U męż-
czyzn z większym stężeniem PSA 
występuje większe ryzyko powięk-
szenia gruczołu krokowego w przy-
szłości, nasilenia objawów i zabu-
rzeń w oddawaniu moczu, ostrego 
zatrzymania moczu i konieczności 
zabiegowego leczenia BPH. Jest to 
również stosunkowo czuła metoda 
wykluczenia raka gruczołu krokowe-
go. 

  Opcjonalne badania diagnostyczne 
to takie badania, które nie są wymaga-
ne, ale mogą pomóc w podejmowaniu 
decyzji. Szczególnie istotne u pacjen-
tów z objawami występującymi bez 
związku z gruczołem krokowym lub 
jeżeli pacjent wybierze inwazyjną meto-
dę leczenia są to: 

•	 badanie	urodynamiczne,	
•	 badanie	 ciśnieniowo-przepływowe,	

uretrocystoskopia i USG (przezod-
bytnicze i przezbrzuszne).

Postępowanie i leczenie
W zależności od nasilenia objawów, 
ich uciążliwości a także od oczekiwania 
pacjenta  należy zaproponować lecze-
nie: 

1. Baczne wyczekiwanie 
Polega na monitorowaniu stanu cho-
rego bez podejmowania leczenia. Jest 
zalecanym postępowaniem u chorych 
z dolegliwościami o małym nasileniu. 
Jest to także właściwy sposób postępo-
wania w przypadku mężczyzn z obja-
wami o nasileniu umiarkowanym lub 
znacznym, u których w przebiegu BPH 
nie doszło jeszcze do powikłań (np. nie-
wydolności nerek, zatrzymania moczu 
lub nawracających zakażeń). 

 2. Leki pochodzenia naturalnego  
To w ogromnej większości preparaty 
roślinne, dostępne w aptekach bez 
recepty. Są zalecane u pacjentów z do- 
legliwościami niewielkiego stopnia. 

3. Leczenie farmakologiczne: 
•	 blokery	 receptora	 alfa-adrenergicz-

nego. Leczenie farmakologiczne nie 
jest tak skuteczne jak leczenie ope-
racyjne, ale może zapewnić wystar-
czające złagodzenie dolegliwości 
przy mniejszym ryzyku i łagodniej-
szych działaniach niepożądanych. 
Leczenie alfa-blokerami, podawanie 
alfuzosyny, doksazosyny, tamsulo-
zyny lub terazosyny jest właściwym 
sposobem leczenia chorych ze śred-
nimi lub ciężkimi dolegliwościami 
w przebiegu BPH. Mimo że wystę-
pują nieznaczne różnice w zakresie 
powodowanych przez te leki dzia-

łań niepożądanych, można uznać, 
że skuteczność lecznicza wymienio-
nych leków jest jednakowa. 

Działania niepożądane to głównie opi-
sywane w trakcie leczenia alfa-bloke-
rami: ortostatyczny spadek ciśnienia 
krwi, zawroty głowy, zmęczenie (osła-
bienie), zaburzenia wytrysku nasienia 
i obrzęk błony śluzowej jamy nosowej. 

•	 Inhibitory	 5-alfa-reduktazy	
Farmakoterapia inhibitorami 5-alfa-
reduktazy - finasterydem i dutastery-
dem - jest właściwym i skutecznym 
postępowaniem w przypadku cho-
rych z LUTS, u których stwierdzo-
no powiększenie stercza. Zapobiega 
rozwojowi choroby i przyczynia 
się do zmniejszenia ryzyka wystą-
pienia ostrego zatrzymania moczu  
i konieczności operacyjnego lecze-
nia chorych na BPH. Zmniejsza 
również stężenie PSA w surowicy, 
jednak bez ograniczenia możliwo-
ści rozpoznania raka gruczołu kro-
kowego na podstawie stężenie PSA.
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Działania niepożądane to zaburze-
nia funkcji seksualnych i koniecz-
ność codziennego stosowania leku 
przez długi czas. Przyjmowania inhi-
bitorów 5-alfa-reduktazy nie zaleca 
się mężczyznom z LUTS, u których 
nie stwierdzono powiększenia gru-
czołu krokowego. 

 
4. Leczenie wielolekowe. 
Opcjonalne: Łączne podawanie alfa-
blokerów i inhibitorów 5-alfa-reduktazy 
jest odpowiednią i skuteczną metodą 
leczenia chorych, u których stwierdza 
się powiększenie gruczołu krokowego. 
Leczenie skojarzone wydaje się skutecz-
niejsze pod względem łagodzenia obja-
wów i zapobiegania postępowi choroby 
niż stosowanie pojedynczego leku - 
alfa-blokera. 

Co więcej, dołączenie inhibitora 5-alfa-
reduktazy do alfa-blokera znacząco 
zmniejsza odległe ryzyko wystąpienia 
ostrego zatrzymania moczu i koniecz-
ność operacyjnego leczenia chorych na 
BPH. Efekty niepożądane leczenia sko-
jarzonego wynikają z działań niepo-
żądanych alfa-blokerów i inhibitorów 
5-alfa-reduktazy. 

5.	Małoinwazyjne	metody	leczenia	
•	 Metody	termiczne.	Metody	termicz-

ne polegają na wykorzystaniu wyso-
kiej temperatury do wywołania mar-
twicy tkanki stercza. Początkowo 
- w celu podgrzania tkanki stercza 
- wykorzystywano mikrofale, obec-
nie - w tym samym celu - stosu-
je się fale o częstotliwości radiowej, 
skupione ultradźwięki, gorącą wodę 

(np. termoterapię wodną WIT) oraz 
śródmiąższową koagulację lasero-
wą. Leczenie metodami termiczny-
mi przy użyciu temperatur powyżej 
45°C określa się mianem termotera-
pii, natomiast jeżeli temperatura nie 
przekracza 45°C - hipertermii. 

•	 Endoprotezy	cewki	moczowej	(sten-
ty). Ze względu na liczne powikła-
nia, takie jak: inkrustacja, zakażenie 
i przewlekły ból, ich wprowadzenie 
należy rozważyć jedynie u chorych 
obarczonych dużym ryzykiem powi-
kłań śródoperacyjnych, szczególnie 
tych z zatrzymaniem moczu. 

 
6. Leczenie operacyjne 
Jest najlepszą metodą w przypadku 
chorych z powikłaniami przerostu pro-
staty. Wybór metody leczenia operacyj-
nego (otwarte lub endoskopowe) i źró-
dła energii (elektrokoagulacja lub laser) 
jest decyzją o charakterze technicznym 
i zależy od wielkości stercza i dokona-
nej przez chirurga indywidualnej oceny 
stanu chorego z uwzględnieniem cho-
rób współistniejących. Leczenie ope-
racyjne jest właściwą metodą postę-
powania u pacjentów z dolegliwościa-
mi w stopniu umiarkowanym lub cięż-
kim oraz chorych z ostrym zatrzyma-
niem moczu lub innymi powikłaniami 
przerostu prostaty. Zwykle przed kwali-
fikacją do leczenia operacyjnego chorzy 
próbują farmakoterapii. Podobnie jak 
w przypadku innych metod postępo-
wania decyzję o wyborze leczenia ope-
racyjnego chory powinien podjąć na 
podstawie własnego poglądu na temat 
potencjalnych korzyści i ryzyka. 
Zwrócenie uwagi na pierwsze sygnały 
choroby i zgłoszenie się do urologa 
pozwoli na włączenie najlepszego, 
indywidualnie dopasowanego lecze-
nia i uniknięcia rozwoju choroby i jej 
poważnych konsekwencji. 

T E M AT  N U M E R U
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Cholesterol - jest związ-
kiem tłuszczowym nie-
zbędnym do funkcjono-
wania każdej komórki  

w organizmie człowieka. Stanowi skład-
nik budulcowy wszystkich komórek 
w naszym organizmie. W zależności 
od proporcji składników lipidowych 
(tłuszczowych) i białkowych w czą-
steczce lipoproteiny mają różną 
gęstość, w zależności od tego podzielo-
no je na kilka frakcji. Najważniejszymi 
z nich są lipoproteiny o niskiej gęsto-
ści LDL i lipoproteiny o wysokiej 
gęstości HDL. Cholesterol jest wyko-
rzystywany przez wszystkie komórki 
organizmu. Jednak, gdy jego stężenie 
we krwi przekroczy ustalone granice, 
to w większej ilości odkłada się w tęt-
nicach wieńcowych, co prowadzi do 
zmian miażdżycowych.

HDL - e zawierają specyficzne biał-
ka dzięki, którym mogą odbie-
rać nadmiar cholesterolu z komórek  
i następnie transportować go do 
wątroby. Odbierają nadmiar chole-
sterolu z komórek w tym również  
z komórek ścian naczyń tętniczych – 
wywierają działanie przeciw miażdży-
cowe (dobry cholesterol). 
LDL - e dostarczają cholesterol do 
komórek w tym do ścian tętnic, 
wywierają działanie miażdżycotwór-
cze (zły cholesterol). 
Trójglicerydy - są lipidami obojęt-
nymi, wzrost ich stężenia powodu-
je zwiększenie lepkości krwi, sprzyja 
tworzeniu się zakrzepów, które oprócz 
zmian miażdżycowych mogą stano-
wić dodatkową przyczynę zamknięcia 
światła naczynia.

By jak najwcześniej wykryć ewentualne nieprawidłowości mające wpływ na stan naszego układu 
krążenia należy wykonać jeden raz w roku pomiar poziomu cholesterolu. 

Tajemnice diagnostyki
Układ krążenia pod lupą

mgr Bożena Ziemiecka

CHOLESTEROL
(wartości pożądane cholesterolu 

całkowitego do 200 mg / dl 

HDL - tzw. "dobry cholesterol"

mężczyźni
wartości prawidłowe
35 - 70 mg / dl

kobiety
wartości prawidłowe
40 - 80 mg / dl

LDL - tzw. "zły cholesterol"

< 135 mg /dl 
wartości pożądane

Trójglicerydy

< 200 mg / dl - 
wartości pożądane

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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B arwniki są substan-
cjami dodawanymi do 
żywności.  Mają one 
za zadanie odtworzyć 

pierwotną barwę, wzmocnić ist-
niejący kolor oraz nadać barwę 
produktom bezbarwnym, aby 
uatrakcyjnić ich wygląd. 
Barwniki dodawane do żywności 
dzielimy na pięć kategorii:

1. Naturalne - pochodzące z pro-
duktów roślinnych bądź zwie-
rzęcych. Pierwsze dwa barwniki 
należące do tej grupy to: 
• karoten (E 160 a) znajdują-

cy się w marchwi czy papryce, 
barwi: margaryny, koncentra-
ty, desery, makarony czy cia-
sta, 

• kurkumina (E 100) pozyski-
wana z korzeni kurkumy uży-
wana do barwienia: koncen-
tratów i przypraw np.: curry. 

Nadają  one żywności  kolor 
pomarańczowo – żółty. 
Kolejne barwniki zielono – błę-
kitne tj. chlorofil (E 140) wystę-
pujący w zie lonych l i śc iach 
roślin, czy indygotyna (E 132) 
stosowane są do barwienia wyro-
bów cukierniczych i produktów 
mlecznych. 
Barwę od brązowej do czarnej 
nadaje karmel (E	150) stosowany 
do koloryzacji napojów i wypie-
ków oraz cukierków.

Kolor  czerwony uzyskujemy 
dzięki:
•	 likopenowi (E 160 d) pozyski-

wanemu z: pomidorów, arbu-
zów, czerwonych grapefruitów 
oraz owoców dzikiej róży, 

•		 czerwieni buraczanej (E 162) 
– stosowanej do barwienia  
p r o d u k t ó w :  z a m r a ż a -
nych ,  su s zonych ,  k ró t -
kot r wa łych  do  spożyc ia 
np. :  lodów lub jogurtów. 

Czy jedzenie kolorowe 
znaczy zdrowe ?

mgr Bożena Pawłowska

Gdy kupujemy żywność naszą uwagę przyciąga nie tylko jej zapach, ale także kolor. Im piękniejszy 
wygląd, tym bardziej jesteśmy zachęceni do zakupu produktu spożywczego. Nie zawsze piękny 
wygląd oznacza to, że produkt jest zdrowy. Zbyt dużo barwnych dodatków w pożywieniu może 
prowadzić do wzrostu ilości substancji toksycznych w organizmie i mieć negatywny wpływ na 
nasze zdrowie. 

D O B R A  D I E TA
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Barwnikiem pochodzenia zwie-
rzęcego o kolorze czerwonym 
jest także koszenila (E 120) – 
to ekstrakt wodny pozyskiwany 
z żeńskich pęcherzyków owa-
dów Dactylopius coccus cacti 
żyjących na kaktusach, używany 
do barwienia: konfitur, napo-
jów alkoholowych oraz przetwo-
rzonych produktów mięsnych. 
Barwniki naturalne cieszą s ię 
największą akceptacją konsu-
mentów, nie budzą zdrowotnych 
zastrzeżeń. Ich wadą jest wysoka 
cena oraz wrażliwość na działa-
nie czynników utleniających tj. 
tlen, światło czy wysoka tempe-
ratura.

2.	Identyczne	z	naturalnymi  - są 
syntetyzowane przez człowieka, 
o identycznej strukturze che-
micznej do związków natural-
nych.
Do tej grupy barwników m.in. 
należą: 
•		 ryboflawina (E 101) – nie-

szkodliwy, żółto – pomarań-
czowy barwnik dodawany do 
deserów i wypieków.

3. Syntetyczne organiczne  – 
pozyskiwane przez syntezę sub-
stancji organicznych. Posiadają 
dużą moc barwienia, są trwal-
sze od naturalnych i odporniej-
sze na utlenianie. Do tej grupy 
zaliczamy barwniki w kolorach: 
pomarańczu, fioletu i błękitu. 
Możemy wymienić tu barwniki 
mogące wywoływać reakcje aler-
giczne:
• tartrazynę (E 102) – o cytry-

nowożółtej barwie, dodawaną 
do napojów i musztardy,

•	 żółcień pomarańczową (E 110) 

– wzmacniającą kolor marmo-
lady, musztardy, żelków, napo-
jów i gumy do żucia, 

•	 azorubinę (E 122) – o kolo-
rze czerwonym, dodawaną do: 
lodów, ciast, budyniu, 

•	 błękit brylantowy (E 133) - 
dodawany do warzyw kon-
serwowych.  Barwnik  ten 
ze względu na właściwości 
drażniące nie jest  zalecany  
osobom ze schorzeniami prze-
wodu pokarmowego, a szcze-
gólnie osobom cierpiącym na 
zespół jelita nadwrażliwego.

 
4. Nieorganiczne substancje 
barwiące - nie występują w natu-
rze, są pozyskiwane syntetycz-
nie, organizm człowieka ich nie 
przyswaja, niekiedy mogą mieć 
działanie szkodliwe. Najczęściej  
używane są w przemyśle cukier-
niczym do powierzchniowe-
go barwienia produktów. W tej 
grupie znajduje się np.: dwutle-
nek tytanu (E 171) o białej bar-
wie, jest dodawany do słodyczy  
i gumy do żucia czy lukru.

5.	Inne	–	barwniki	mineralne:
•	 złoto (E	175) – w postaci list-

ków wykorzystywane do likie-
rów i barwienia draży cukier-
niczych,  może wywoływać 
alergię w dużych ilościach ma 
działanie neurotoksyczne,

•		 srebro (E 174) – używane do 
dekoracji wyrobów cukierni-
czych,

•	 węgiel drzewny (E	 153) - 
barwi na czarno wyro-
by  c u k i e r n i c z e  
i piekarnicze,

 

Dodawane do pożywienia sub-
stancje z oznaczeniem E są uzna-
ne za bezpieczne, ale niekie-
dy mogą wywołać indywidualne 
negatywne reakcje organizmu. 
Należy pamiętać żeby nie spoży-
wać ich zbyt często. Przy częstym 
spożyciu mogą mieć negatywny 
wpływ na zdrowie.
Polskie prawo ustawodawcze* 
zabrania barwić m.in.:  mleko  
i produkty mleczne, jaja, warzy-
wa, kiełki nasion, zboża, maka-
rony, ryż, orzechy, olej, miód 
naturalny. 
Dopuszcza s ię ,  bez skutków 
ubocznych, dodawanie barwni-
ków o symbolach: E 101, E 140, 
E 162 , E 160 a .
Jaskrawe i  kolorowe produkty 
spożywcze przyciągające uwagę 
dzieci, są często pozbawione war-
tości odżywczych. Pamiętajmy, 
że im mniej chemii wprowa-
dzimy do naszego organizmu 
tym lepiej. Przeciętny człowiek  
w ciągu roku spożywa ok.2 kg 
różnych substancji dodawanych 
do żywności. 
Myślę, że na zakończenie warto 
przypomnieć  s twierdzenie  - 
Jesteśmy tym co jemy.
Zanim zdecydujemy się na zakup 
pięknie wyglądającej  żywności 
bądźmy świadomymi konsu-
mentami i czytajmy ety-
kiety zamieszczone 
na opakowaniu 
produktu.

D O B R A  D I E TA

* Dodawanie barwników do żywności reguluje: Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. 08.177.1094 z dnia 
3 października 2008 r.).
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NA WESOŁO

***

- Panie doktorze, codziennie rano 
oddaje mocz o 5.00 rano. 
- W pana wieku to bardzo 
dobrze. 
- Ale ja budzę się o godzinie 7.00.

***

Przychodzi facet ze złotą rybką 
do onkologa. Wchodzi. Milczy. 
Onkolog również milczy. Patrzą 
na siebie pytająco. 
- Kicha – wydusza z siebie 
wreszcie facet. 
- Słucham ? 

- Kicha.  
- Jaka znowu kicha ? 
- Rybka kicha. Chora jest 
znaczy się. 
- Panie coś Pan! Jak rybka może 
Panu kichać ? A w ogóle ja jestem 
onkologiem, czemu przynosi pan 
do mnie chorą rybkę ? 
- Kolega Pana polecił. Podobno 
raka Pan wyleczył. 

***

Przychodzi facet do laryngologa 
na badanie słuchu. Lekarz 
zaczyna: 
- Proszę powtarzać za mną 

– I szepcze 
półgłosem - 

sześćdziesiąt sześć. 
- Trzydzieści trzy – 

mówi pacjent. 
- No tak – notuje lekarz –  
50 procent utraty słuchu.

***

Przychodzi pacjent do ortopedy: 
- Ból w Pana lewym kolanie 
to kwestia wieku – wyjaśnia 
pacjentowi lekarz. 
- Ciekawe – denerwuje się 
pacjent - drugie kolano mam tak 
samo stare, a nie boli…

mgr Bożena Ziemiecka

W           Polsce pierwszy 
m i e s i ą c 
n a z w a n o 
styczniem, jako 

że w nim stykają się stary i nowy 
rok.
Pierwszym w histori i  rokiem 
rozpoczętym 1 stycznia był rok 
DCCVIII Ab Urbe Condita, tzn. 
708 rok od założenia Miasta 
(Rzymu),  czyl i  wg obecnie 
stosowanej rachuby czasu 46 r. 
p.n.e..
W kościele katolickim, aż do 
VI wieku, dzień 1 stycznia  

i jego wigilia obchodzone były 
wyłącznie jako oktawa Bożego 
Narodzenia.
 Wig i l i ę  Nowego Roku, 
popularnie zwaną Sylwestrem, 
a także związane z tym dniem 
(nocą) zabawy, obchodzi  s ię  
w Europie od X wieku. Jakie są 
korzenie zabawy sylwestrowej? 
Otóż wszystko się zaczęło od 
proroctwa Sybil l i  według niej  
w roku tysięcznym miał nastąpić 
koniec świata.  W roku 999, 

kiedy papieżem był Sylwester 
II, Rzym wraz z innymi krajami 
chrześci jańskiej  Europy wpadł 
w wielkie przerażenie, określane 
później przez historyków jako 
"kryzys milenijny". Po północy 
totalne przerażenie i  rozpacz 
przemieniło się w jednej chwili 
w wie lką  radość .  Ludność 
wybiegła tłumnie na ulice miast, 
śpiewano i tańczono przy świetle 
pochodni, zaś papież Sylwester 
II  udzie l i ł  po raz pierwszy 
błogosławieństwa "urbi et orbi" 
- "miastu i światu". 

Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. 
Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły właśnie od 
Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. January).

Nowy Rok i tradycje z nim związane

G a z e t a  Pa c j e n t a  Z i m a  2 0 1 020



R O Z R Y W K A

Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. 
Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły właśnie od 
Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. January).

Ceremoniał  ten pozostał  do 
dzis ia j ,  każdego pierwszego 
dnia nowego roku udzielane 
jest  przez kolejnych papieży. 
Imieniem tego papieża nazwany 
więc został ostatni dzień roku  
i  ogólnie  towarzyszące mu 
wesołe zabawy, bale, korowody, 
uczty, maskarady. 
 W Polsce sylwestrowe bale i za- 
bawy są stosunkowo świeżej 
daty,  jeszcze bowiem w XIX 
wieku należały do rzadkości,  
a urządzano je jedynie w mias-
tach i  to w najbogatszych 
domach. Był to natomiast czas 
wróżb. W niektórych regionach 
pieczono małe chlebki i bułeczki 
zwanych  "bochn iaczkami" , 
"szczodrakami" czy "nowymi 
latami",  którymi obdzielano 
domowników na  zdrowie  

 
 

i  pomyślność. Był wypiekany 
równie ż  "go śc in i e c"  d l a 
sąs iadów. W dzień Nowego 
Roku obserwowano pogodę i 
niebo, wróżąc jaka będzie aura 
i  urodzaj  w nadchodzących 
dwunastu miesiącach. 
W Rosji i na Ukrainie, również 
w Polsce, prawosławni i greko-
katolicy witają Nowy Rok 1/14 
stycznia (podwójne datowanie) 
t j .  1 stycznia wg kalendarza 
jul iańskiego, ale 14 stycznia 
wg gregoriańskiego. Wyznawcy 
obrządku wschodniego bawią 
s ię  na noworocznych balach 
nocą 13/14 stycznia, zwanych 
"małankami",  witając "Stary 
Nowy Rok".
W Azji dzień Nowego Roku jest 
ruchomy używa się tam bowiem 
k a l e n d a r z a  k s i ę ż yc owe g o , 
l iczącego od dwunastu do 
trzynastu mies ięcy,  d latego 

zazwyczaj obchodzony jest  
w styczniu albo w 

lutym.

W Wietnamie  Nowy Rok 
nosi nazwę Tet, czyli spojenie 
bambusowej  łodygi ,  k tóre 
symbolizuje kolejny etap życia. 
Data święta  jes t  ruchoma, 
ponieważ wyznacza ją kalendarz 
ks iężycowy.  Obecnie  zosta ł 
on wyparty przez kalendarz 
gregoriański, jednak w dawnych 
czasach regulował  prace na 
polach uprawnych,  a  więc 
również  czas  wolny:  świąt  
i  fest iwali .  Główne obchody 
Tet rozpoczynają się w pierwszy 
nów, który wypada między 
dziesiątym stycznia, a połową 
lutego.
Na początku XX wieku pojawiły 
się lokalne zwyczaje przeżywania 
nocy  s y lwe s t rowych ,  na 
przykład w Danii zeskakiwano  
z krzesła o północy, a w Hisz-
pani i  od 1909 roku wraz  
z każdym uderzeniem zegara 
zjada się jedno winogrono.
Obecnie  Nowy Rok je s t 
międzynarodowym świę t em 
przypada jącym 1  s tyczn ia 
każdego roku (w kalendarzu 
gregoriańskim), w Polsce to 
dzień wolny od pracy.

Nowy Rok i tradycje z nim związane
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* Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska codziennie w godz. 18:00 - 8:00, sob.-niedz. i święta całodobowo. 
Adres i numer telefonu: ZLO ul. Abrahama 16, tel: 22 671 22 56. 

ZLO ADRES

PORADNIE 
PODSTAWOWEJ 

OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

PORADNIE  
SPECJALISTYCZNE NUMERY TELEFONÓW

1 Saska 61 internistyczna  
pediatryczna

endokrynologiczna, 
gruźlicy i chorób płuc, 
gastroenterologiczna, 
dermatologiczna, 
ginekologiczno-położnicza, 
alergologiczna dla dzieci

Centrala: 

Rejestracja 
ogólna: 
 
Por. D: 
Por. K: 
 
Sekretariat: 

22 617-30-01 do 04

22 617-67-33, 
22 617-67-07 
 
22 617-67-34 
22 617-36-39 
 
22 617-14-95

2 Grochowska 339 internistyczna 
pediatryczna

rehabilitacji, 
ginekologiczno-położnicza

Rejestracja:  

Por. D:

22 870-43-83 

22 810-21-11

3 Ateńska 4 internistyczna - Rejestracja: 22 617-32-96

4 Zamieniecka 73 internistyczna Pielęgniarska Opieka 
Długoterminowa

Rejestracja:  
 
POD: 

22 610-72-52 
 
22 610-45-05

5 Ostrołęcka 4 internistyczna 
pediatryczna 

neurologiczna 
okulistyczna  
otolaryngologiczna  
leczenia bólu  
Hospicjum Domowe

Centrala: 

 
Por. D: 

Rejestracja: 
 
Sekretariat: 

Bakteriologia: 

Hospicjum 
Domowe: 

22 810-20-42 do 43
Por. D: 22 810-45-91 
 
22 810-45-91

22 810-33-73

22 810-79-43
 
22 813-09-45

22 810-15-04 
22 810-20-42 do 43 
wew. 33, 90

6 Abrahama 16 internistyczna 
pediatryczna 
NPL*

chirurgia ogólna 
diabetologiczna 
kardiologiczna 
urologiczna 
rehabilitacji 
ginekologiczno-położnicza

Centrala: 

 
Rejestracja:  
Por. D: 
Por. K:
 
Sekretariat: 

22 671-24-71 
22 671-24-17 
22 673-39-92

22 673-81-66
22 671-24-63
22 671-23-08

22 613-56-41

7 Ostrzycka 2/4 internistyczna - Rejestracja: 22 813-27-11

8 Sygietyńskiego 3 internistyczna 
pediatryczna

- Rejestracja:  
Por. D:

22 810-04-42 
22 810-09-30

9 Kickiego 24 internistyczna reumatologiczna 
urazowo - ortopedyczna 
ginekologiczno-położnicza 
leczenia bólu 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży

Centrala: 

 
Rejestracja: 
 
Sekretariat: 

PZP:

22 810-54-14 
22 810-24-91 
22 810-25-95

22 810-41-71

22 810-24-59 

22 810-44-36

10 Gruzińska 6 - Poradnia Zdrowia Psychicznego  
dla dorosłych 
Oddział Dzienny Psychiatryczny

Rejestracja 
PZP:

Oddział: 

22 617-56-82 

22 617-41-34

11 Korytnicka 42/44 - stomatologiczna Centrala: 22 810-20-42
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Program profilaktyki raka szyjki macicy 
Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-59 lat * zamiesz-
kałych na terenie województwa mazowieckiego, które w okresie  
ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie lub otrzymały pisemne wskazanie od  
lekarza do wykonania badania za 12 miesięcy.
Zapraszamy do ZLO przy ul. Saskiej 61
tel.: 22 617 68 86
Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.  
Prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania cytologicznego.
 
* przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia

SZPZLO Warszawa Praga-Południe zaprasza  
w roku 2011 do wzięcia udziału w bezpłatnych 
badaniach wykonywanych bez skierowania w ra-
mach następujących programów profilaktycznych 
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia:

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program skierowany jest do osób, które: w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35,40,45,50 
lub 55 lat i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań wykonywanych w ramach ww. programu 
oraz nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia.

W pakiecie badań znajdują się: pomiary ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cholesterolu cał-
kowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, glukozy oraz określenie BMI. Lekarz POZ przeprowadza 
wywiad na podstawie ankiety zgodnej z Kartą Badania Profilaktycznego oraz ocenia czynniki ryzy-
ka zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w naszych placówkach:
ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, 
ul. Ateńskiej 4, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, 
ul. Grochowskiej 339 

Program profilaktyki gruźlicy
Adresowany jest do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt  
z osobami chorymi na gruźlicę; do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych,  
obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków. 
Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki poz  
w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców). 
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pielęgniarek środowiskowych  
- rodzinnych w następujących placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, 
ul. Ateńskiej 4, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, 
ul. Grochowskiej 339

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


