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•  Fakty o dostępie  
do opieki zdrowotnej, 
które warto znać

•  Odmienności laborato-
ryjnej diagnostyki  
pediatrycznej



Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych

składamy wiosenne życzenia, 
aby w ten czas Świąteczny   

 w domach zagościła radość, spokój
 i wielka nadzieja odradzającego się 

życia.
 

Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe   
wraz z Pracownikami Zespołu  
oraz Redakcja Gazety Pacjenta
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naszej gazety.
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Drodzy 
Czytelnicy

Oddając w Państwa ręce nowy numer „Gazety Pacjenta”,  

pragniemy jak zwykle przedstawić najnowsze wydarzenia związane 

ze świadczeniem usług zdrowotnych oraz działaniami profilaktycznymi 

realizowanymi w naszym Zespole. Na szczególną uwagę zasługuje 

fakt otwarcia nowych komercyjnych poradni: chirurgii naczyniowej, 

neurologicznej dla dzieci oraz poradni alergologicznej dla dorosłych. 

Szczegóły dotyczące ich działania znajdują się wewnątrz numeru.

Istotne informacje znajdziecie Państwo w artykule z cyklu „ABC Pacjenta” 

w którym autorka zawarła porady jak poruszać się w systemie opieki 

zdrowotnej. Warto również zwrócić uwagę na wiadomości jakie można 

przeczytać na temat specyfiki badań laboratoryjnych u dzieci.

W ostatnich tygodniach często były ogłaszane komunikaty o gorszej jakości 

powietrza, którym oddychamy. W dziale „Warto wiedzieć” można znaleźć 

wiele interesujących wiadomości dotyczących smogu.

Pragniemy również zwrócić uwagę na realizowane w naszym Zespole 

programy profilaktyczne, w bieżącym roku są to: „profilaktyka raka szyjki 

macicy” oraz program szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym 

„Zdrowie Mama i Ja – II etap”. Zapraszamy do wzięcia w nich udziału.

Nie zabraknie jak zwykle dobrego humoru i krzyżówki. Mamy nadzieję, 

że uda nam się Państwa zainteresować.

Życzymy udanej lektury
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W dniach 4 -5.01.2017 r. odbył się 
w SZPZLO Warszawa Praga Południe 
kolejny audyt recertyfikujący przepro-
wadzony przez audytorów Centrum 
Certyfikacji Jakości.
Firma certyfikująca została wyłoniona 
w 2016 r. w wyniku przeprowadzo-
nego rozpoznania cenowego.
Do przeglądu wytypowane zostały 
przez CCJ: ZLO przy ulicy Korytnic-
kiej 42/44, Ostrzyckiej 2/4, Kickiego 
24 i wszystkie działy administracji 
Zespołu.

W wyniku audytu potwierdzono sku-
teczność systemu zarządzania, w tym 
audytów wewnętrznych i przeglą-
dów zarządzania. Audytorzy wskazali 
mocne strony organizacji: zaangażo-
wanie najwyższego kierownictwa, peł-
nomocnika, audytorów wewnętrznych 
i wszystkich pracowników Zespołu 
w utrzymanie systemu zarządzania 
jakością, znajomość obowiązujących 
procedur jak również planowanie 
i realizację działań usprawniających 
funkcjonowanie Zespołu.

Na podstawie wyników oceny doku-
mentacji i audytu audytorzy wystąpili 
z wnioskiem o wydanie dokumentów 
certyfikacyjnych na zgodność z PN-EN 
9001:2008.
Certyfikat został przyznany 
do 14.09.2018, ponieważ od wrze-
śnia 2018 r. będzie obowiązywać 
nowa norma PN-EN 9001:2015. 
Przed upływem tego terminu należy 
przeprowadzić audyt certyfikacyjny 
w oparciu o nową normę.

System Zarządzania Jakością 
– audyt recertyfikujący 2017 r.
Monika Szydłowska

Komercyjna Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych
proponujemy: 

➠  podstawową diagnostykę, leczenie i opiekę ambulatoryjną 

➠  wykonywanie testów skórnych 
• panel wziewny,  
• panel pokarmowy

➠  odczulanie

przychodnia przy ul. Saskiej 61 •  zapisy do poradni –  tel. 22/617-67-34

ZAPRASZAMY  

OD  KWIETNIA 

2017 r.

Poradnia Chirurgii Naczyniowej
                            usługi komercyjne
proponujemy: 

 podstawową diagnostykę, leczenie i opiekę ambulatoryjną pacjentom z chorobami tętnic i żył 	
(m.in. miażdżyca tętnic kończyn górnych i dolnych, żylaki kończyn dolnych, zapalenie zakrzepowe 
żył powierzchownych i głębokich, zespół stopy cukrzycowej, leczenie zachowawcze przewlekłego 
niedokrwienia kończyn),
 prewencja schorzeń naczyniowych i  ich powikłań,	
 edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin.	

Zapraszamy od  kwietnia 2017 r. do przychodni przy ul. Kickiego 24  
zapisy do poradni  – tel. 22 810-41-71, 22 810-54-14

A K T u A L N O ś C I



SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39 

zatrudni:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora SZPZLO Warszawa Praga Południe 
tel.: 22 810 06 04 lub e-mail: sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

Lekarzy 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 
ze specjalizacją  
lub w trakcie specjalizacji:

•  chorób wewnętrznych

•  medycyny rodzinnej

•  pediatrii

Lekarzy 
ze specjalizacją w zakresie:

• psychiatrii dla dzieci
• neurologii
• medycyny pracy
• ginekologii
•  medycyny paliatywnej lub 

będącego w trakcie specjalizacji 
z medycyny paliatywnej do pracy 
w Hospicjum Domowym,

•  chirurgii naczyniowej (w ramach 
usług komercyjnych)

•  neurologii dziecięcej (w ramach 
usług komercyjnych)

a także

pielęgniarki rodzinne

do współpracy w Zespole Hospicjum 
Domowego oraz w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej,

Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  Praca!  

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

W Zespole rozważano możliwość 
zorganizowania kształcenia specjali-
zacyjnego dla lekarzy – staże kierun-
kowe w Poradni POZ w komórkach 
organizacyjnych SZPZLO Warszawa 
Praga Południe.
W związku z tym zgodnie z wymogami 
formalnymi w 2016 r. do Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomo-
wego z siedzibą w Warszawie został 
złożony wniosek akredytacyjny o wpi-
sanie na listę jednostek organizacyj-
nych prowadzących staż kierunkowy 
w trzech poradniach Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w ramach szko-
lenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
Pediatrii.
W dniu 26.10.2016 r. uzyskaliśmy 
wpis na listę jednostek uprawnionych 
do prowadzenia staży kierunkowych 
w poradni POZ sprawującej opiekę 
nad dziećmi dla lekarzy specjalizują-
cych się w Pediatrii, w następujących 

Zakładach Lecznictwa Otwartego 
(ZLO):

Poradnia (gabinet) lekarza Podsta-• 
wowej Opieki Zdrowotnej ZLO 
ul. Abrahama 16
Poradnia (gabinet) lekarza Podsta-• 
wowej Opieki Zdrowotnej ZLO 
ul. Grochowska 339
Poradnia (gabinet) lekarza Podsta-• 
wowej Opieki Zdrowotnej ZLO 
ul. Saska 61

Jest to ważne przedsięwzięcie i zobo-
wiązanie zarówno dla lekarzy – opie-
kunów lekarzy stażystów jak i innych 
pracowników Zespołu, aby zapew-
nić warunki merytoryczne i organi-
zacyjne dla zgłaszających się lekarzy 
do odbycia takiego stażu. Posiadamy 
zgodę na łącznie trzy miejsca stażowe 
w/w poradniach. Staże odbywać się 
będą pod nadzorem lekarzy specjali-
stów w dziedzinie Pediatrii. 

Maria Bogusz

SZPZLO Warszawa Praga Południe  
jako jednostka akredytowana w woj. mazowieckim  
– prowadząca staże kierunkowe dla lekarzy

A K T u A L N O ś C I



Kiedy potrzebujemy pomocy medycznej często czujemy 
się zagubieni w gąszczu przepisów i informacji, związanych 
z funkcjonowaniem ochrony zdrowia – czasem niezrozu-
miałych a nawet sprzecznych. Warto więc wiedzieć, jak jest 
w rzeczywistości. Te kilka wymienionych zasad może ułatwić 
korzystanie z opieki zdrowotnej.
Na żadnym poziomie systemu ochrony zdrowia nie obowią-
zuje rejonizacja. Możemy korzystać z opieki lekarza POZ, 
specjalisty, zabiegów rehabilitacyjnych czy szpitala u każdego 
świadczeniodawcy, posiadającego umowę z NFZ w całej 
Polsce. Odsyłanie pacjenta „do rejonu” jest niewłaściwe. 
Należy taką sytuację wyjaśnić z kierownictwem placówki.
Na wizytę nie musimy rejestrować się osobiście. Można 
zadzwonić lub zarejestrować się drogą elektroniczną, a także 
za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjenci rejestrowani są 
w kolejności zgłoszeń z poszanowaniem reguł, dotyczących 
kryteriów medycznych czyli uwzględnieniem stanu zdrowia 
pacjenta (stan pilny, stabilny). Wpisów na listę oczekujących 
na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzi-
nach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego 
świadczeniodawcę. Na stronie internetowej NFZ www.
kolejki.nfz.gov.pl możemy w prosty i łatwy sposób sprawdzić 
okres oczekiwania do lekarza specjalisty.
Pacjent powinien otrzymać pomoc od lekarza POZ w dniu 
zgłoszenia. Jeśli jest to niemożliwe, porada może być zrealizo-
wana w innym uzgodnionym terminie. Po godzinie 18:00 oraz 
w niedzielę i święta świadczenie (poza przypadkami zagra-
żającymi życiu) można uzyskać w nocnej pomocy lekarskiej. 
Jeśli pacjent ze względu na dysfunkcję ruchu nie jest w stanie 
dotrzeć do przychodni osobiście może zamówić wizytę 
domową lekarza POZ. Może także skorzystać z bezpłatnego 
przewozu transportem sanitarnym na wizyty i badania specja-
listyczne na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia.
Receptę na leki refundowane może wystawić każdy lekarz, 
również praktykujący prywatnie, który posiada umowę 
z NFZ na refundację leków. W przypadku leków refundo-
wanych stosowanych w chorobach przewlekłych lekarz poz 
może wypisać receptę na podstawie zaświadczenia od lekarza 
specjalisty, wydanym na druku „Informacja dla lekarza kierują-
cego”. By umożliwić lekarzowi POZ kontynuowanie leczenia 
farmakologicznego zastosowanego w poradni specjalistycz-
nej, lekarz specjalista powinien co najmniej raz w roku prze-
kazać lekarzowi poz takie zaświadczenie. Aby uzyskać receptę 
na leki stosowane w chorobie przewlekłej pacjent nie musi 

Fakty o dostępie do opieki zdrowotnej, 
które warto znać
Jadwiga Goździejewska (na podstawie obowiązujących przepisów i interpretacji NFZ)
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się stawiać osobiście u lekarza POZ. Wystawiona recepta 
może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną 
na piśmie. Ważne, by lekarz posiadał informację o chorobie 
przewlekłej i zażywanych lekach.
Należy pamiętać, że lekarz POZ ma ograniczoną możli-
wość zlecania badań diagnostycznych. Koszty zleconych 
przez lekarzy POZ badań pokrywane są ze środków, jakie 
NFZ przeznacza na leczenie pacjenta w tym zakresie. Zatem 
trudno oczekiwać, że w ramach opieki podstawowej będzie 
możliwe wykonanie specjalistycznych badań dodatkowych. 
Możliwość zlecenia zaawansowanej diagnostyki i obowiązek 
pokrycia kosztów mają poradnie specjalistyczne.
Na umówiony zabieg w oddziale szpitalnym pacjent nie 
ma obowiązku przynosić kompletu badań diagnostycznych, 
wykonanych we własnym zakresie, które wymaga szpital. 
Szpital ma obowiązek wykonania przed planowanym zabie-
giem pełnej diagnostyki niezbędnej do wykluczenia poten-
cjalnych przeciwwskazań do zabiegu. Wraz ze skierowaniem 
do szpitala powinniśmy zabrać kopie wyników badań dia-
gnostycznych, które umożliwiły lekarzowi kierującemu 
postawienie wstępnego rozpoznania, 
stanowiącego przyczynę skierowania.
Skierowanie do szpitala może wystawić 
każdy lekarz, także praktykujący prywat-
nie. Szpital ma obowiązek zapewnienia 
pacjentowi bezpłatnych leków i wyrobów 
medycznych jeśli są one konieczne 
do wykonania świadczenia stanowią-
cego bezpośrednią przyczynę hospita-
lizacji. Dotyczy to także konieczności 
zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby 
medyczne niezbędne dla jego zdrowia, 
wynikające z leczenia schorzeń współist-
niejących, które pojawiają się w trakcie tej 
hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala. 
Jednocześnie lekarz POZ może, bez dokonania osobistego 
badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji 
leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli 
jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlo-
nym w dokumentacji medycznej, niezależnie od jego miejsca 
pobytu np. w szpitalu lub w sanatorium.
W czasie pobytu w szpitalu nie możemy korzystać ze świad-
czeń u innych świadczeniodawców: lekarza POZ czy specja-
listy, rehabilitacji, psychiatrii, stomatologii innych nawet jeśli 
w tym czasie wypada termin od dawna planowanej wizyty. 
Jedynym wyjątkiem podczas pobytu w szpitalu jest uzyska-
nie od lekarza POZ recepty na leki refundowane lub zlecenie 
na wyroby medyczne, wynikające z choroby przewlekłej.
Nie musimy posiadać skierowania do lekarza dentysty, onko-
loga, ginekologa i położnika, wenerologa, psychiatry. Nie 
ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie 

specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Obowiązuje zasada, 
iż skierowania są ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki 
wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub 
terapeutycznych. Zachowują one swoją ważność do czasu 
realizacji, np. poprzez ustalenie terminu porady lub przyję-
cia pacjenta do szpitala. Wyjątkami są: skierowanie na reha-
bilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie 
zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni 
od daty wystawienia, skierowanie do szpitala psychiatrycz-
nego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni. skie-
rowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 
miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Należy pamiętać, 
że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skiero-
wania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skiero-
wania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania 
można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich 
lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania 
w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczeku-
jących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowy-

wane przez świadczeniodawcę.
Obecnie nie musimy posiadać przy sobie 
dokumentu poświadczającego ubezpie-
czenie. Aby potwierdzić prawo do świad-
czeń wystarczy, że podamy w przychodni, 
szpitalu czy gabinecie lekarskim swój 
numer PESEL oraz potwierdzimy swoją 
tożsamość jednym z wymienionych 
dokumentów: dowodem osobistym, 
paszportem, prawem jazdy. Jeśli system 
NFZ weryfikujący ubezpieczenie eWUŚ 
błędnie wskazuje, że nie mamy aktu-
alnego ubezpieczenia, podpisujemy 
u świadczeniodawcy oświadczenie 

o prawie do świadczeń. Najczęstszą przyczyną niepotwier-
dzenia uprawnień przez NFZ jest brak zgłoszenia osoby 
do ubezpieczenia zdrowotnego. Problem należy zgłosić 
do płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Mamy prawo do leczenia w innym kraju UE na takich samych 
warunkach i w takiej samej cenie jak mieszkańcy tego kraju. 
Upoważnia nas do tego karta EKUZ, którą ubezpieczony 
może otrzymać w NFZ. Niektóre kraje mogą jednak ogra-
niczyć dostęp do określonych rodzajów usług medycznych. 
Aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia (jeśli takie istnieją) mają 
zastosowanie, najlepiej skontaktować się z krajowym punktem 
kontaktowym kraju, w którym chcemy poddać się leczeniu. 
W przypadku planowanego leczenia należy zwrócić się naj-
pierw o zgodę do Prezesa NFZ. Możemy wówczas starać się 
o uzyskanie zwrotu części lub całości kosztów leczenia.
W związku z planowanym leczeniem więcej informacji 
możemy uzyskać na stronie internetowej europa.eu o wydat-
kach i zwrocie kosztów.

Aby potwierdzić prawo 
do świadczeń wystarczy, 

że podamy w przychodni, 
szpitalu czy gabinecie 
lekarskim swój numer 

PESEL oraz potwierdzimy 
swoją tożsamość 

jednym z wymienionych 
dokumentów: dowodem 
osobistym, paszportem, 

prawem jazdy.
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P jak proktologia
Bożena Pawłowska

Proktologia jest działem medycyny zajmującym się profilak-
tyką, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń końcowego 
odcinka przewodu pokarmowego, tzn. odbytnicy, kanału 
odbytu oraz odbytu, w tym m.in.:

nowotworów odbytu i odbytnicy;• 
żylaków odbytu i odbytnicy;• 
szczelin odbytu;• 
ropni;• 
krwawień i świądu;• 
krwiaków okołoodbytniczych;• 
przetok okołoodobytniczych;• 

Kiedy rozpoczął się rozwój proktologii?
Już Hipokrates jako pierwszy opisał leczenie, niektórych 
przetok przy pomocy przecinania mięśni zwieraczy pod-
wiązką. Przetoki operowano również w okresie średnio-
wiecza. Śmiertelność po operacjach odbytu przekraczała 
wtedy 50%. Szczególny etap rozwoju proktologii nastąpił 
w XVII wieku we Francji, kiedy to król Ludwik XIV zacho-
rował na przetokę odbytu. Nadworny, chirurg królewski 
Charles Francois Felix uczył się anatomii kanału odbytu 
przez rok, przeprowadzając doświadczenia na zdrowych 
żebrakach paryskich, po czym zoperował króla z dobrym 
skutkiem.

Wyjaśnienie pojęć związanych z proktologią:
Proktolog – lekarz (najczęściej chirurg) zajmujący się dia-
gnostyką i leczeniem chorób odbytu.
Koloproktolog – jest pojęciem szerszym i oznacza lekarza 
(zazwyczaj chirurga) zajmującego się diagnostyką i lecze-
niem całego jelita grubego – w tym odbytu. W wielu krajach 
(szczególnie anglosaskich takich jak: Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone) istnieje wyodrębniona specjalizacja z chirurgii 
kolorektalnej. W Polsce nie ma osobnej specjalizacji w tym 
zakresie. Lekarze zajmujący się proktologią powołali wiele 
lat temu Polski Klub Koloproktologii. Jest to organizacja 

zrzeszająca lekarzy (głównie chirurgów) zajmujących się 
leczeniem i diagnostyką chorób jelita grubego i odbytu.

Choroby proktologiczne dotykają również nasze społe-
czeństwo, a rzeczywista skala problemu nie jest precyzyj-
nie określona z uwagi na intymny charakter dolegliwości. 
Badania epidemiologiczne wskazują, że problem nietrzy-
mania stolca dotyczy 2–7% populacji dorosłej (do 40% 
>65 r.ż.), w tym większość stanowią kobiety. O chorobach 
„proktologicznych” nie mówi się głośno niektórzy twierdzą, 
że to wręcz wstyd udać się z taką dolegliwością do lekarza. 
Do niedawna uszkodzenia poporodowe, które są najczęst-
szą przyczyną nietrzymania stolca, były akceptowane przez 
kobiety, które niekiedy traktowały tę dolegliwość jako natu-
ralne osłabienie mięśni zwieraczy po porodzie lub cenę 
za urodzenie zdrowego dziecka.
Warto zatem zwrócić uwagę na objawy, które mogą 
wzbudzić niepokój. Zaparcia i bolesne oddawanie stolca, 
świąd, pieczenie, uczucie rozpierania, zwane „uczuciem 
piłki w odbytnicy”, napięcie, dyskomfort w okolicy odbytu 
i krzyża, napadowe, ostre bóle (gwałtowne, krótkotrwałe), 
nietrzymanie kału, krew w stolcu (groźna jest nawet nie-
wielka ilość).
Powyższe objawy mogą sygnalizować wiele poważnych 
schorzeń. Dlatego, tak ważna jest profilaktyka i obserwacja 
własnego ciała.

Jeśli, któryś z powyższych objawów zaobserwowa-
liśmy nie czekajmy. Należy zgłosić się do lekarza!

Lekarz może przeprowadzić badanie per rectum (przez 
odbyt). Jest ono bezbolesne i trwa tylko kilka minut. Jeżeli 
lekarz nie zaleci inaczej, nie wymaga ono specjalnego przy-
gotowania. Badanie per rectum pozwala na ocenę odbytu, 
kanału odbytu i odbytnicy, a także narządów sąsiadujących 
z odbytnicą, ponadto umożliwia rozpoznanie hemoroidów. 
Poza tym, badanie per rectum u mężczyzn pozwala ocenić 
dno pęcherza moczowego, nasieniowody, pęcherzyki 

Na choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego ludzie chorowali  
od zawsze. Pierwsze operacje przetok (tj. nieprawidłowego kanału łączącego narząd 
wewnętrzny lub tkankę z drugim narządem, skórą albo śluzówką) wykonywane były 
już w starożytności. 
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nasienne, gruczoł krokowy. U kobiet to badanie wyko-
rzystywane jest do diagnostyki chorób tylnej powierzchni 
macicy, górnego odcinka pochwy, jajników, szyjki macicy, 
zagłębienia maciczno-odbytniczego, a także w badaniu 
główki płodu u kobiet ciężarnych.

Rak jelita grubego to w krajach europejskich drugi, po raku 
płuca u mężczyzn i raku piersi u kobiet, najbardziej rozpo-
wszechniony typ nowotworu. Rozwija się powoli, głównie 
z polipów zwykle kilkanaście lat. Początkowo niewiel-
kie polipy powstają ze zmutowanych komórek nabłonka 
jelita grubego. Niektóre z nich rozrastają się nadmiernie, 
zachodzą w nich kolejne mutacje, aż w końcu rozwija się 
nowotwór, przyjmując w pierwszej fazie formę łagodnych 
zmian, czyli gruczolaków. Ich usunięcie skutecznie zapo-
biega przekształceniu w inwazyjnego raka, zaś wykrycie 
początkowego stadium nowotworu złośliwego daje szansę 
na całkowity powrót do zdrowia. Stąd tak ważne jest odpo-
wiednio wczesne wykrycie choroby.
W pierwszych, kluczowych dla leczenia nowotworu etapach, 
ani polipy, ani rak nie powodują bólu, więc chorego zwykle 
nic nie niepokoi. Tym cenniejsze są badania przesiewowe, 
ponieważ mimo braku objawów pozwalają wykryć początki 
choroby.

Badania przesiewowe wykonywane 
w diagnostyce chorób dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego
Najprostszym z badań jest test na krew utajoną w stolcu. 
Jeśli test jest wykonywany co roku, spadek umieralności 
wynosi 33 proc., jeśli co dwa lata – zaledwie 6 proc.
By zdiagnozować dokładnie przyczynę obecności krwi 
w stolcu potrzebna jest kolonoskopia, czyli wziernikowanie 
całego jelita grubego (w odróżnieniu od sigmoidoskopii, 
czyli wziernikowania odbytnicy i esicy).
Kolonoskopia – pozwala na obrazowanie całego jelita 
grubego bezpośrednio. Badanie to pozwala na wykrywanie 
i usuwanie polipów oraz biopsję zaobserwowanych zmian. 
Jest ona dobrym narzędziem badań przesiewowych u osób 
z grupy przeciętnego ryzyka populacyjnego. Kolonoskopia 
jest bardzo czułą metodą. Lekarz podczas jej wykonywa-
nia wprowadza przez odbyt długą elastyczną rurkę, zwaną 
kolonoskopem, i ogląda całe jelito grube. By kolonoskopia 
spełniała swą ochronną rolę, należy powtarzać ją raz na 10 
lat. Oczywiście zasada ta dotyczy osób, których ryzyko 
zachorowania na raka jelita grubego wiąże się jedynie 
z wiekiem. Gdy w najbliższej rodzinie były przypadki raka 
jelita grubego i istnieje ryzyko genetycznych predyspozycji 
do rozwoju tej choroby, lekarz zaleca częstsze wykonanie 
kolonoskopii.

W Polsce od 2000 r. w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych każda osoba 
w wieku 50–69 lat może się poddać bezpłatnej kolo-
noskopii. Do tego badania kwalifikują się również osoby 
w wieku 40–49 lat, których krewni pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo) chorowali na raka jelita grubego. 
W Warszawie i okolicach na zaproszenia na badanie odpo-
wiada jedynie od 25 do 35% osób. W Polsce obserwuje 
się najbardziej dynamiczny wzrost zachorowań na raka 
jelita grubego w porównaniu z innymi państwami europej-
skimi. Za tę sytuację w dużej części odpowiada nasz styl 
życia m.in. dieta uboga w błonnik, ale bogata w nasycone 
kwasy tłuszczowe i cukry proste a także unikanie ćwiczeń 
ruchowych. To sprzyja częstym zaparciom, które sprawiają, 
że rakotwórcze produkty przemiany materii działają dłużej 
na ściany jelita grubego niż przy regularnym rytmie wypróż-
nień. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór znacznie 
zwiększa nadużywanie alkoholu i palenie papierosów. 

Na zakończenie podaję kilka zaleceń profilaktycznych, które 
wpływają korzystnie na prawidłową pracę dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego:

W diecie należy stosować produkty zawierające 1. 
błonnik. Błonnik to włókna roślinne, nie trawione 
przez nasz organizm. W przewodzie pokarmowym 
pęcznieją jak gąbka, pobudzają do pracy jelita, usuwają 
resztki pokarmowe, chłoną toksyny. Norma błonnika 
to ok. 25–40 g dziennie. Bogate w błonnik są warzywa 
– zwłaszcza strączkowe, owoce, grube kasze, pieczywo 
ciemne nieoczyszczony ryż.
Zalecane jest zjadanie dziennie 500 g warzyw (zwłaszcza 2. 
surowych i krótko gotowanych) i 200 – 300 g owoców.
Unikać potraw wysokokalorycznych i ciężkostrawnych.3. 
Unikać potraw drażniących błonę śluzową przewodu 4. 
pokarmowego (potraw pikantnych oraz alkoholu).
Pić ok. 1,5–2 litrów płynów dziennie (płyny są konieczne, 5. 
aby stolec mógł się uformować).
Pić napoje mleczne zawierające żywe kultury bakterii, 6. 
które znajdują się m.in. w jogurtach, zsiadłym mleku. 
Bakterie te regulują skład flory bakteryjnej w jelitach, 
ułatwiają wędrówkę pokarmu, regulują wypróżnienia 
a także poprawiają odporność organizmu.
Unikać siedzącego trybu życia. Wykonywać regularnie 7. 
ćwiczenia fizyczne, chodzić na spacery.
Unikać zaparć. Co trzeci Polak cierpi na zaparcia. Czasem 8. 
zaparcia wywołują niektóre leki (antybiotyki, preparaty 
wapniowe czy na zgagę). Nadużywanie środków prze-
czyszczających może skończyć się zaparciem.
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Cytologia 
jedno z najważniejszych  badań  we  wczesnej diagnostyce 
wykrywania  nowotworów  narządów  płciowych u kobiet

Bożena Ziemiecka

W Polsce częstość występowania raka szyjki macicy wynosi 
około 4% wszystkich nowotworów złośliwych rozpozna-
nych wśród kobiet. Stany przedrakowe i rak przedinwa-
zyjny występuje najczęściej między 30 a 40 rokiem życia, 
zaś rak inwazyjny dotyczy głównie kobiet po 40 roku życia. 
Ostatnie badania wykazały negatywną rolę palenia tytoniu 
w powstawaniu raka szyjki macicy. Okazało się, że ryzyko 
zachorowania na raka wśród palących kobiet wzrasta dwu-
krotnie, przy czym istotne znaczenie ma ilość wypalonych 
papierosów i okres palenia.
W naszym Zespole w poradniach ginekologiczno-położ-
niczych od wielu lat realizowany jest program profilak-
tyczny „Profilaktyka raka szyjki macicy”. Skierowany jest 
on do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu 
wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczo-
nych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka 
szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały 
pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. 
Jego celem jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka 
szyjki macicy oraz podniesienie ich świadomości na temat 
znaczenia badań przesiewowych. Program „Profilaktyka 
raka szyjki macicy” finansowany jest ze środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Podzielony jest na dwa etapy: 
podstawowy i pogłębiony.
Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowa-
dzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie mate-
riału do badania cytologicznego, edukację w zakresie 
profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego 
materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni dia-
gnostycznej, wręczenie pacjentce wyniku badania przez 
lekarza, bądź położną i decyzja co do dalszego postępo-
wania. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne 
badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić 
się po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania 
jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy. 
Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek 
wątpliwości, pacjentka zostanie skierowana na dalsze 
badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: 
badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatolo-
giczne wycinków. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które 
na podstawie zawartej umowy z Mazowieckim Oddziałem 
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Narodowego Funduszu Zdrowia realizują etap pogłębionej 
diagnostyki, jest dostępny w każdej poradni ginekologiczno-
położniczej.
W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można 
wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. 
Innymi nowotworami, które mogą zostać wykryte poprzez 
badanie cytologiczne są nowotwory sromu i pochwy oraz 
rak błony śluzowej trzonu macicy.
Raki te najczęściej stwierdza się u kobiet starszych, po 50 
roku życia. Niestety, zazwyczaj są zgłaszane późno, gdyż 
bardzo często kobiety nie zwracają uwagi na swoje dole-
gliwości. Nowotwory te nie dają przez długi czas żadnych 
charakterystycznych objawów. Najczęściej spostrzega się 
pieczenie i plamienie po stosunku. Zmiany na sromie mogą 
występować pod postacią: zaczerwienienia, owrzodzeń, 
białych lub kolorowych przebarwień.

Czynniki ryzyka warunkujące powstanie nowo-
tworu szyjki macicy

zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)• 
wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem- • 
szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,• 
duża liczba partnerów seksualnych,• 
duża liczba odbytych porodów,• 
niski status społeczny i ekonomiczny,• 
palenie papierosów,• 
stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu • 
cytologicznym

Cytologia jest najskuteczniejszą metodą wykrywania stanów 
przedrakowych i raka szyjki macicy. Pierwsze badanie cyto-
logiczne należy wykonać po ukończeniu 18 roku życia, bądź 
wcześniej w chwili rozpoczęcia życia płciowego.

Prawidłowe pobieranie wymazu powinno spełniać kilka 
warunków:

nie powinno się pobierać wymazu gdy kobieta obficie • 
krwawi,
w ciągu 48 godzin przed pobraniem wymazu nie • 
powinna współżyć płciowo i wykonywać irygacji/
płukania/pochwy,
po zastosowaniu leków dopochwowych można • 
pobierać materiał do badania po 2–3 dniach od użycia 
ostatniej globulki.

Jeżeli wynik jest nieprawidłowy, należy pamiętać, 
że powodem dla którego wykonuje się cytologię jest wykry-
cie raka w bardzo wczesnym stadium tzw. przedinwazyjnym 
i podjęcie leczenia zanim stanie się bardziej groźny.

Kolposkopia to badanie uzupełniające umożliwiające oglą-
danie szyjki macicy ścian pochwy oraz sromu. Jest badaniem 
umożliwiającym oglądanie błony śluzowej w powiększeniu 
od 8 do 18 razy.

Proszę pamiętać 
że należy:

Natychmiast zgłosić się do lekarza gdy występują 
następujące objawy:

upławy,• 
nieprawidłowe krwawienia lub plamienia z dróg • 
rodnych, zwłaszcza po stosunkach seksual-
nych między miesiączkami lub po okresie 
przekwitania
bóle w dole brzucha lub okolicy lędźwiowo- • 
-krzyżowej.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowa-
nia nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta 
dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego 
powodu.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, 
każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka 
szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyj-
nego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przed-
rakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie 
zmian przedrakowych, które pozwoli na szybkie podję-
cie odpowiedniego leczenia, i nie dopuści do dalszego 
rozwoju choroby oraz umożliwi całkowite wyleczenie. 

Do programu można się zgłaszać tylko z dowodem 
ubezpieczenia, bez skierowania.

Zapraszamy  
do naszych Poradni  
Ginekologiczno-Położniczych 
w ZLO przy: 
ul. Abrahama16,  
ul. Kickiego 24, 
ul. Grochowskiej 339, 
ul. Saskiej 61.
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Odmienności laboratoryjnej  
diagnostyki pediatrycznej
Urszula Nowak-Koczocik

Najważniejszym badaniem dziecka jest 
dokładne badanie lekarskie, poparte 
obserwacją i rozmową z rodzicami. 
Dodatkowo jednak, lekarz pedia-
tra może zlecić wykonanie dziecku 
badań laboratoryjnych krwi, moczu 
i kału. Normy wyników badań labo-
ratoryjnych u dziecka mogą różnić się 
od norm dla dorosłych, nie ma również 
jednolitych norm wyników badań 
dla wszystkich dzieci – różnią się 
one w zależności od wieku dziecka 
(u niemowląt normy wyników badań 
mogą zmieniać się nawet z miesiąca 
na miesiąc). Dlatego też, interpreta-
cję wyników badań laboratoryjnych 
u dziecka trzeba zostawić lekarzowi. 
Warto również pamiętać, że normy 
badań mogą różnić się w zależności 
od laboratorium, w którym wyko-
nywane były badania, ze względu 
na stosowanie różnorodnych metod 
i aparatury analitycznej.
Pobranie krwi najlepiej wykonywać 
w godzinach porannych przed przy-
jęciem posiłków i płynów (szczególnie 
słodkich). W przypadku niemowląt 
i małych dzieci dopuszcza się podanie 
lekkiego śniadania, które nie wpłynie 
istotnie na wyniki podstawowych 
badań. Wyjątkiem jest badanie 
glukozy, gdyż wtedy pacjent musi bez-
względnie pozostać na czczo. Warto 
również napoić dziecko niewielką 
ilością przegotowanej wody (około 
½ szklanki) lub innym niesłodzonym 
i niegazowanym płynem. Pacjentowi 
prawidłowo nawodnionemu, łatwiej 
pobrać krew do badania. Ze względu 
na małą objętość krwi u małego 
dziecka, podstawową zasadą jest 
koordynacja zlecanych analiz. Ponadto, 
powinno się wykonywać tylko analizy 

niezbędne, a ilość i objętość pobiera-
nej krwi powinna być zredukowana 
do absolutnego minimum. U bardzo 
małych pacjentów preferowana jest 
krew kapilarna ze względu na łatwość 
pobrania. Jednak często, wyniki uzy-
skane z takiego materiału nie są wia-
rygodne ze względu na zagrożenie 
wieloma błędami przedlaboratoryj-
nymi np. nadmierne ściskanie palca 
czy pięty, zbyt mała objętość próbki. 
Laboratorium musi także dysponować 
odpowiednią aparaturą, by wykonać 
badania z tak małej ilości krwi. Podobny 
problem dotyczy materiału 
badawczego jakim jest mocz, 
szczególnie, gdy u dziecka 
trzeba wykonać dobową 
zbiórkę moczu. Nowo-
rodki i niemowlęta wyda-
lają małą objętość moczu 
w ciągu doby, zatem nawet 
niewielka ilość utraco-
nego moczu podczas 
zbierania dobowej 
porcji ma istotny wpływ 
na wyniki oznaczeń. Dla 
całej populacji pedia-
trycznej 24- godzinna 
zbiórka moczu jest 
problemem i niejed-
nokrotnie jest niekom-
pletna nawet u starszych 
dzieci. Dlatego też, należy 
brać pod uwagę błąd, jakim 
mogą być obciążone obliczenia 
dobowego wydalania nerko-
wego oznaczanych w moczu 
substancji.
Pracownicy laboratorium 
muszą sobie zdawać 
sprawę z odmien-
ności problemów 

diagnostycznych dotyczących badań 
u dzieci w porównaniu z popula-
cją osób dorosłych. Mali pacjenci 
– od wcześniaków do nastolatków, 
to różniące się wiekowo grupy sta-
nowiące odmienny problem kliniczny 
i laboratoryjny. Głównym aspektem 
jest konieczność wykonania badań 
w małej objętości pobranego mate-
riału. Szczególnie  dotyczy to ozna-
czeń wykonywanych u noworodków, 
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w tym wcześniaków. Interpretacja 
wyników badań laboratoryjnych u tych 
dzieci musi uwzględniać wcześniac-
two, fizjologiczne procesy adapta-
cyjne do życia pozałonowego, a także 
możliwość wystąpienia wad wro-
dzonych i chorób uwarunkowanych 
genetycznie. W późniejszym okresie 
życia dziecka najczęstszymi proble-
mami są choroby zakaźne, zaburzenia 
procesu rozwoju i prezentacja chorób 
dziedzicznych. Okres dojrzewania 
płciowego z kolei to często koniecz-
ność wykonywania specjalistycznych 
badań endokrynologicznych. Choroby 
występujące u dzieci mogą przebiegać 
bezobjawowo lub objawy te mogą 
być zupełnie inne niż u dorosłych.
Odmienność pediatrycznej diagnostyki 
laboratoryjnej wynika głównie z fizjo-
logicznych różnic pomiędzy zdrowym 
noworodkiem i niemowlęciem, a dziec-
kiem starszym i osobą dorosłą. Warto-
ści referencyjne podawane dla dzieci 
w wielu przypadkach są całkowicie inne 
niż dla dorosłych. Przyczyną tego jest 
kilka zjawisk:

zaraz po urodzeniu skład krwi • 
dziecka jest zbliżony do składu 
krwi matki,
własne narządy są jeszcze niedoj-• 
rzałe, przez co niektóre substan-
cje produkowane są w małych 
ilościach, a niedojrzałe nerki nie 
są w stanie usunąć odpowiedniej 
ilości niektórych substancji, dlatego 
ich stężenie może początkowo 
narastać,
stężenia niektórych parametrów • 
u noworodków różnią się od ich 
stężeń we krwi matki wskutek 
obecności i działania łożyska. 
Dotyczy to substancji, które w nie-
wielkim stopniu przechodzą przez 
łożysko np. białko lub substancje, 
które są produkowane przez 
łożysko np. fosfataza alkaliczna, 
a także tych, których transport 
lub stężenie we krwi płodu jest 
regulowane hormonami produko-
wanymi przez łożysko np. wapń 
i fosforany.

Oprócz fizjologicznych odmienności 
noworodka od osoby dorosłej, które 
mają swoje odzwierciedlenie w bada-
niach laboratoryjnych, istotny wpływ 
zarówno na wynik jak i na jego inter-
pretację mają takie czynniki jak: czas 
trwania ciąży, sposób porodu, sposób 
żywienia i zachowanie się matki 
w czasie ciąży. Wcześniactwo obar-
czone jest wieloma zagrożeniami dla 
życia i zdrowia dziecka. Wiele para-
metrów ulega wahaniom na skutek 
stresu porodowego, innego podczas 
porodu naturalnego, a innego podczas 
cięcia cesarskiego oraz urazów oko-
łoporodowych częstszych przy 
porodach naturalnych. Rodzaj diety 
noworodka i niemowlęcia ma istotny 
wpływ między innymi: na stężenie 
mocznika, kreatyniny i elektrolitów 
we krwi, zależnie od tego czy dziecko 
karmione jest mieszankami sztucznymi 
czy pokarmem naturalnym matki. 
Należy też zwrócić uwagę nie tylko 
na choroby matki, ale także na zaży-
wane przez nią w czasie ciąży leki 
i stosowane używki. Przykładem może 
być noworodkowa hipoglikemia, poja-
wiająca się u dzieci matek cukrzyco-
wych, zwłaszcza gdy cukrzyca u matki 
w okresie ciąży była źle kontrolowana. 
Dzieci matek chorych na nadczynność 
tarczycy zażywających w czasie ciąży 
leki hamujące funkcję tego gruczołu 
mogą mieć przejściową niedoczynność 
tarczycy. U noworodków, których 
matki paliły papierosy w czasie ciąży, 
obserwuje się wyższe wartości hemo-
globiny tlenkowęglowej, co stanowi 
poważne niebezpieczeństwo dla życia 
i prawidłowego rozwoju neurologicz-
nego dziecka.
W podsumowaniu jeszcze kilka 
słów na temat badań przesiewo-
wych u dzieci. Światowa Organizacja 
Zdrowia uznała populacyjne (a więc 
dotyczące wszystkich narodzonych 
dzieci) badania przesiewowe nowo-
rodków za bardzo ważne działanie pro-
filaktyczne. Ich celem jest wykrywanie 
i leczenie chorób wrodzonych, które 
gdyby badań nie wykonano, mogłyby 

prowadzić do wielu tragicznych kon-
sekwencji: zagrożenia życia dziecka, 
ciężkiego przebiegu choroby, trwałej 
niepełnosprawności intelektualnej. 
Tylko odpowiednio wcześnie podjęte 
leczenie – już w pierwszym miesiącu 
życia dziecka – pozwala na uchronie-
nie go przed ciężkim upośledzeniem, 
długotrwałymi hospitalizacjami bez 
właściwego rozpoznania. W Polsce 
badania przesiewowe noworod-
ków są bezpłatne, w całości finansuje 
je Ministerstwo Zdrowia. Choroby 
objęte badaniem przesiewowym:

Hipotyreoza – wrodzona nie-• 
doczynność tarczycy – częstość 
występowania ocenia się od 1: 
3500 do 1: 4000 urodzeń żywych,
Fenyloketonuria – częstość wystę-• 
powania ocenia się na około 1: 
7000 urodzeń żywych,
Mukowiscydoza – częstość wystę-• 
powania ocenia się na 1: 2500 – 
6000 urodzeń żywych

Wystarczy pobranie kilku kropel krwi 
z pięty noworodka w 3 dobie życia 
na specjalną bibułę, która po przesu-
szeniu przesyłana jest do regionalnego 
ośrodka specjalizującego się w bada-
niach przesiewowych. Brak informacji 
zwrotnej z laboratorium do rodziców 
jest dobrą wiadomością. Oznacza to, 
że u maleństwa nie wykryto schorzeń. 
Jeśli wynik testu wskazuje na moż-
liwość występowania choroby, ale 
nie jest jednoznaczny, do rodziców 
wysyłana jest druga bibuła, na którą 
pielęgniarka w przychodni pobiera 
nową próbkę. Po odesłaniu bibuły 
i ponownych badaniach opiekuno-
wie, bez względu na wynik, zawsze 
otrzymują odpowiedź. Wynik wska-
zujący na występowanie u dziecka 
choroby przekazywany jest rodzicom 
z podkreśleniem konieczności udania 
się do poradni specjalistycznej celem 
wykonania dalszych, zaawansowanych 
badań oraz podjęciem odpowiedniego 
leczenia.
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Według WHO opieka 
paliatywna jest postę-

powaniem mającym 
na celu poprawę 
jakości życia chorych 
i ich rodzin w obliczu 

problemów zwią-
zanych z nieuleczalną 

chorobą (nowotwory 
i choroby neurologiczne 

np. stwardnienie rozsiane, stwardnienie 
boczne zanikowe).

Opieka paliatywna charakteryzuje 
się tym, że:
• zmniejsza ból i inne objawy związane 

z zaawansowaną chorobą nowotworową.
zmniejsza cierpienia psychiczne.• 
oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów • 
społecznych.
wspiera rodzinę w czasie choroby i osieroceniu.• 
opiera się na pracy zespołu interdyscyplinarnego.• 

Głównym celem postępowania zespołu opiekującego się 
chorym jest dbałość o jak najlepszą jakość życia, którym 
chory żyje w danej chwili. Zapewnienie kontroli objawów, 
sposób sprawowania opieki, stworzenie poczucia bezpie-
czeństwa i zaufania ma na celu lepsze przeżywanie przez 
chorego ostatnich chwil życia.

Rehabilitacja osób przewlekle chorych polega na:
prowadzeniu fizjoterapii oddechowej (ćwiczenia efek-• 
tywnego kaszlu, oklepywanie).
uruchamianiu pacjenta w łóżku (ćwiczenia bierne, • 
zmiany pozycji ciała).
pionizacji i nauki poruszania się.• 
prowadzeniu ćwiczeń ogólnorozwojowych i samoob-• 
sługi (poprawienie koordynacji ruchowej oraz sprawno-
ści manualnej).
wykonywaniu masażu u chorych z obrzękiem • 
limfatycznym.
edukacji chorego i członków rodziny o: sposobach bez-• 
piecznego przemieszczania się pacjenta, prawidłowego 
korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego.

Edukacja pacjenta polega na:
poinstruowaniu rodziny pacjenta jak prawidłowo (bez-• 
piecznie) powinna zmieniać pozycję chorego w łóżku.
nauce asekuracji: w trakcie przesiadania się chorego • 
na wózek inwalidzki oraz poruszania się przy pomocy 
innych środków zaopatrzenia ortopedycznego 
np. balkonika.
pomocy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego wspo-• 
magającego bezpieczną lokomocję np. kula, balkonik, 
wózek inwalidzki.
poinstruowaniu jak prawidłowego korzystać ze sprzętu • 
zaopatrzenia ortopedycznego.

Rehabilitacja w opiece paliatywnej
Marcin Kowalski

14 Gazeta Pacjenta – Wiosna 2017

W A R T O  W I e D Z I e ć



udzieleniu wskazówek jak dostosować mieszkanie • 
do aktualnych możliwości i potrzeb ruchowych pacjenta 
np. montaż uchwytów ułatwiających korzystanie 
z łazienki i toalety.

Edukacja chorych cierpiących na obrzęki limfatyczne 
pozwala uniknąć wielu komplikacji wynikających z zaburzeń 
układu limfatycznego.

Pacjentom zaleca się unikać:
przeciążania chorej kończyny np. dźwigania ciężkich • 
przedmiotów.
przegrzewania obrzękniętych części ciała (gorące • 
kąpiele).
noszenia ciasnej bielizny utrudniającej odpływ chłonki.• 
urazów w obrębie obrzękniętej kończyny.• 

Edukacja w zakresie pielęgnacji skóry również jest bardzo 
ważna.

Chorzy powinni:
dokładnie myć i osuszać skórę szczególnie w miejscach • 
narażonych na rozwój infekcji grzybiczych np. prze-
strzenie międzypalcowe.
w przypadku wysuszania skóry stosować środków • 
natłuszczających.
kiedy mamy do czynienia z rogowaceniem skóry stoso-• 
wać środki zmniejszające rogowacenie.
nosić wygodne obuwie nie powodujące otarć.• 

Cele stosowania ćwiczeń leczniczych w opiece 
paliatywnej:

zwiększenie albo utrzymanie ruchomości stawowej i siły • 
mięśniowej.
poprawa odżywienia tkanek.• 
utrzymanie lub poprawa wydolności oddechowej.• 
zmniejszenie wybranych objawów m.in.: bólu, zmęcze-• 
nia, zaparć.
zmniejszenie obrzęku limfatycznego.• 
ogólna poprawa samopoczucia.• 

U pacjentów cierpiących na zaparcia możemy wykonać 
masaż gastryczny. Dzielimy go na trzy fazy:

Faza 1 – wykorzystuje wszystkie techniki masażu • 
leczniczego z przewagą głaskania i rozcierania. Ruch 
rozpoczynamy od pępka zataczając coraz większe koła 
kończąc w lewym dole jamy brzusznej.
Faza 2 – przepychanie treści kałowej w kierunku odbyt-• 
nicy (rozcieranie i ugniatanie). Kierunek ruchu pozostaje 
bez zmian.
Faza 3 – masaż uspokajający (delikatne głaskanie • 
końcowe wzdłuż jelita grubego).

Przykładowe ćwiczenia poprawiające czynność 
połykania:

ćwiczenia warg (ściąganie i rozciąganie warg, cmokanie, • 
zakrywanie wargi górnej dolną wargą, zaokrąglanie 
warg).
ćwiczenia żuchwy (koliste ruchy warg, opuszczanie • 
i podnoszenie żuchwy).
ćwiczenia języka (podnoszenie języka do podniebienia, • 
oblizywanie warg, liczenie językiem zębów dolnych 
i górnych).
ćwiczenia podniebienia miękkiego (szerokie otwieranie • 
jamy ustnej i ziewanie, kaszel z wysuniętym językiem 
na zewnątrz).
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Czym jest smog  
i jak możemy się przed nim bronić
Monika Szydłowska

Czym jest smog?
Dla jednych koszmar i bardzo poważne zagrożenie, dla 
niektórych – sztucznie napompowany temat zastępczy. 
Smog, bo o nim mowa, dostał się do polskiej świadomości 
niemal tak skutecznie, jak do naszych bezradnych płuc. Skąd 
tak naprawdę się bierze i dlaczego nie można go bagate-
lizować. Nazwa smog jest zbitką słów smoke (dym) i fog 
(mgła). Smog jest zjawiskiem atmosferycznym – zanieczysz-
czeniem powietrza, które występuje na skutek działań ludz-
kich. W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne 
(tlenek azotu oraz tlenki siarki), pochodzące zwykle ze spa-
lania węgla, drewna lub biomasy.
Cząstki stałe – PM 10 – skrót od nazwy cząstek stałych uno-
szących się w powietrzu o rozmiarze poniżej 10 mikrome-
trów, charakteryzuje je możliwość przedostawania przez 
układ oddechowy do układu krwionośnego.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z 50 
miast w UE o największym stężeniu pyłu PM 2,5 znajduje 
się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczonymi miastami 
w Polsce są kolejno: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzi-
sław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, 
Skawina i Nowy Sącz. W większości tych miejscowości 
smog powodowany jest tzw. niską emisją (znaczne nagro-
madzenie emitorów o wysokości do 40 m. nad poziom 
gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy, na małej 
powierzchni).
Smog w Polsce występuje głównie w sezonie grzewczym 
(wrzesień-kwiecień).

Przyczyny powstawania smogu
Główną przyczyną powstawania smogu jest palenie 
w piecach domowych. Ogrzewając dom węglem, 

drewnem, biomasą lub ekogroszkiem emitujemy do atmos-
fery szkodliwe drobiny, które gromadzą się w powietrzu.
Smog rodzi się w korzystnych warunkach:

terenowych (np. w dolinie otoczonej wzgórzami)• 
pogodowych (brak wiatru, duża wilgoć)• 
atmosferycznych (zjawisko inwersji powietrza – ciepłe • 
powietrze unosi się nad zimnym).

Zjawisko smogu najbardziej zauważalne jest w terenach 
mocno zurbanizowanych.
Może być on przyczyną opadów kwaśnego deszczu, 
który zawiera trujące kwasy. Kwaśne deszcze negatywnie 
oddziałują na środowisko. Powodują zniszczenia lasów oraz 
zakwaszania gleby i wód.
W Polsce źródłem trującego smogu są m.in. palenie śmieci 
w piecach oraz usuwanie filtrów DPF z samochodów z silni-
kami diesla co powoduje wyjątkowo niebezpieczne dla ludzi 
zanieczyszczenie powietrza.
W styczniu 2017 roku w południowej Polsce wystąpiło 
rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Normy 
pyłów PM 10 i PM 2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 
3000%.
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie zależy od: 
czasu ekspozycji, pogody, wieku, stanu zdrowia i występują-
cych chorób oraz od składu zanieczyszczonego powietrza.
Smog zawiera mnóstwo szkodliwych substancji, ale szcze-
gólnie niebezpieczne dla naszego zdrowia są związki zwane 
benzo (a) pirenami (są rakotwórcze) a także cząstki PM 10 
oraz PM 2,5, czyli tzw. drobny pył zawieszony o średnicy 
10 mikrometrów (PM 10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5). 
Te większe mogą powodować zmiany nowotworowe 
w naszych płucach. Mniejsze są jeszcze groźniejsze, gdyż 
przedostają się do krwiobiegu i w zależności od składu 
chemicznego, mogą powodować katastrofalne zmiany 
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w każdym narządzie: sercu, mózgu, wątrobie, nerkach 
i wielu innych.
Do najłatwiej zauważalnych skutków zdrowotnych oddy-
chania zanieczyszczonym powietrzem należą dolegliwości 
ze strony układu oddechowego.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje 
dolegliwości ze strony układu oddechowego: częściej cho-
rujemy lub mamy ostrzejsze objawy przewlekłej obturacyj-
nej choroby płuc (POChP), astmy, a także zakażeń układu 
oddechowego.
Zaostrzenia przebiegu choroby obturacyjnej płuc mają 
miejsce zwykle jesienią i zimą, czyli w okresach częstego 
występowania infekcji układu oddechowego. Jest to także 
okres znacznego wzrostu stężeń pyłu zawieszonego 
w powietrzu.
U osób zamieszkałych w zanieczyszczonych aglomera-
cjach pospolite infekcje układu oddechowego przdłużają się 
nierzadko do kilku tygodni, choroba ma cięższy przebieg 
i częste powikłania.
Zanieczyszczone powietrze szkodzi najbardziej osobom 
z chorobami układu krążenia tj.: niewydolność serca, 
choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze.
Udowodniono, że w okresach występowania podwyż-
szonych poziomów zanieczyszczenia powietrza objawy 
chorób układu krążenia tj.: duszność, niemiarowa praca 
serca, bóle w klatce piersiowej, czy wyraźny wzrost ciśnie-
nia tętniczego krwi mogą znacznie się nasilić nawet u osób 
zażywających leki.
W ostatnich latach wykazano związek zanieczyszczenia 
powietrza z szybszym rozwojem miażdżycy i szybszym 
starzeniem się układu krążenia. Uważa się, że przewlekłe 
narażenie na zanieczyszczone powietrze powoduje uogól-
niony stan zapalny, który dotyczy także naczyń, co łącznie 
z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy, tj.: nadciśnienie tęt-
nicze, nieprawidłowy poziom cholesterolu, cukrzyca czy 
palenie papierosów dodatkowo przyspiesza przedwczesne 
starzenie się naczyń i sprzyja miażdżycy.
Zanieczyszczone powietrze ma negatywny wpływ na układ 
nerwowy u osób dorosłych, m.in. zwiększa częstość wystę-
powania zaburzeń o charakterze depresyjnym, samobójstw, 

a nawet ryzyko popełnienia przestępstw z użyciem 
przemocy.
U osób starszych, wieloletnia podwyższona ekspozycja 
na pył zawieszony nasila i przyspiesza proces starzenia się 
układu nerwowego, a w konsekwencji pogłębia upośledze-
nie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej.
Dzieci, których matki w czasie ciąży narażone były na wyższe 
stężenia zanieczyszczeń powietrza, wypadają gorzej 
w testach inteligencji. Mają one również większe problemy 
z pamięcią, uwagą i koncentracją, wyższy poziom niepo-
koju, a także częściej wykazują zachowania depresyjne niż 
dzieci matek oddychających czystszym powietrzem. Dzieci 
kobiet, które podczas ciąży oddychały zanieczyszczonym 
powietrzem mają też większe ryzyko wystąpienia zaburzeń 
autystycznych.
Badania dowodzą, że dzieci i młodzież mają gorsze wyniki 
w nauce i testach psychometrycznych, jeśli w okolicy ich 
szkoły lub domu występują wyższe stężenia zanieczyszczeń 
powietrza.
Istnieje związek między narażeniem ciężarnych na zanieczysz-
czenie powietrza, a większą szansą poronienia, obumarcia 
płodu i wcześniactwa.
Niska waga urodzeniowa i wcześniactwo rzutują na zdrowie 
człowieka w ciągu całego życia, zwiększając szansę wystą-
pienia różnych zaburzeń zdrowotnych.
Jeżeli podejrzewamy, że w gospodarstwie domowym 
spalane są śmieci (charakterystyczny zapach palonego pla-
stiku, czarny lub zabarwiony dym z komina) dzwonimy 
do Straży Miejskiej i zawiadamiamy o podejrzeniu popełnie-
nia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów podając 
miejsce i czas zdarzenia.
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Strażnik ma obowiązek przyjąć zawiadomienie i poprosi 
nas o podanie danych osobowych oraz zobowiązany jest 
do przeprowadzenia czynności wyjaśniających.
Status pokrzywdzonego uzyskujemy, gdy w momen-
cie zawiadomienia o wykroczeniu narażeni będziemy 
na oddziaływanie dymu z komina (będziemy w zasięgu roz-
przestrzeniania się spalin).
Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach, Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08.

UWAGA: należy rozróżnić dwie sytuacje: zgłosze-
nie palenia śmieci oraz zawiadomienie o popełnie-
niu wykroczenia.

Działania interwencyjne podejmowane przez m.st. War-
szawa na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane są 
w oparciu o WIP – Warszawski Indeks Powietrza. W ramach 
tego wskaźnika prowadzona jest kontrola przekroczeń 
stężeń szkodliwych substancji w oparciu o dane Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach 
tych działań przewidziano m.in.: doraźne sprzątanie ulic 
na mokro (ograniczające wzbijanie pyłów), korzystanie 
z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej, prowadze-
nie działań kontrolnych polegających na egzekwowaniu 
zakazów palenia odpadów w paleniskach domowych, eli-
minowanie wysokoemisyjnych źródeł zasilania w nierucho-
mościach należących do m.st. Warszawy oraz prowadzenie 
działań edukacyjno-informacyjnych.
W dalszym ciągu będą dotowane inwestycje związane 
z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, 
w szczególności takich jak kolektory słoneczne, panele foto-
woltaiczne i pompy ciepła. Dotacje będą mogły otrzymać 
zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak 
i przedsiębiorcy. Od grudnia 2006 r. do końca listopada 
2015 r. Warszawa dofinansowała w sumie 157 inwestycji 
związanych z OZE na łączną kwotę blisko 1,75 mln zł.

Prawdy i mity na temat smogu

Najbardziej truje przemysł
Dosyć powszechne jest twierdzenie, że zakłady przemy-
słowe wytwarzają olbrzymie ilości pyłów i gazów.

Nie jest to prawdą, gdyż wielkie kominy, zbudowane zostały 
właśnie w celu uniknięcia zanieczyszczania swojej okolicy. 
Dym wypuszczony na wysokości 100 metrów nad zabu-
dowaniami równomiernie rozchodzi się do atmosfery i bez 
problemów pokonuje ograniczenia związane z ukształtowa-
niem terenu – nie odbija się od pagórków i nie gromadzi się 
w naturalnych nieckach.
Na obronę dużego przemysłu mamy też szereg prawnych 
regulacji dotyczących konieczności stosowania filtrów odpy-
lających i odsiarczających emitowany dym. Dzięki temu, pył 
wydostający się z wielkich kominów jest mniej groźny aniżeli 
ten biorący się ze spalania węgla w domowym piecu.

Samochody to nie tylko spaliny
Ciekawą kwestią jest emisja wynikająca z natężenia ruchu 
ulicznego. Dane NIK wskazują, że nasze samochody odpo-
wiadają za 5,4–7%. zanieczyszczeń powietrza w naszym 
kraju. Niewiele, ale to mocno uśrednione dane. Oczywiste 
jest, że w małych miasteczkach procent ten będzie znacz-
nie niższy niż w krajowych metropoliach. I tak, w Krakowie 
komunikacja samochodowa to już 17 proc. pyłu, a w War-
szawie aż 63 proc. Darmowy transport publiczny wydaje 
się więc mieć spory sens w dniach, w których jakość powie-
trza jest bardzo zła.
Wiele się mówi, że warto zainwestować w samochody ben-
zynowe, a jeszcze lepiej hybrydowe lub napędzane gazem. 
Silniki diesla mają bowiem znacznie „cięższy” i bardziej nie-
bezpieczny dym. Z jednej strony jest to prawda, z drugiej 
– to, co wydobywa się z rury wydechowej, stanowi... naj-
mniejszy procent emisji związanej z samochodami.

Gospodarstwa domowe
Patrząc na dane ogólnopolskie, trucicielem numer jeden 
pozostają piece węglowe w gospodarstwach domowych. 
Porównując emisję w kotle starszego typu z nowoczesnymi, 
różnica w emisji pyłów jest nawet trzydziestokrotna. Ważna 
jest też jakość węgla, którym palimy – metr sześcienny 
zasiarczonego miału spalonego w nieprzystosowanym piecu 
wyemituje nawet kilka gram pyłu drobnocząsteczkowego. 
Droższy węgiel, w połączeniu z nowoczesnym piecem, 
odpowiada za emisję 40–60 miligramów pyłu na metr sze-
ścienny surowca. Jeśli na osiedlu domków jednorodzinnych 
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pozostanie jedna rodzina używająca starego pieca, to może 
ona zanieczyszczać otoczenie bardziej niż cała reszta spo-
łeczności razem wzięta.

Mitem jest też powszechny pogląd, że „zdrowszym” opałem 
jest drewno – emituje ono mniej więcej tyle samo pyłów 
co węgiel. Jeszcze gorzej jest palić w kominku – zwłaszcza 
takim z otwartą komorą spalania. Wygląda bardzo efek-
townie, kojarzy się ze świąteczną atmosferą, ale wysyła 
w powietrze dwa razy więcej pyłu niż stary piec.

Absolutną zbrodnią przeciwko ludzkości jest palenie śmieci 
w domowym piecu. Przy braku odpowiednich filtrów 
do otoczenia dostają się olbrzymie ilości wybitnie groźnych 
substancji. Wiele z nich uznawanych jest za bardzo szko-
dliwe dla organizmu człowieka o czym pisałam wcześniej.
Najlepszym, z punktu widzenia emisji, paliwem, którym 
możemy ogrzać domy, jest gaz. Ilość pyłu otrzymana 
w wyniku spalania metr sześcienny gazu jest ponad sto 
tysięcy razy mniejsza niż w przypadku węgla.

Ukształtowanie terenu – problem wielki jak 
Giewont
Jedną z przyczyn jest budowanie miast w zagłębieniach, 
w otoczeniu gór i pagórków. Blokują one naturalne kory-
tarze powietrzne, uniemożliwiając pyłom rozproszenie. 
Zimą ta kumulacja jest największa i właśnie wtedy dochodzi 
do najbardziej spektakularnych przekroczeń norm.

Jak chronić swoje zdrowie?
Przed wyjściem z domu, obowiązkowo należy sprawdzić 
jak wysokie jest aktualnie stężenie szkodliwych związków 
w powietrzu w twojej miejscowości. Pomocne są aplika-
cje na smartfonie np. Kanarek, która – mimo mało poważ-
nej nazwy oferuje bardzo rzetelne zestawienie informacji 
na podstawie regularnych raportów ze stacji badawczych 
podległych Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Środowi-
ska. Aplikacja odczyta lokalizację smartfonu i wyświetli infor-
macje o stanie powietrza w najbliższej stacji pomiarowej. 

Jeżeli którykolwiek pasek jest czerwony, nie ruszaj się bez 
maski przeciwsmogowej!  
Pamiętajmy, że maska chirurgiczna, nie nadaje się 
do ochrony przed wnikaniem do płuc szkodliwych cząstek 
PM 10 i PM 2,5. Skuteczna maska powinna być wyposa-
żona przede wszystkim w tzw. filtr cząsteczkowy, bardziej 
znany jako filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter). 
Maski wyposażone w tego typu filtry są optymalnym zabez-
pieczeniem naszych płuc przed wnikaniem szkodliwych 
substancji do naszego organizmu. Niestety, profesjonalne 
maski, kosztują ok. 200–300 zł. Dostępne są w różnych 
rozmiarach, pasujących zarówno osobom dorosłym, jak 
i dzieciom. W dni kiedy jakość powietrza jest bardzo zła nie 
powinno się uprawiać aktywności fizycznej. Jeżeli jednak nie 
potrafimy sobie jej odmówić warto wiedzieć, że w masce 
jesteśmy chronieni i możemy uprawiać sport również przy 
niesprzyjającej jakości powietrza.
Jeżeli zanieczyszczenia powietrza zdarzają się sporadycz-
nie dobrą alternatywą są tańsze maski jednorazowe speł-
niające odpowiednie normy ochrony przeciwpyłowej. 
Oprócz filtrów zdolnych do pochłonięcia najgroźniejszego 
w smogu, pyłu zawieszonego PM 2,5, maska ta jest wypo-
sażona w zaworek/zaworki odprowadzające parę wodną. 
Taką maskę kupimy już za ok. 10 zł. Jej żywotność w poda-
wanych przez producenta „warunkach przemysłowych” 
wynosi 8 godzin.

Zanieczyszczenie powietrza
to problem naszych czasów, ale działając świadomie, stosu-
jąc się do zaleceń specjalistów chroniąc jednocześnie nasze 
dziedzictwo przyrodnicze będzie nam łatwiej funkcjonować 
na co dzień.
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Do szkoły językowej zgłasza się  
staruszek i mówi że chce się nauczyć 

języka łacińskiego.  
Zdumiona sekretarka pyta go:

– A na co to panu? W tym wieku?  
On odpowiada:

– Rzeczywiście jestem już stary, mam  
90 lat i pewnie niedługo umrę.  

Stanę przed Świętym Piotrem i jak z nim 
pogadam? Po łacinie! Skoro ksiądz 

mówi po łacinie, biskup mówi po łacinie, 
papież mówi po łacinie, to i Święty Piotr 

też!
– No dobrze dziadku – mówi sekretarka 

– a jak pójdziecie do piekła?
– Niemiecki to ja znam!



W dzieciństwie myślałem,  
że gdy będę miał 25 lat, to będę miał 
świetną pracę, wspaniała dziewczynę 

i własne mieszkanie.
Plan wykonałem w 25 procentach:  

mam 25 lat.



Rozmowa dwóch przyjaciółek:
– Cześć Aniu!

– Hej Agnieszko!
– Twój pies jest jakiś dziwny. Trochę 

za chudy. Jak się wabi?
– Anoreksio



Jakie były dwa najpopularniejsze  
imiona w PRL?

– Iza i Ania, bo w kolejce stało się i za 
masłem, i za chlebem, i za cukrem, 
a w sklepach nie było ani masła, ani 

chleba, ani cukru.



Mama i córka zmywają talerze, zaś tata 
i synek sprzątają mieszkanie.  

Nagle z kuchni dobiega odgłos  
tłuczonego szkła.

– Oho, mama coś rozbiła – mówi tata.
– Skąd wiesz?

– Bo nikt na nikogo nie krzyczy.

Na wesoło

                      Szanowni  
                      Pacjenci!
Informujemy, że w szpzlo  Warszawa Praga Południe

Można odpłatnie wykonać następujące badania:

Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomejv	

Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi – Holter RRv	

Monitorowanie czynności serca  – Holter EKGv	

Badania wykonywane są  
w  Pracowni Prób Wysiłkowych w ZLO ul. Abrahama 16,  

tel. 22 671-24-71, 22 673-81-66, 22 671-22-56
Szczegółowe informacje  uzyskają Państwo w rejestracji przychodni.

Warszawa Praga Południe

SZPZLO



Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Profilaktyka raka szyjki macicy

Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet 
w wieku 25-59 lat* zamieszkałych na terenie wojewódz-
twa 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
ul. Grochowskiej 339
ul. Abrahama 16, 
ul. Kickiego 24.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie 
aktualnego dowodu ubezpieczenia. Prosimy o przyniesie-
nie ostatniego wyniku badania cytologicznego.

* Przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok 
urodzenia

Profilaktyka 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 korzystały z badań wyko-
nywanych w ramach w/w. programu oraz nie miały wcze-
śniej rozpoznanej choroby układu krążenia. W pakiecie 
badań znajdują się: pomiary ciśnienia tętniczego krwi, 
badanie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, 
trójglicerydów, glukozy oraz określenie BMI. Lekarz poz 
przeprowadza wywiad na podstawie ankiety zgodnej 
z Kartą Badania Profilaktycznego oraz ocenia czynniki 
ryzyka zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ 
w naszych placówkach:
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

Profilaktyka gruźlicy

Adresowany jest do osób dorosłych, które nie choro-
wały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi 
na to schorzenie; do osób bezdomnych, bezrobotnych, 
niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, 
uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków. Warun-
kiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie 
pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankie-
towemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy 
(także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pie-
lęgniarek środowiskowych – rodzinnych w następujących 
przychodniach:
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

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach 
w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program szczepień ochronnych 
przeciwko pneumokokom 
przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 24 do 36 mies. życia, zamieszkałych na terenie 

m.st. Warszawy. W ramach programu w Poradniach dla Dzieci naszego Zespołu 

od lutego 2017 r. do 7 grudnia 2018 r. wykonywane są bezpłatnie 
szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym, po uprzednim 

zakwalifikowaniu przez lekarza pediatrę.

Zapraszamy do naszych poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci:

ul. Abrahama 16 tel. 22 671 24 63 

ul. Grochowska 339 tel. 22 810 21 11 
22 810 70 20

ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810 45 91 

ul. Saska 61 tel. 22 617 67 34 

ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810 09 30 

Program finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Zapraszamy do udziału w programie polityki zdrowotnej

ZDROWIE, MAMA I JA
II eTAP na lata 2017–2018



Program szkoły obejmuje wykłady teoretyczne 

oraz zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania 

do porodu oraz pielęgnacji noworodka. Zajęcia są 

prowadzone w ZLO ul. Ostrołęcka 4.

Zapisy pod nr tel.: 22 810 78 49 

W programie mogą uczestniczyć kobiety spełnia-

jące jeden z poniższych warunków:

•  posiadają dokument potwierdzający zameldo-

wanie na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy,

•  posiadają zaświadczenie o zameldowaniu na 

pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,

•  rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. 

Warszawy,

•  przebywają w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce 

opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub ta-

kiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą 

umowę.

Kobiety w ciąży, które są zainteresowane udzia-

łem w Szkole Rodzenia, powinny posiadać zgo-

dę lekarza prowadzącego ciążę na uczestnictwo 

w programie. 

Bezpłatne
zajęcia

w Szkole
Rodzenia

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Zespół Hospicjum Domowego obejmuje wszechstronną opieką pacjentów 
zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często 
nieuleczalną chorobą. Wspiera również ich bliskich. Podejmowane działania 
mają na celu zapobieganie cierpieniu, leczenie bólu i innych objawów choroby, 
a także udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem 
dla rodziny pacjenta. W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego Warszawa Praga Południe realizuje się świadczenia zdrowotne 
w zakresie opieki paliatywnej na terenie Dzielnicy Praga Południe. Żeby pacjent 
mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest uzyskanie skiero-
wania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent, jego rodzina lub opiekun 
powinien wyrazić zgodę na piśmie.

Siedziba Hospicjum Domowego znajduje się w ZLO przy 
ul. Ostrołęckiej 4. Wszelkie informacje można uzyskać 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 na miejscu, 
lub dzwoniąc pod numery telefonów:
22 810-15-04; 22 810-20-42 do 43 wew. 33; 90

Zapraszamy także na stronę internetową:
www.hospicjum.praga-pld.pl

Hospicjum Domowe

Program finansowany ze środków 
budżetowych m.st. Warszawy.

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
świadczy usługi komercyjne

w zakresie leczenia  chorób układu nerwowego 
u dzieci. Proponujemy podstawową diagnostykę 
i opiekę ambulatoryjną.
Zapraszamy od kwietnia 2017 r. do przychodni przy ul. Saskiej 61 
Zapisy do poradni  – tel.  22/ 617-67-34
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region 
Polski

jezioro 
położone  

k/Lubartowa

na 
zakończenie 

modlitwy

Wioletta 
znana 

piosenkarka 
polska

jedna 
ze stacji 

radiowych

zwierzę           
domowe

zdrobniale 
o Agnieszce 

Radwań-
skiej

chłopiec 
na dworze 
królewskim

pies Ali 
lub karta 

do gry
to i … plisa 

w spódnicy

jadowity wąż         

ból po 
łacinie 

warzywo 
strąkowe

mieszkaniec 
Gdańska 

mniejszy niż 
pułk

miejce bitwy 
z 10.X.1794 r.

 wypłata 
aktora

rodzaj 
czasomierza

pojazd 
na parę

zdrobniale 
o Bolesławie

mniejszy kĳ 

drobny w 
powietrzu

informacja    

państwo w 
Afryce Zach.

fi gura geo-
metryczna

samochód 
maluch

królowa 
kwiatów

wiele głosów 
połączonych

syn Dedala

24 godziny

zezwolenie 
na prze-

kroczenie 
granicy

tytuł 
komedii 
A.Fredry 

„Pan …….”

czarny, 
śpiewający 

ptak

trwałe  
uszkodzenie 

mózgu

przywra-
canie 

do życia

część 
kończyny 

górnej

substancja 
wypeł-
niająca 

przestrzeń

mimowolny, 
powtarzalny 

ruch

biały 
lub żółty

ostra 
choroba 

migdałów 
i gardła

czarodziej

imię 
Kalmana 
twórcy 

operetki

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13

14 17 20 2315 18 21 2416 19 22 25 26
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ZLo Adres
Poradnie 

podstawowej 
opieki zdrowotnej

Poradnie 
specjalistyczne Numery telefonów

1 Saska 61 dla dorosłych
dla dzieci

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

Centrala: 22 617 30 01 do 04

Rejestracja ogólna: 22 617 67 33, 
22 617 67 07

Por. D: 22 617 67 34

Por. K: 22 617 36 39

Sekretariat: 22 617 14 95

2 Grochowska 339 dla dorosłych
dla dzieci

rehabilitacji 
ginekologiczno-położnicza 
stomatologiczna

Rejestracja: 22 870 43 83

Por. D: 22 810 21 11

Stomatologia: 22 870 15 80

3 Ateńska 4 dla dorosłych – Rejestracja: 22 617 32 96

4 Zamieniecka 73 dla dorosłych Pielęgniarska Opieka 
Długoterminowa

Rejestracja: 
POD:

22 610 72 52 
22 610 45 05

5 Ostrołęcka 4 dla dorosłych
dla dzieci

neurologiczna 
okulistyczna 
otolaryngologiczna 
leczenia bólu 
Hospicjum Domowe

Centrala: 22 810 20 42 do 43

Por. D: 22 810 45 91

Rejestracja: 22 810 33 73

Sekretariat: 22 810 79 43

Hospicjum 
Domowe:

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

6 Abrahama 16 dla dorosłych
dla dzieci 
Nocna i świąteczna 
Opieka Zdrowotna*

chirurgia ogólna 
diabetologiczna 
kardiologiczna 
urologiczna 
rehabilitacji 
ginekologiczno-położnicza

Centrala: 22 671 24 71

Rejestracja: 22 673 81 66 
22 671 24 17

Rejestracja 
(rehabilitacja i zabiegi) 22 673 39 92

Rejestracja kardiolo-
giczna i urologiczna 22 671 24 79

Por. D: 22 671 24 63

Por. K: 22 671 23 08

Sekretariat: 22 613 56 41

7 Ostrzycka 2/4 dla dorosłych – Rejestracja: 22 813 27 11

8 Sygietyńskiego 3 dla dorosłych
dla dzieci

– Rejestracja: 22 810 04 42

Por. D: 22 810 09 30

9 Kickiego 24 dla dorosłych reumatologiczna 
urazowo–ortopedyczna 
ginekologiczno-położnicza 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży

Centrala: 
22 810 54 14 
22 810 24 91 
22 810 25 95

Rejestracja: 22 810 41 71

Sekretariat: 22 810 24 59

PZP dla dzieci 
i młodzieży: 22 810 44 36

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

Rejestracja PZP 
dla dorosłych: 22 617 56 82

Oddział: 22 617 41 34

11 Korytnicka 42/44 – stomatologiczna Centrala: 22 810 20 42 do 43

Rejestracja 22 810 70 35

* uWAGA! Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna czynna codziennie w godz. 18:00 – 8:00, soboty, niedziele i święta całodobowo.

Adres i numer telefonu: ul. Abrahama 16 tel. 22 671 22 56.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zespołu www.szpzlo.praga-pld.pl

Wykaz placówek


