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W numerze: Drodzy
Czytelnicy

Przed nami wiosna a wraz z nią pojawia się u każdego 

z nas energia, z którą przystępujemy do pracy i zadań jakie 

niesie życie. W natłoku różnych zajęć ufamy, że znajdziecie 

Państwo chwilę na zapoznanie się z informacjami 

zawartymi w naszym biuletynie.

W ostatnich latach w SZPZLO Warszawa Praga Południe 

wiele naszych przychodni zostało wyremontowanych 

i unowocześnionych. Miło nam donieść, że 24 stycznia b.r. 

odbyło się uroczyste otwarcie po modernizacji, przychodni 

przy ul. Kickiego 24. Mamy nadzieję, że i ona dołączy do 

grona obiektów, które spotkają się z aprobatą naszych 

pacjentów i personelu. Więcej informacji znajdziecie 

Państwo w aktualnościach.

W wiosennym numerze „Gazety Pacjenta”, który oddajemy 

w Państwa ręce pragniemy przybliżyć treści dotyczące 

zagadnień zdrowotnych jak również ciekawostki medyczne 

i porady na temat: „Jak spędzić udany i bezpieczny urlop”, 

„Koronawirus, co o nim wiemy”, godny uwagi jest także 

artykuł pt. „Niebezpieczna kontrola bagażu”. 

Życząc miłej lektury pragniemy przypomnieć, 

że w naszym Zespole są realizowane programy 

profi laktyczne fi nansowane przez m.st. Warszawa 

oraz Narodowy Fundusz Zdrowia serdecznie zapraszamy 

do wzięcia w nich udziału.
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W-ce Prezydent m.st. Warszawy Paweł Rabiej, Dyrektor Biu-

ra Polityki Zdrowotnej Paweł Chęciński, Burmistrz Dzielnicy 

Praga Południe Tomasz Kucharski, Przedstawiciel Rady m.st 

Warszawy i Rady Społecznej działającej przy Zespole, a także 

zaproszeni goście byli witani i oprowadzani po Przychodni 

przez Panią Dyrektor Ewę Łagodzką. Wszyscy z  zaintereso-

waniem obejrzeli nowe wnętrza nie szczędząc przychylnych 

komentarzy. Przychodnia przy ul. Kickiego funkcjonuje od 

lat 60-tych ubiegłego wieku i wymagała kompleksowej mo-

dernizacji. Konieczne stało się dostosowanie pomieszczeń 

do obowiązujących wymogów, a co za tym idzie zwiększe-

nie komfortu przyjmowania pacjentów, warunków pracy 

personelu oraz poprawy estetyki wnętrz.

W Zakładzie Lecznictwa Otwartego przy ul. Kickiego pacjen-

ci korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

dla dorosłych, świadczeń z  zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej i diagnostyki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

i uwzględniając rozwój infrastruktury mieszkaniowej w tym 

rejonie, została uruchomiona Poradnia Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych.

Pacjenci doceniają nowy wygląd pomieszczeń i  ich wypo-

sażenie, ciekawą aranżację rejestracji, estetyczne sanitariaty. 

Na uwagę zasługuje również fakt zainstalowania nowego 

dźwigu osobowego, montażu bezpiecznej nawierzchni 

schodów wraz z wygodnymi poręczami.

Dobry początek roku 2020 
w SZPZLO Warszawa Praga Południe

Warto zwrócić także uwagę na nowe oznaczenia na terenie 

Przychodni, które w  sposób czytelny informują pacjentów 

o funkcjach poszczególnych pomieszczeń.

Modernizacja tej Przychodni nie byłaby możliwa bez wspar-

cia ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w formie 

przekazanej dotacji fi nansowej, za co w trakcie uroczystości 

Dyrektor Zespołu złożyła serdeczne podziękowania na ręce 

Pana Prezydenta m.st. Warszawy.

Na podkreślenie zasługuje fakt iż, do osiągnięcia zamierzonego 

efektu przyczyniło się wiele osób, którym wizerunek południo-

wo praskiej ochrony zdrowia jest szczególnie bliski, udzielając 

stosownego wsparcia na każdym etapie modernizacji. 

W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Praga Południe w dniu 24.01.2020 roku odbyło się spotkanie wieńczące zakończenie 

modernizacji Przychodni przy ul. Kickiego 24.
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Certyfi kat dla Zespołu

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w II edycji konkursu pn. 

„PracoDawca Zdrowia”, który został ogłoszony przez Mini-

sterstwo Zdrowia. Miło nam donieść, że 27 listopada 2019 r. 

Pani Dyrektor Ewa Łagodzka odebrała z  rąk Ministra Zdro-

wia certyfi kat poświadczający uzyskanie tytułu „PracoDaw-

cy Zdrowia”. Certyfi kat przyznawany jest pracodawcy, który 

spełnia następujące warunki: promuje aktywny styl życia 

pracowników, zwalcza wśród nich palenie tytoniu, wspiera 

badania profi laktyczne pracowników oraz podejmuje dzia-

łania promujące zdrowy styl życia i odpowiednie odżywia-

nie, uświadamia pracownikom konieczność wykonywania 

badań profi laktycznych w kierunku wczesnego wykrywania 

nowotworów, działa na rzecz ograniczenia stresu swoich 

pracowników, wykorzystuje Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych do działań wspierających zdrowie pracownika 

– wspomaga aktywność fi zyczną i  wypoczynek pracow-

ników, aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz 

przeciwdziałania chorobom przewlekłym, chroni swoich 

pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych 

i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Opracowanie: Bożena Pawłowska

„Aktywny Senior” program 
ogólnousprawniający dla osób powyżej 60 r.ż.

Opracowanie: Bożena Ziemiecka

W Warszawie według stanu na dzień 30.06.2019 r. zamiesz-

kiwało 1 783 321 osób i liczba ta stale rośnie. Osoby starsze 

w wieku powyżej 60 r.ż. stanowią 27,3 % ogółu mieszkań-

ców Warszawy. Zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2019 r. 

podanym przez GUS na terenie stolicy mieszkało 487 ty-

sięcy seniorów i  seniorek. Największa liczba takich osób 

mieszka na terenie Mokotowa, Pragi-Południe oraz na Bie-

lanach.

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa wyznacza 

nowe kierunki działań w  zakresie profi laktyki i  promocji 

zdrowia, dlatego w ostatnich latach powstają nowe strate-

gie społeczne oraz programy mające na celu wzmacnianie 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. ludność Polski wynosiła 

38,4 mln., a  ponad 8,9 mln osób w  Polsce miało powyżej 60 lat, co stanowi ok. 23% 

populacji.



7Gazeta Pacjenta – Wiosna 2020

AKTUALNOŚCI

zdrowia osób starszych poprzez ich edukację nt. zdrowego 

odżywiania, radzenia sobie ze stresem czy znaczenia aktyw-

ności fi zycznej w codziennym życiu. 

Odpowiedzią samorządu m.st. Warszawy na to zjawisko 

jest między innymi: Program Warszawa Przyjazna Senio-

rom na lata 2013–2020 (Cel 3.: Utrzymanie samodzielno-

ści seniorów; CT.3.4. Profi laktyka i edukacja zdrowotna se-

niorów) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 

2018 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju m.st. War-

szawy do 2030 r. Cel operacyjny 2.2 Aktywnie spędzamy 

czas blisko domu a  także program promocji zdrowia pn. 

„Aktywny Senior”. Działania te zmierzają w kierunku jak naj-

dłuższego utrzymania osób starszych w pełnej sprawności, 

zdolnych do samodzielnego funkcjonowania we własnym 

środowisku.

Cel ten ma być zrealizowany poprzez: edukację zdrowot-

ną, aktywność ruchową seniorów i  seniorek, promowanie 

zdrowego i  aktywnego starzenia się, dostarczenie wiedzy 

w zakresie znaczenia roli aktywności fi zycznej dla zdrowia. 

Program ten w całości sfi nansowany jest ze środków budże-

towych m.st. Warszawy.
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Warunkiem przystąpienia do programu jest podpisanie 

zgody na udział w nim oraz oświadczenia o braku przeciw-

wskazań do wykonywania ćwiczeń ogólnousprawniających. 

Oświadczenie to ważne jest tylko w okresie jednego cyklu 

ćwiczeń. W uzasadnionych przypadkach osoba prowadzą-

ca ćwiczenia może poprosić o  dodatkowe zaświadczenie 

od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do wykonywania 

ćwiczeń ogólnousprawniających. O  udziale w  programie 

decyduje kolejność zgłoszeń. W  przypadku uczestników, 

wśród których jeden cykl zajęć okazał się niewystarczający 

istnieje możliwość kontynuacji ćwiczeń w drugim cyklu, ale 

tylko w przypadku braku chętnych osób, które do tej pory 

nie uczestniczyły w zajęciach. 

Ćwiczenia są prowadzone 2 razy w tygodniu przez 45 min. 

w grupach nie mniejszych niż 6 osób. Cykl dla jednej grupy 

składa się z  16 spotkań. Pierwsze spotkanie przeznaczone 

jest na wykład dotyczący zdrowego stylu życia oraz wpły-

wu aktywności fi zycznej na zdrowie, zaś kolejne 15 spotkań 

przeznaczonych jest na ćwiczenia z fi zjoterapeutą.

Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczestników programu, są prowadzone z wy-

korzystaniem drobnego sprzętu np.: materacy, mat gim-

nastycznych, piłek, krzeseł wykorzystywanych do ćwiczeń, 

lasek gimnastycznych, taśm gumowych itp. 

Zadaniem programu jest również przekazanie wiedzy w cza-

sie prowadzonych zajęć nt. prawidłowych ćwiczeń uspraw-

niających, które uczestnicy programu będą mogli również 

wykonać samodzielnie w domu.

Ćwiczenia te mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości 

życia ponieważ pozwalają:

  poprawić lub zachować wydolność fi zyczną, 

  utrzymać odpowiednią wagę,

  zachować siłę mięśniową, która stabilizuje stawy i kręgosłup,

  poprawić odporność organizmu,

  osiągnąć lepsze samopoczucie. 

Program realizowany jest w przychodniach przy ul. Abrahama 

16 oraz Saskiej 61. W celu urozmaicenia i poszerzenia zakre-

su ćwiczeń nasz Zespół stale doposaża w nowy sprzęt sale, 

gdzie prowadzone są ćwiczenia. Do grudnia 2019 r. wydat-

kowano na ten cel kwotę 18 740 zł. Zakupiono: nowe mate-

race, dużą ilość hantli o różnym ciężarze, taśmy do ćwiczeń 

z różnym obciążeniem, piłki rehabilitacyjne, kije treningowe, 

poduszki sensomotoryczne, piłki rehabilitacyjne i  gimna-

styczne. Na prośbę uczestników programu zakupiono rów-

nież hula-hop power ring. Program cieszy się niezmiennie 

od 2018 r. ogromnym powodzeniem wśród osób starszych. 

W  bieżącym roku początek zajęć planowany jest na ma-

rzec. Na terenie SZPZLO Warszawa Praga Południe w 2020 r. 

to już trzecia edycja programu, udział w nim jest bezpłatny. 

Jak w ubiegłym roku kierowany jest do grupy osób powyżej 

60 roku życia (nie dotyczy to rehabilitacji po przebytych cho-

robach i urazach). Zapraszamy do udziału w ćwiczeniach.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń i informacji o tworzeniu grup 

w ramach programu „Aktywny Senior” w placówkach wcho-

dzących w skład SZPZLO Warszawa Praga Południe oraz na 

stronie internetowej Zespołu (http://szpzlo.praga-pld.pl/).
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Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca!

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ 

PORADNI DLA DZIECI
w przychodni przy ul. Kickiego 24

Oferujemy pełny zakres świadczeń 
w ramach umowy z NFZ.

ZAPEWNIAMY:
 kompleksową opiekę medyczną;
 łatwą dostępność do lekarza;
 miłą i przyjazną atmosferę.

Zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel. 22 810-41-71

1.  Specjalistów medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych w poradni 
POZ (dorośli i dzieci).

2. Specjalistów pediatrii lub w trakcie specjalizacji.

3. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie:
 psychiatrii dla dzieci,
 psychiatrii,
 okulistyki,
 gastroenterologii,
 neurologii dziecięcej (w ramach usług komercyjnych),

4.  Psychoterapeutę z certyfi katem do PZP dla dorosłych oraz dla Dzieci 
i Młodzieży.

SZPZLO

SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39 pilnie zatrudni:

Oferujemy konkurencyjne warunki płacowe i dogodne formy zatrudnienia!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

 z sekretariatem Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 22 813-30-51 lub email: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl 
lub  Działem Kadr i Płac – e-mail: kadry@szpzlo.praga-pld.pl

5.  Pielęgniarkę/Pielęgniarza lub Położną na stanowisko specjalisty 
w Sekcji Promocji Zdrowia, wymagania:
 Wykształcenie wyższe II° (kierunek magister pielęgniarstwa lub położnictwa).

 Czynne prawo wykonywania zawodu.

  Ukończone (lub w trakcie nauki) kursy i szkolenia związane z promocją zdrowia 

i edukacją zdrowotną.

  Preferowane ukończone lub w trakcie nauki studia podyplomowe w zakresie 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

  Doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i realizacji programów 

promocji zdrowia, mile widziane doświadczenie pedagogiczne.

  Umiejętność obsługi komputera.

 Umiejętność pracy w zespole.
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Z czego wynika ta zwiększona zachorowalność? 
Rosnąca w  ostatnich latach popularność ruchów antysz-

czepionkowych nie wpływa korzystnie na trendy w epide-

miologii odry. Obserwuje się systematyczny spadek wy-

szczepialności dzieci, w  niektórych województwach spadł 

on nawet do ok. 90%. W konsekwencji zwiększa się liczba 

osób podatnych na zakażenie wirusem odry. Przenosi się on 

głównie drogą kropelkową, a także przez kontakt z wydzie-

linami (np. z  dróg oddechowych). Odra charakteryzuje się 

jedną z największych zakaźności, która wynosi ponad 90%, 

a liczba osób, którą zaraża jeden chory to 12–18 osób.

Jakie powikłania występują w przebiegu odry?
Ryzyko powikłań odry dotyczy głównie dzieci poniżej 

5.  roku życia (w tym niemowląt) oraz dzieci z niedoborem 

witaminy A. Wśród dorosłych najbardziej narażone są oso-

by z zaburzeniami odporności komórkowej (AIDS, białaczki). 

Najczęstszymi powikłaniami odry są: zapalenie ucha środko-

Odra – rozstania i powroty
Opracowanie: Urszula Nowak Koczocik

wego (7–9%); wirusowe zapalenie płuc (1–6%) z możliwym 

nadkażeniem bakteryjnym – główna przyczyna zgonów na 

odrę; zapalenie mózgu (0,1%) – obarczone 15-procento-

wym ryzykiem zgonu; zgon – 0,1%.

Odległym, aczkolwiek bardzo groźnym powikłaniem odry 

jest podostre stwardniające zapalenie mózgu. Jest to postę-

pująca neurodegeneracja prowadząca do zgonu w  ciągu 

1–3 lat. Rozwija się kilka, a nawet kilkanaście lat po zacho-

rowaniu na odrę; najbardziej zagrożone są dzieci do 2. roku 

życia, natomiast wśród dorosłych najbardziej narażone są 

osoby urodzone w  latach 1974–1984, gdyż były one za-

szczepione w  dzieciństwie tylko jedną dawką szczepionki.

Jak wygląda diagnostyka odry u pacjenta z podejrze-
niem tej choroby?
Odrę rozpoznaje się na podstawie wywiadu epidemiolo-

gicznego oraz objawów klinicznych. Wszyscy pacjenci po-

winni mieć także zrobione badania potwierdzające zaka-

Od kilku lat coraz więcej mówi się o odrze, a powód jest jeden – w całej Europie notuje 

się wzrost przypadków tej choroby, i to nie tylko w krajach byłego bloku wschodniego 

(głównie na Ukrainie), ale także w Unii Europejskiej – w takich państwach jak Niemcy, 

Rumunia czy Polska. Tak więc, niestety powrót odry stał się faktem.
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żenie – izolacja materiału genetycznego RNA wirusa odry 

w wymazie z gardła oraz moczu. Badanie to wykonywane 

jest w  Państwowym Zakładzie Higieny i  Epidemiologii 

w Warszawie. Objawy infekcji to gorączka do 40°C (1–7 dni), 

kaszel (do 14 dni), katar, zapalenie spojówek (światłowstręt, 

łzawienie, obrzęk powiek). Po 3–4 dniach okresu nieżytowe-

go pojawiają się na błonie śluzowej policzków białe plamki 

otoczone czerwoną obwódką (plamki Koplika). Jest to ob-

jaw kliniczny, którego znalezienie u pacjenta często wystar-

cza do rozpoznania choroby. Plamki znikają po wystąpieniu 

wysypki. Wysypka w  postaci osutki plamisto-grudkowej 

barwy od ciemnoczerwonej do fi oletowej, występuje naj-

pierw na nieowłosionej skórze głowy, a następnie obejmu-

je tułów i  kończyny. Zaczyna blednąć i  ustępuje w  ciągu 

3–7 dni w tej samej kolejności – pozostawia przebarwienia 

i niewielkie złuszczanie się naskórka.

Czy każdy pacjent z podejrzeniem odry wymaga lecze-
nia szpitalnego?
Decyzję o  przyjęciu do szpitala podejmuje lekarz na pod-

stawie oceny ciężkości zakażenia. Leczenie jest wy-

łącznie objawowe. Osoby chore na odrę nie 

podlegają przymusowej hospitalizacji. 

Jeśli doszło jednak do kontaktu z oso-

bą chorującą na odrę, szczepionka 

powinna być niezwłocznie poda-

na w czasie krótszym niż 72 go-

dziny.

Jak walczyć z powracającą 
chorobą? 
Poważne powikłania odry, po-

nadto brak skutecznego lecze-

nia, skłania do oczywistej konkluzji 

–  z  tak groźną i  łatwo szerzącą się 

chorobą należy walczyć, aż do jej elimi-

nacji. Jedynym skutecznym sposobem jest 

szczepienie. Szczepienie przeciw odrze obej-

muje podanie dwóch dawek skojarzonej szczepionki MMR 

(przeciw odrze, śwince i  różyczce) w odstępie czterech ty-

j y

a odrę nie 

liz

so

a 

 

ię

lim

be

odrę nie 

zacji. 

o-

ę 

mi-

em jest 

Co zrobić jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz czy chorowałeś lub byłeś szczepiony 
przeciw odrze?

  zgłosić się do swojego lekarza,

  zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciwko odrze, badanie poziomu przeciwciał można 

traktować jedynie jako badanie pomocnicze. Pamiętając o tym, że wynik ujemny nie musi świadczyć o tym, 

że nie mamy odporności przeciw odrze.

  ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji z lekarzem.

Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą, 

przypominającą dawkę szczepionki.

godni lub dłuższym. Badania naukowe wykazały, że około 

5% dzieci zaszczepionych jedną dawką szczepionki nie wy-

twarza odporności na odrę. Po podaniu dwóch dawek brak 

odporności na tę chorobę wykazuje już tylko około 1% za-

szczepionych, dlatego we wszystkich krajach wprowadzono 

do programów szczepień drugą dawkę szczepionki. 

Dzięki niej w  wielu krajach znacząco spadła 

liczba zachorowań, liczba zgonów z po-

wodu odry, a  także niemal zniknęły 

ciężkie powikłania. Bardzo ważna 

jest edukacja rodziców i spokojna, 

racjonalna rozmowa o  szczepie-

niach. Szczepionki, jak każdy lek, 

mogą wywoływać objawy nie-

pożądane, jednak są one dużo 

rzadsze niż powikłania samej 

infekcji. Należy pamiętać, że 

w  okresie przed zastosowaniem 

powszechnych szczepień przeciw-

ko odrze, tj. przed 1975 rokiem, prze-

chorowanie odry w populacji było zja-

wiskiem powszechnym. Zatem osoby po 

50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem 

przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą 
odporność na całe życie.
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Koronawirus sieje coraz większy niepokój wśród mieszkań-

ców naszego kraju. Według najnowszych informacji przeka-

zanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce wirusem SARS 

CoV-2 zarażonych jest obecnie 250 pacjentów. Walkę z cho-

robą COVID-19 przegrało natomiast 5 osób. 

Koronawirusy to  nazwa ogólna wirusów z  podrodziny 

Coronavirinae występujących w  czterech rodzajach: alfa, 

beta, delta i gamma. Nosicielami tych wirusów są z  reguły 

ssaki lub ptaki. Trudno wyhodować je w warunkach labora-

toryjnych. W historii medycyny źródłem koronawirusów oka-

zał się także człowiek, zwłaszcza w przypadku głośnej przed 

kilkunastoma laty epidemii wyjątkowo groźnego SARS. Nie-

wiele lat później świat obiegła wieść o wirusie MERS. Koro-

nawirusy występują często i mają tendencję do mutowania 

na poziomie genomu w różne formy. Koronawirusy to drob-

noustroje dobrze znane nauce. Jak tłumaczy w  rozmowie 

z PAP dr hab. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego są one odpowiedzialne za ok. 10–20 proc. zwy-

kłych przeziębień. Co jakiś czas pojawia się jednak znacznie 

bardziej niebezpieczna ich odmiana. Tak było w roku 2002, 

gdy zaczął grasować nowy zarazek wywołujący tzw. zespół 

ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Wirus za-

atakował wówczas ok. 8000 osób, ponad 700 zmarło.

10 lat później pojawił się jeszcze groźniejszy drobnoustrój. 

Podobnie jak wirus SARS przeskoczył on ze zwierząt na lu-

dzi, ale o ile ten pierwszy przenosił się potem z człowieka na 

człowieka, o tyle nowym patogenem ludzie zakażali się bez-

pośrednio od zwierząt. Wywoływał on tzw. bliskowschodni 

zespół oddechowy (w skrócie MERS). Zapadło na niego bli-

sko 2,5 tys. osób, aż 858 zmarło.

Na początku grudnia 2019 roku koronawirusy dały znać 

o sobie po raz kolejny. W liczącym 11 mln chińskim mieście 

Wuhan w prowincji Hubei pojawił się nowy zarazek wywo-

łujący infekcję dróg oddechowych.

Zakażenie początkowo objawia się gorączką i suchym kasz-

lem. Infekcja może jednak prowadzić do zapalenia płuc, któ-

re w niektórych przypadkach okazuje się śmiertelne.

Wirus z Wuhan, w skrócie 2019-nCoV, jest również pocho-

dzenia zwierzęcego. Jak twierdzi w rozmowie z PAP dr Paweł 

Grzesiowski, prezes Fundacji Instytut Profi laktyki Zakażeń, 

wirus wywodzi się od nietoperzy. Nie wiadomo natomiast 

jakie zwierzę było tu ogniwem pośrednim, z którego pato-

gen przeskoczył ostatecznie na człowieka. Naukowcy po-

dejrzewają, że chodzi tu o węże lub bieługi – rzadkie ryby 

z rodziny jesiotrowatych.

„Co ciekawe, tzw. pacjent X., czyli pierwszy, który – jak się 

podejrzewa – został zarażony tym drobnoustrojem, nie miał 

w ogóle kontaktu z targiem rybnym, gdzie mogło dojść do 

zakażenia” – mówi dr Grzesiowski. Dane, choć niewystar-

czające, wskazują na  źródło transmisji wirusa –  szacuje się 

ponadto, że  w  wyniku coraz częstszych kontaktów ludzi 

z przedstawicielami różnych gatunków zwierząt infekcje po-

wodowane koronawirusem nie ustaną. Chińskie organizacje 

rządowe niedługo po tym, jak zaczęły pojawiać się kolejne 

zakażenia donosiły, że wirus przenosi się także z człowieka 

na człowieka.

Koronawirus – co o nim wiemy?
Opracowanie: Monika Szydłowska, Specjalista ds. epidemiologii
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Koronawirus z Wuhan stał się w  przeciągu zaled-

wie kilku dni prawdziwym postrachem mieszkań-

ców wszystkich regionów świata – zaledwie przez 

pierwszy tydzień ogólnoświatowego obiegu in-

formacji o  ncov-2019 –  bo  tak brzmi jego nazwa 

wśród społeczności medycznej – zakażeniu uległo 

2000 osób, a ponad 50 zmarło. WHO już przewidy-

wała, że na świecie pojawi się „wirus x”, który zdzie-

siątkuje ludzkość – istnieją podejrzenia, że to wła-

śnie ten najnowszy rodzaj koronawirusa będzie 

odpowiedzialny za zmniejszenie całkowitej popu-

lacji. Czym objawia się ten wirus, dlaczego jest taki 

groźny, skąd wziął się na świecie? Jak się przed nim 

ustrzec, a  jeśli już zachorujemy –  jakie są szanse 

wyleczenia? Zakażenie koronawirusem może po-

wodować objawy typowe dla  grypy. Dlatego też 

należy zwracać szczególną uwagę na  przypadki, 

kiedy z  nagła pojawia się gorączka, katar, kaszel, 

ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni 

oraz  pewnego rodzaju rozbicie. Jednak chińska 

agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści 

od  tamtejszych specjalistów w  zakresie medycy-

ny, że pierwszymi objawami obecności koronawi-

rusa w  organizmie mogą być również problemy 

po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopo-

ty z trawieniem. Wirus może również negatywnie 

wpływać na narząd wzroku. 

Początek epidemii był powolny. Zakażenia przez ja-

kiś czas utrzymywały się wyłącznie w Chinach. Jed-

nak w dobie masowych podróży lotniczych wiado-

mo było, że prędzej czy później zarazek dotrze także 

do innych krajów, na inne kontynenty.

Zalecenia organizacji rządowych, w tym Głównego Inspek-

toratu Sanitarnego podają, że główną formą ochrony przed 

infekcją koronawirusem jest zachowywanie podstawowych 

zasad higieny osobistej. W przypadku, gdy pojawia się od-

ruch kichania, należy kichnąć w chusteczkę lub w zgięcie ręki 

w łokciu, a następnie dokładnie umyć ręce wodą z mydłem 

bądź z  wykorzystaniem środka dezynfekującego na  bazie 

alkoholu. Warto generalnie postawić na  częste mycie rąk, 

a  przy tym stosowanie ręczników jednorazowych. Należy 

ponadto unikać kontaktu z osobami, które przejawiają obja-

wy grypopodobne lub inne wskazujące na możliwość zaka-

żenia koronawirusem oraz powstrzymać się od kontaktów 

ze zwierzętami. Zaleca się również niejedzenie niedogoto-

wanego mięsa, ryb i owoców morza. 

Naukowcy od samego pojawienia się zagrożenia ruszyli 

ostro do pracy. Dosłownie w 10 dni po ogłoszeniu wiado-

mości o  pierwszym przypadku zakażenia badacze z  Chin 

i  Australii określili dokładny zapis informacji genetycznej 

wirusa.

„Po raz pierwszy w historii, gdy mierzymy się z epidemią wy-

wołaną przez nowy zarazek, społeczność naukowa dzieli się 

swoimi danymi na jej temat niemal w czasie rzeczywistym” 

– mówił na łamach „The Washington Post” biolog, Michael 

Letko.

Co jeszcze udało się ustalić naukowcom?

Wiadomo już bezspornie, że nowy wirus przenosi się z czło-

wieka na człowieka, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania 

się epidemii.

Oszacowano też tzw. R0, czyli średnią liczbę osób, które 

zakaża jedna chora osoba. Jak podaje strona Biokompost 

(powołując się na „Nature”), sięga ona 1,4–2,5. Jest to wiel-

kość porównywalna z R0 dla SARS i ptasiej grypy. Chociaż 

oznacza to, że konieczne są działania epidemiologiczne, 

bo epidemia nie wygaśnie sama z siebie, to wielkość ta jest 

wyraźnie niższa niż w przypadku wielu innych chorób za-

kaźnych (np. odry, gdzie jedna osoba zakaża przeciętnie aż 

12 innych). Niektórzy naukowcy szacują jednak, że w przy-

padku wirusa z Wuhan R0 jest wyższe i wynosi 3,3–5.

Obecnie często zadajemy sobie pytanie czy noszenie mase-

czek ochronnych chroni przed zakażeniem koronowirusem? 

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Cen-

trum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prze-

strzega też, że maski, które można kupić w internecie, apte-

ce czy sklepach, nie gwarantują ochrony przed zarażeniem 

koronawirusem. 

30 sekund
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– Zmniejszają jedynie ryzyko jego roznoszenia drogą ae-

rozolową. Osoby z  infekcjami dróg oddechowych, kaszlą-

ce czy kichające, które mają maskę, nie roznoszą choroby 

drogą kropelkową – wyjaśnia prof. Pryć. Podkreśla, że aby 

faktycznie ochronić drogi oddechowe przed wirusem, 

potrzebne są maski specjalistyczne z  fi ltrami. A  i  to nie 

wszystko. Dopiero kompletny strój ochronny, obejmujący 

również ochronę oczu, dłoni oraz reszty ciała specjalnym 

kombinezonem daje ochronę w kontakcie z wirusem. Nie-

mniej ważne jest dbanie o higienę rąk i unikanie dotykania 

dłońmi ust oraz nosa.

– Skuteczność maski zależy od klasy ochrony zastosowane-

go w niej fi ltra. W kwestii ochrony przed zarażeniem wirusem 

mówimy o specjalistycznej masce wyposażonej w fi ltr klasy 

co najmniej N95, czasami, przy dużym narażeniu, wskazane 

są maski z fi ltrem klasy N99 – tłumaczy Paweł Grzesiowski, 

prezes zarządu Fundacji Instytut Profi laktyki Zakażeń.

Kiedy noszenie maseczek ma sens?

Eksperci WHO zalecają noszenie maseczek wszystkim oso-

bom, które mają wysoką gorączkę, trudności z  oddycha-

niem, kaszlą i kichają. Maseczki służą do ochrony osób zaka-

żonych, by nie stanowiły zagrożenia dla ich otoczenia. WHO 

przypomina również, że maseczka może się stać źródłem 

infekcji.

Jak prawidłowo nosić maseczkę?
Oprócz samej maseczki, równie ważna pozostaje kwestia 

związana z jej prawidłowym zakładaniem oraz używaniem. 

Jeżeli zależy ci na ochronie przed koronawirusem, pamiętaj 
o kilku ważnych szczegółach:

  przed założeniem maseczki należy oczyścić ręce poprzez 

ich dokładne umycie wodą i mydłem;

  w  przypadku maseczki chirurgicznej, należy znaleźć 

umieszczoną w  górnej części blaszkę, która po dopaso-

waniu powinna przylegać do górnej części nosa;

  jeżeli maseczka jest wyposażona w gumki – trzeba je za-

czepić o uszy, a ewentualne tasiemki zawiązać z tyłu głowy;

  maseczka powinna zakrywać usta, nos i  podbródek, ale 

nie może być luki pomiędzy twarzą a maską;

  nie wolno dotykać maseczki podczas jej noszenia – jeśli 

jednak do tego dojdzie, należy oczyścić ręce;

  maseczkę należy zdejmować chwytając za jej dolną część, 

bez dotykania części przedniej. Po czym natychmiast wy-

rzucić.

Jak dotychczas nie  powstał opatentowany, skuteczny lek 

na  zakażenie koronawirusem. W  Chinach jednak podjęto 

próby leczenia zakażenia z użyciem leków antyretrowiruso-

wych przeciwko zakażeniu HIV. 

J akich zasad każdy z nas musi przestrzegać?

  Często myć ręce

  Unikać dotykania oczu, nosa i ust

  Regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe 

  Regularnie dezynfekować swój telefon i  nie korzystać 

z niego podczas spożywania posiłków

  Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy

  Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

  Odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organi-

zmu

  Korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawiru-

sie.

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania 

nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzo-

nych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, 

które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. 

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w  walce 

z koronawirusem. 

Źródła
GIS 

Urząd M.St. Warszawy 
Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)
Wydział Zdrowia Publicznego

OKO. press
www.wprost.pl

SZPZLO

 Ćwiczenia indywidualne, 
 Zabiegi z zakresu fi zykoterapii:  ultradźwięki, elektroterapia, magnetoterapia, 

laseroterapia punktowa, krioterapia miejscowa, 
 masaż leczniczy,
 kinesiotaping czyli plastrowanie dynamiczne.

Zapewniamy:
  przed zabiegami bezpłatne konsultacje prowadzone przez fi zjoterapeutów.
 oraz atrakcyjne niskie ceny.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

zaprasza do Pracowni Fizjoterapii
w Przychodni przy ul. Saskiej 61 i ul. Abrahama 16

NA ODPŁATNE ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00.
Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych przez profesjonalny i doświadczony zespół fi zjoterapeutów.

Zgłoszenia i zapisy przyjmujemy w Pracowniach lub pod numerem telefonu 514-752-210 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.
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Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i  zabawy. 

Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolne-

go czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybiera-

ją zorganizowane wczasy, kolonie lub różnego rodzaju kursy 

np. żeglarskie, językowe itp. 

Głównymi miesiącami wybieranymi na wyjazdy wakacyj-

no-urlopowe są lipiec i  sierpień ze względu na przerwę 

w nauce dzieci i młodzieży. Jednak coraz częściej pora roku 

nie ma znaczenia, gdyż biura podróży proponują różnego 

rodzaju zakątki świata, w których zimą możemy wygrzewać 

się na tropikalnych plażach lub latem szusować na nartach 

na lodowcach we Francji czy Austrii. 

Na co musimy zwrócić uwagę by nasz urlop był udany.

Planując wypoczynek musimy pamiętać, że naprawdę 

efektywny urlop powinien trwać przynajmniej dziesięć 

dni, choć jeszcze lepiej, jeżeli będą to pełne 

trzy tygodnie. Jeśli więc mamy na  waka-

cje różne inne plany, postarajmy się 

wykroić te trzy tygodnie, na  które 

nie będziemy planować żadnych 

obowiązków. Jeśli mamy dzieci, 

a  czujemy, że  dobrze nam zro-

bi chwila odpoczynku od roli 

rodzica, dobrze jest zaplano-

wać urlop w  tym czasie, kiedy 

nie będziemy mieć ich pod 

swoją opieką (np. gdy będą 

na  koloniach lub u  dziadków).

W trakcie trzytygodniowego urlo-

pu poświęcamy pierwszy tydzień 

na adaptację do nowych, urlopowych 

warunków, drugi – na  faktyczny wypo-

czynek z  całkowicie wolną głową, a  trzeci, 

ostatni – na ponowną adaptację do normalnego trybu 

życia.

Wciąż popularne jest przekonanie, że  udany urlop pole-

ga na „nicnierobieniu” lub przeciwnie, że  powinniśmy go 

w  maksymalnym stopniu wykorzystać na  intensywną ak-

tywność. W rzeczywistości jednak warto poszukać złotego 

środka. Udany urlop opiera się bowiem na  zróżnicowaniu 

aktywności, dlatego powinniśmy znaleźć czas na: 

  ruch na  świeżym powietrzu (spacery, zwiedzanie, jazda 

na rowerze, pływanie itp.),

  spokojny relaks (drzemka, opalanie),

  ulubione przyjemności (hobby, słuchanie muzyki, gry), 

  aktywność towarzyską (przebywanie z ludźmi, których to-

warzystwo ma na nas dobry wpływ, w takiej formie i daw-

ce, jakiej potrzebujemy – mniejszej lub większej),

  aktwność umysłową (czytanie książki, wizyta w muzeum, 

twórczość). 

Pamiętajmy jednak, że  aktywność fi zyczna nie powinna być 

zbyt forsowna, należy dopasować ją do naszych potrzeb, ale 

i możliwości. Umiarkowany wysiłek relaksuje i poprawia nastrój, 

zbyt intensywny – męczy. Cenne są także nowe doświadczenia 

(robienie lub próbowanie czegoś po raz pierwszy) i zwiedzanie 

nowych miejsc. Taki zróżnicowany urlop wszechstronnie odpo-

wiada na nasze potrzeby, pozwala skutecznie wy-

począć i sprawia, że uważamy go za dużo bar-

dziej udany, niż kiedy wkrada się w niego 

monotonia.

Ważne jednak, by w każdym miej-

scu pamiętać o  bezpieczeństwie 

i  zachowaniu odpowiedniej 

ostrożności.  Towarzyszące wy-

poczynkowi odprężenie spra-

wia, że często zapominamy 

o podstawowych zasadach bez-

pieczeństwa. Nabiera to szcze-

gólnego znaczenia, gdy wyjeż-

dżamy na urlop z dziećmi. 

Słońce i woda poprawiają nasz nastrój 

i  samopoczucie, zmniejszają napięcie. 

Słońce poprawia syntezę wit. D3 (potrzeb-

nej do przyswajania wapnia i fosforu, wchodzą-

cych w  skład struktury kości i  zębów). Aby wytworzyć 

odpowiednią ilość witaminy D3 wystarczy codziennie prze-

bywać na słońcu 15 minut z odsłoniętą twarzą i rękami. 

By czerpać same korzyści z pięknej słonecznej pogody mu-

simy jednak pamiętać również o poniższych zasadach:

  Opalanie rozpoczynać stopniowo od 10 minut. Nie wolno 

opalać się codziennie to grozi przesuszeniem skóry, prze-

Jak spędzić udany i bezpieczny urlop 
Opracowanie: Bożena Ziemiecka

Wbrew pozorom odpoczywać, aby naprawdę wypocząć, też trzeba umieć. Liczy się tutaj 

nie tylko to, co robimy (oraz czego nie robimy), ale również to, czy mamy... odpowiednie 

nastawienie. Jak więc zaplanować wakacyjny urlop, aby najwięcej na nim skorzystać?
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WARTO WIEDZIEĆ

  Głowę należy osłonić okryciem,

  Uzupełnić płyny wypijając ok. 2–3 litrów płynów najlepiej 

wodę mineralną niegazowaną,

  Gdy słońca jest za dużo twarz staje się czerwona lub bled-

nie, zaczynamy obfi cie się pocić mogą pojawić się dreszcze 

oraz uczucie osłabienia. Wtedy koniecznie należy przenieść 

się do chłodnego i  zacienionego miejsca, poluzować lub 

zdjąć ciasne ubranie. Położyć się wygodnie, czoło przykryć 

ręcznikiem zmoczonym w zimnej wodzie i małymi łykami 

wypić szklankę wody z odrobiną soli kuchennej.

Musimy też wiedzieć, które osoby powinny ostrożnie opalać 

się:

  z jasną karnacją, ze skłonnościami do występowania pie-

gów z włosami o rudawym odcieniu.

  których członkowie rodziny mieli czerniaka skóry,

  o licznych znamionach, pieprzykach, przebarwieniach na 

skórze, zwłaszcza powyżej 50 roku życia,

  z  dużymi znamionami wrodzonymi, których średnica 

przekracza 2 cm,

  które doświadczyły 3 lub więcej oparzeń słonecznych 

drugiego stopnia (z  tworzeniem pęcherzyków) przed 

upływem 20 r.ż.

Korzystając zaś z kąpielisk pamiętajmy by:

1.  Nie wchodzić do nieznanej wody (korzystać z ogólnodo-

stępnych, strzeżonych i oznakowanych kąpielisk).

2.  Nie skakać z wysokości do rzeki (nie wiadomo co prąd 

rzeki niesie pod lustrem wody).

3.  Nie wchodzić do wody bezpośrednio po obfi tym posił-

ku, po spożyciu alkoholu i gdy ciało jest mocno nagrzane 

promieniami słonecznymi. Nie należy wchodzić do wody 

gwałtownie, ale stopniowo przyzwyczajając ciało do wody.

4.  Korzystać z dobrze nasłonecznionej wody, która powin-

na mieć temperaturę nie niższą niż 18 stopni Celsjusza. 

Najlepsza woda do kąpieli powinna posiadać tempera-

turę 22–25 stopni Celsjusza.

5.  Nad wodą dzieci powinny przebywać tylko pod opieką 

dorosłych.

6.  Nie pływać w nocy, ponieważ bardzo łatwo można stra-

cić orientację.

7.  Nie opalać się na dryfującym materacu. Fale mogą znieść 

materac daleko od brzegu.

8.  Nie wypływać na łodzi lub kajaku bez kapoku. Na wszelki 

wypadek należy zabrać koło ratunkowe. To nie tchórzo-

stwo a uzasadniona ostrożność i rozwaga.

Na szczęście, żeby dobrze wypocząć, nie trzeba jeździć 

na  zagraniczne wycieczki ani planować wyjątkowych czy 

szalonych atrakcji. Znajomość samego siebie – tego, co lubi-

my, co sprawia nam przyjemność, co nas relaksuje powinno 

być najważniejszym kryterium naszych wakacyjnych wybo-

rów. Niezależnie od tego, jaki mamy temperament, pamię-

tajmy o tym, że każdy z nas potrzebuje przynajmniej chwili 

na wyciszenie się i relaks.

barwieniem i rozszerzeniem naczynek krwionośnych – co 

sprzyja pojawieniu się przedwczesnych zmarszczek. Dla 

skóry wrażliwej zaleca się opalanie się z  dwudniowymi 

odstępami, dla skóry o  ciemnej karnacji co drugi dzień. 

Promienie UV docierają przez kostium, parasol plażowy.

  Unikać intensywnego nasłonecznienia pomiędzy godz. 

10.00–15.00.

  Chronić skórę preparatami z fi ltrem indywidualnie dobra-

nymi w zależności od karnacji skóry i fototypu.

  Chronić oczy przed promieniami UV. Nie wystarczy za-

mknięcie oczu. Promienie UV w  nadmiarze mogą po-

wodować choroby oczu a  nawet prowadzić do utraty 

wzroku. Tanie okulary sprzedawane od przygodnych 

sprzedawców nie posiadają powłoki antyrefl eksyjnej za-

bezpieczającej oczy przed promieniowaniem UV. Okulary, 

których szkła wyposażone są w fi ltry gwarantujące pełną 

ochronę anty-V wiążą się zwykle z kosztem. Najpewniej-

szym miejscem, gdzie można dokonać ich zakupu jest 

zakład optyczny. Dzieciom do 3 r.ż. zakazane jest opalanie.

  Jeśli zażywamy leki należy upewnić się, czy można się 

opalać. Wiele leków ma działanie światłouczulające. Do 

substancji fotouczulających należą:

–  Leki z grupy barbituranów czy sulfonamidy,

–  Niesterydowe leki przeciwbólowe i  przeciwreuma-

tyczne,

–  Środki moczopędne, leki nasercowe, przeciwcukrzyco-

we, antybiotyki (tetracykliny),

–  Leki przeciwdepresyjne i uspokajające, leki hormonal-

ne, tabletki antykoncepcyjne, leki przeciwgrzybicze,

– Środki przeciwwymiotne, ziele dziurawca,

– Dezodoranty i środki przeciwbakteryjne w mydłach,

–  Niektóre substancje zapachowe np.: piżmo, olejek la-

wendowy, cedrowy, waniliowy, sandałowy i bergamo-

towy,
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Zakażenia układu moczowego (ZUM) są często spotykane 

zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. W Stanach Zjednoczo-

nych Ameryki rejestruje się rocznie około 7 milionów wizyt 

z tego powodu, a liczba hospitalizacji sięga 1 miliona. Sza-

cunkowy koszt terapii ocenia się na 450 mln dolarów rocz-

nie. W  Polsce około 20% kobiet ma co najmniej 1 epizod 

ZUM rocznie a ponad 50% przebyło ZUM co najmniej 1 raz 

w życiu. Do infekcji dochodzi bardzo łatwo, bakterie wnikają 

drogą wstępującą przez cewkę moczową z przewodu mo-

czowego, z przestrzeni podnapletkowej, z pochwy. 

Rozpoznanie infekcji dróg moczowych jest związa-

ne ze stwierdzeniem obecności drobnoustrojów 

(bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków) 

w drogach moczowych położonych powyżej 

zwieracza cewki moczowej. Tę penetrację 

skutecznie utrudniają ewolucyjnie wytwo-

rzone mechanizmy obronne: prawidłowe 

opróżnianie się dróg moczowych podczas 

mikcji, przeciwbakteryjne właściwości mo-

czu, ciągłość błon śluzowych, występo-

wanie mukopolisacharydów blokujących 

przyleganie bakterii do komórek nabłonka, 

substancje przeciwbakteryjne na powierzch-

ni nabłonka dróg moczowych (lizozym, prze-

ciwciała) oraz fi zjologiczna fl ora bakteryjna 

w drogach moczowych. 

Liczne schorzenia prowadzą do osłabienia tych barier, 

ułatwiając kolonizację dróg moczowych przez mikroorga-

nizmy. Dodatkowo wiele szczepów bakteryjnych wytwarza 

adhezyny umożliwiające przyleganie tych mikroorgani-

zmów do nabłonka dróg moczowych. Zjadliwość zarazków 

zwiększa wytwarzanie przez wiele szczepów szeregu związ-

ków (hemolizyna, aerobaktyna, kolicyna C), które niszczą 

antyseptyczny „fi lm” śluzowy nabłonka moczowego, uszka-

dzając miejscowe procesy swoistej i nieswoistej odpowiedzi 

immunologicznej (komórkowej oraz humoralnej). 

Najczęściej przyczyną zapalenia dróg moczowych (urinary 

trakt infection – UTI) jest zakażenie bakterią E. coli, odpo-

wiedzialne za 75–90% przypadków niepowikłanego zapale-

nia pęcherza moczowego u  kobiet młodych i  ponad poło-

wę u kobiet dojrzałych. Z tego powodu wielu lekarzy leczy 

pacjentki według wskazań empirycznych – antybiotykiem 

o  najszerszym spektrum działania na drogi moczowe co 

może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Istotne jest 

również skontrolowanie czy infekcja nie dotyczy dróg rod-

nych – niewyleczone zakażenie pochwy, szyjki macicy albo 

upławy z pochwy mogą być przyczyną nawrotu dolegliwości. 

Z jak zapalenie pęcherza
Opracowanie: dr n. med. Michał Szymański, lekarz specjalista urolog

Wynik posiewu moczu informuje o  szczepie bakterii kolo-

nizującej drogi moczowe, ilości bakterii, ilości leukocytów 

i erytrocytów oraz ich postaci (wyługowane – górne drogi 

moczowe, świeże dolne drogi moczowe) – pozwala to z du-

żym prawdopodobieństwem odpowiedzieć na pytanie, 

której części dróg moczowych dotyczy zakażenie.

Istotny jest sposób pobierania próbki – po umyciu krocza nale-

ży oddać środkowy strumień moczu do pojemnika. Nieumie-

jętne pobranie moczu prowadzi do zaciemnienia obrazu i fał-

szywych wyników posiewu moczu. Obecnie przyjmuje się, że 

kliniczny posiew moczu 102 jest wskazaniem do wdrożenia 

leczenia. Trzeba pamiętać o  możliwości wystąpienia 

istotnego bakteriomoczu u pacjentek niemych kli-

nicznie – np. osoby w starszym wieku, kobiety 

w  ciąży. Ryzyko zakażenia dróg moczowych 

jest także większe u osób z cukrzycą, zaburze-

niami odporności, kamicą nerkową, trofi cz-

nego zakażenia cewki moczowej, przewle-

kłej steroidoterapii, stosowanej np. w astmie. 

Osobną kategorią zakażeń dróg moczo-

wych są zakażenia weekendowe lub zespół 

miodowego miesiąca „hony moon”. Do leka-

rza wówczas zgłaszają się pacjentki po inten-

sywnej aktywności płciowej, po której docho-

dzi do wstępującego zapalenia cewki moczowej 

z  dolegliwościami bólowymi cewki, obrzękiem, 

trudnościami w oddawaniu moczu lub oddawaniem mo-

czu w postaci kroplowej, odczuciem kłucia, czasami krwio-

moczem z towarzyszącą gorączką.

U mężczyzn najczęstszą przyczyną zapalenia dróg moczo-

wych jest niedostateczne opróżnianie pęcherza moczo-

wego – zaleganie moczu po mikcji. Jest to spowodowane 

najczęściej istnieniem przeszkody podpęcherzowej w  od-

pływie moczu: choroby prostaty (łagodny przerost prostaty, 

rak prosty), zwężenie cewki moczowej lub pęcherz neuro-

genny (czynnościowe uszkodzenie pęcherza uniemożliwia-

jące prawidłowe opróżnianie pęcherza moczowego).

U pacjentów z nawracającymi zakażeniami dróg moczowych 

zalecana jest konsultacja u lekarza specjalisty, przeprowadzenie 

badań laboratoryjnych i w określonych przypadkach obrazo-

wych (USG). Wskazane jest obfi te picie płynów, częste odda-

wanie moczu i włączenie żurawiny do diety lub jej preparatów. 

Nieleczone, ustawicznie nawracające zakażenia dróg mo-

czowych prowadzą do uszkodzenia nabłonka, łatwiejszej 

kolonizacji kolejnych szczepów mikroorganizmów. Zmniej-

szają wydolność dróg moczowych i  mogą prowadzić do 

niewydolności nerek.
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W minionych latach na łamach „Gazety Pacjenta” pisaliśmy 

już o  naszych placówkach, krótko opisując każdą z  nich. 

Pisaliśmy o tym, czym charakteryzują się poszczególne po-

radnie, przedstawialiśmy też kadrę kierowniczą. Jak dotąd 

nie podejmowaliśmy tematyki związanej z  pracownikami 

zatrudnionymi w przychodniach.

W bieżącym numerze biuletynu rozpoczynamy nowy cykl, 

pt. „Wśród nas, czyli pasje naszych pracowników”, który ma 

za zadanie przybliżyć Czytelnikom sylwetki osób zatrud-

nionych w placówkach Zespołu, a w szczególności ich pa-

sje. Z wielu spotkań i rozmów wynika, że w Zespole pracują 

osoby, o których warto napisać, bowiem posiadają cieka-

we zainteresowania.

Mówimy, że pasja rodzi się w naszym wnętrzu a jedynie jej 

„owoce” uwidaczniają się na zewnątrz. 

Pasja jest tym, co napędza osobę do działania. Nie potrzebu-

jemy jakiejś specjalnej motywacji, żeby coś robić. Po prostu 

wstajemy z łóżka i nie możemy się doczekać, kiedy zacznie-

my działać. Pasja popycha człowieka do przodu, ciągnie nas 

w stronę tego, czego pragniemy, jest siłą napędową. Pasja to 

coś, co płynie z serca, nie z rozumu. A serce nie zastanawia 

się, czy coś się opłaca czy też nie, tylko poddaje się temu co 

czuje. 

Pasja – dziś to słowo oznacza wielkie zamiłowanie do ro-

bienia czegoś, co przynosi nam m.in. radość, zadowolenie, 

energię, wypoczynek, poczucie spełnienia i sprawia, że ule-

ga poprawie nasz stan emocjonalny. Mówiąc najogólniej 

pasja jest odreagowaniem, które czujemy kiedy dajemy jej 

wyraz, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu pracy za-

wodowej obarczonej dużą odpowiedzialnością.

W przychodni przy ul. Sygietyńskiego 3, w Poradni POZ dla 

dorosłych pracuje Pani Barbara Goleniowska, pielęgniarka 

z  długoletnim stażem. Swoją ścieżkę zawodową związała 

z  Zespołem w  2017 roku, a  miejscem pracy Pani Barbary 

było Hospicjum Domowe z siedzibą w Zakładzie Lecznictwa 

Otwartego przy ul. Ostrołęckiej 4. 

Umiejętności oraz doświadczenie zawodowe w  opiece 

paliatywnej nad chorymi z  nieuleczalnymi schorzeniami 

zdobywała przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych. Po po-

wrocie podjęła decyzję o kontynuowaniu pracy zawodowej 

w zakresie tej opieki, wykorzystując w praktyce zdobyte do-

świadczenie i umiejętności. 

Pani Barbara jest osobą ciepłą, otwartą, wrażliwą na krzywdę 

i cierpienie.

Zgodziła się opowiedzieć o swojej pasji.

GP. Kiedy rozpoczęła się Pani przygoda z zawodem pie-
lęgniarki?
BG. W  latach 70-tych rozpoczęłam naukę w  Warszawie 

w Liceum Medycznym nr 5 przy ul. Solec 57. Nauka w szko-

le była dla mnie, tak jak dla wielu z nas, uczennic szkołą ży-

cia. Zawód pielęgniarki to powołanie, to dążenie do opieki 

nad innymi, którzy oczekują naszego wsparcia.  Pacjenci 

ufają, że mogą liczyć na wsparcie drugiej osoby w  trud-

nych chwilach. Są spokojniejsi gdy wiedzą, że jest ktoś kto 

im pomoże w  chorobie czy niepełnosprawności. Niejed-

nokrotnie są to osoby samotne, które oczekują, że jest ktoś 

kto doda im otuchy w trudnej dla nich sytuacji.

GP. Dlaczego wybrała Pani zawód pielęgniarki?
BG. Już jako dziecko wiedziałam, że chcę być pielęgniarką 

i konsekwentnie do tego dążyłam.

Stało się to z  powodów rodzinnych. Choroba w  rodzinie 

i częsty kontakt z personelem medycznym wywarły wpływ 

na moją późniejszą decyzję. Szczególnie kontakt z  jedną 

z pielęgniarek. Wpływ na moją decyzję o wyborze zawodu 

Wywiad z pielęgniarką z ZLO 
przy ul. Sygietyńskiego Barbarą Goleniowską
Opracowanie: Bożena Pawłowska
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miała także moja wychowawczyni, która uczyła mnie mate-

matyki.

Dla mnie zaszczytem jest to, że ktoś mówi do mnie siostro. 

GP. Co szczególnie lubi Pani w swojej pracy?
BG. Zawsze wiedziałam, że chcę opiekować się osobami 

dorosłymi. Bardzo lubiłam pracę w Hospicjum Domowym. 

Tu mogłam służyć pacjentom moją fachową wiedzą i  do-

świadczeniem zawodowym, ponieważ szczególnie pacjenci 

hospicjum najbardziej potrzebują wszechstronnej opieki 

i wsparcia. Ja mogłam im to dać. Tu miałam możliwość prze-

kazania wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas pracy 

hospicyjnej w Stanach Zjednoczonych. 

Nie zawsze osoba chora ma wsparcie w rodzinie, a ważne 

jest poza pielęgnacją pacjenta również zaspokojenie jego 

potrzeb emocjonalnych. 

Praca, którą wykonuję jest trudna, ale trudne wyzwania to 

mój sprzymierzeniec. Jeśli mam w życiu wybór to już z natu-

ry wybieram to, co trudniejsze.

GP. Co jest dla Pani najtrudniejsze w pracy?
BG: Praca nie sprawia mi trudności, bo jest moim powoła-

niem. Ale bywają momenty trudne szczególnie wtedy, gdy 

już nic nie można zrobić, gdy ktoś odchodzi. Najtrudniejsza 

jest bezradność wobec tej sytuacji. 

GP. Jakie są Pani marzenia zawodowe?
BG: Dać jeszcze coś od siebie, dopóki jest jeszcze we mnie 

siła, bowiem tylu jest ludzi oczekujących. 

GP. Chciałam zapytać jak Pani odpoczywa i co jest Pani 
pasją?
BG: Dla mnie odpoczynkiem jest malowanie. Wykorzy-

stuję na to zajęcie każdą wolną chwilę. Poświęcam się 

temu zajęciu bez reszty, bowiem robię to wyłącznie dla 

siebie.

GP. Jak długo Pani maluje?
BG: Od dziecka malowanie było moją pasją. W dzieciństwie 

głównym moim zajęciem było rysowanie.

Malowanie zaczęłam traktować poważnie będąc jeszcze 

w  Liceum Medycznym. Do wszystkiego dochodziłam sa-

modzielnie, metodą prób i błędów, nie kończyłam żadnych 

kursów w tym kierunku. Kiedyś wszystko było trudniej do-

stępne. Nawet płótno trzeba było „zdobywać”. Sama je przy-

gotowywałam, gruntowałam i  naciągałam. Teraz wszystko 
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jest prostsze, bo można nabyć gotowe materiały, a  więc 

tylko malować.

GP: Proszę opowiedzieć co najchętniej Pani maluje?
BG: Wypracowałam swój własny styl i technikę malowania. 

Maluję na płótnie, farbami olejnymi lub akrylowymi, przy 

pomocy pędzla lub szpachli. Inspiruje mnie ruch i życie co-

dzienne, przyroda w zasadzie wszystko co mnie otacza. Mo-

tywem moich prac są kwiaty, życie miasta i pejzaże. Wcze-

śniej używałam kolorów czarno białych, teraz inspirują mnie 

np. czerwone parasolki. Lubię także fotografować szczegól-

nie latarnie i schody.

GP: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, życzę wielu po-
mysłów twórczych.
BG: Serdecznie dziękuję.

SZPZLO

Zajęcia są prowadzone 
w ZLO ul. Ostrołęcka 4
Zapisy – tel.: 22 810 78 49

Kobiety w ciąży, 
które są zainteresowane 
udziałem w Szkole Rodzenia 
powinny posiadać zgodę 
lekarza prowadzącego ciążę 
na uczestnictwo 
w programie.

Program fi nansowany jest ze środków Program fi nansowany jest ze środków 

budżetowych m.st. Warszawybudżetowych m.st. Warszawy

Bezpłatne zajęcia 

w Szkole Rodzenia

Szanowni Pacjenci! 

Informujemy, że w SZPZLO Warszawa Praga Południe można wykonać 

ODPŁATNE BADANIA USG ODPŁATNE BADANIA USG 
w pracowniach przy ul. Saskiej 61, ul. Grochowskiej 339, ul. Abrahama 16w

Szczegółowe 

informacje uzyskają 

Państwo 

w rejestracjach 

przychodni.



SZPZLO

Programy profi laktyczneProgramy profi laktyczne  
SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału 

w bezpłatnych badaniach wykonywanych bez skierowania 
w ramach następujących programów profi laktycznych 

fi nansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Profilaktyka Profilaktyka 
raka szyjki macicyraka szyjki macicy

Proponujemy bezpłatne badania cyto-
logiczne, dla kobiet w  wieku 25–59 lat* 
zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego, które w  okresie ostatnich 
3 lat nie uczestniczyły w ww. programie lub 
otrzymały pisemne wskazanie od lekarza 
realizującego świadczenia zdrowotne w Eta-
pie Pogłębionej Diagnostyki programu do 
wykonania badania za 12 miesięcy.

Zapraszamy do ZLO przy:
ul. Saskiej 61, tel. 22 617 36 39,
ul. Grochowskiej 339, tel. 22 810 50 07,
ul. Ostrołęckiej 4, tel. 22 810 67 75,
ul. Abrahama 16, tel. 22 671 23 08.

*  Przy określeniu wieku bierze się pod uwa-
gę rok urodzenia.

Profilaktyka chorób Profilaktyka chorób 
układu krążeniaukładu krążenia

Program skierowany jest do osób, które: 
w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 
35, 40, 45, 50, 55 lat oraz w ciągu 5 lat nie ko-
rzystały z  badań wykonywanych w  ramach 
ww. programu, a także nie miały wcześniej 
rozpoznanej choroby układu krążenia. W pa-
kiecie badań znajdują się: pomiary ciśnienia 
tętniczego krwi, badanie poziomu choleste-
rolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, 
glukozy oraz określenie BMI. Lekarz POZ 
przeprowadza wywiad na podstawie ankie-
ty zgodnej z Kartą Badania Profi laktycznego 
i   ocenia czynniki ryzyka zagrożenia choro-
bami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do 
lekarzy POZ w naszych placówkach przy ul.:
Saskiej 61, Grochowskiej 339, 
Ostrołęckiej 4, Abrahama 16, 
Kickiego 24, Sygietyńskiego 3, Ateńskiej 4, 
Korytnickiej 42/44, Ostrzyckiej 2/4.

Profilaktyka Profilaktyka 
gruźlicygruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, 
które nie chorowały na gruźlicę, ale miały 
kontakt z  osobami chorymi na to schorze-
nie, a  także do osób bezdomnych, bezro-
botnych, niepełnosprawnych, obciążonych 
długotrwałą chorobą, uzależnionych od: 
tytoniu, alkoholu, narkotyków. Warunkiem 
uczestnictwa w ww.  programie jest wypeł-
nienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu 
nie podlegał badaniu ankietowemu pielę-
gniarki POZ w  ramach profi laktyki gruźlicy 
(także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są do zgłasza-
nia się do pielęgniarek środowiskowych rodzin-
nych w następujących przychodniach przy ul.: 
Saskiej 61, Grochowskiej 339, 
Ostrołęckiej 4, Abrahama 16, Kickiego 24, 
Sygietyńskiego 3, Ateńskiej 4, 
Korytnickiej 42/44, Ostrzyckiej 2/4.



W

SZPZLO

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe 

zaprasza 
do Pracowni Fizjoterapii 

w przychodni przy ul. Saskiej 61
na

zabiegi fi zjoterapeutyczne
Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług 

świadczonych przez profesjonalny i doświadczony zespół fi zjoterapeutów. 

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. 
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 22 617 30 05

lub w rejestracji przychodni. Usługi świadczone są w ramach kontraktu z NFZ.

SZPZLO

Projekt fi nansuje m.st. Warszawa

Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa

Otwartego Warszawa Praga Południe 
oraz m.st. Warszawa

zapraszają do udziału w programie polityki zdrowotnej 
w zakresie profi laktyki zakażeń

wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12”

realizowanym w latach 2019–2021

Program przeznaczony jest dla 12-letnich dziewczynek i chłopców, 
zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

W ramach programu w Poradniach POZ dla dzieci 
na terenie naszego Zespołu

od listopada 2019 r. do 08 grudnia 2021 r. 

wykonywane są bezpłatnie szczepienia, po uprzednim zakwalifi kowaniu przez lekarza pediatrę

 ZLO ul. Abrahama 16 – tel. 22 671-24-63

 ZLO ul. Grochowska 339 – tel. 22 810-21-11 

 ZLO ul. Ostrołęcka 4 – tel. 22 810-45-91

 ZLO ul. Saska 61 – tel. 22 617-67-34

 ZLO ul. Sygietyńskiego 3 – tel. 22 810-09-30

 ZLO ul. Kickiego 24 – tel. 22 810-41-71

Program fi nansowany jest przez m.st. Warszawa

Serdecznie zapraszamy
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ADRES ZLO

PORADNIE 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE
TELEFONY

ul. SASKA 61 dla dorosłych
dla dzieci

endokrynologiczna, gruźlicy i chorób płuc,
gastroenterologiczna, dermatologiczna,

położniczo-ginekologiczna,
alergologiczna dla dzieci,

pracownia fi zjoterapii,
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa 

(PODD)

Centrala: 22 617-30-01 do 04

Rejestracja ogólna:

22 617-67-33, 22 617-67-07

Por. D: 22 617-67-34

Por. poł.-gin.: 22 617-36-39

Prac. fi zjoterapii: 22 617-30-05

PODD: 22 610-45-05

ul. GROCHOWSKA 339 dla dorosłych
dla dzieci

rehabilitacji – lekarz, pracownia fi zjoterapii,
położniczo-ginekologiczna,

stomatologiczna

Rejestracja: 22 870-43-83

Por. D: 22 810-21-11

stomatologia: 22 870-15-80

Por. poł.-gin. 22 810-50-07

ul. ATEŃSKA 4 dla dorosłych Rejestracja: 22 617-32-96

ul. OSTROŁĘCKA 4 dla dorosłych
dla dzieci

neurologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, 
leczenia bólu, położniczo-ginekologiczna, 

Aktywna Szkoła Rodzenia (tel. 22 810 78 49)

Centrala: 22 810-20-42, 43

Rejestracja: 22 810-33-73

22 813-96-38

Por. D: 22 810-45-91

Por.poł.-gin.: 22 810-67-75

ul. ABRAHAMA 16 dla dorosłych
dla dzieci

chirurgii ogólnej, diabetologiczna, kardiologicz-
na, urologiczna, rehabilitacji – lekarz, 

pracownia fi zjoterapii, 
położniczo-ginekologiczna,

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i Młodzieży

Centrala: 22 671-24-71

Rejestracja: 22 673-81-66

22 671-24-17

Rehabilitacja: 22 673-39-92

Rejestracja kardiologiczna

i urologiczna: 22 671-24-79

Poradnia D: 22 671-24-63

Gab. położnych: 22 671-23-08

PZP dzieci i mł.: 22 810-44-36

ul. OSTRZYCKA 2/4 dla dorosłych Rejestracja: 22 813-27-82

ul. SYGIETYŃSKIEGO 3 dla dorosłych
dla dzieci

Rejestracja: 22 810-04-42

Por. D: 22 810-09-30

ul. KICKIEGO 24 dla dorosłych
dla dzieci

reumatologiczna,
urazowo-ortopedyczna

Centrala: 22 810-54-14

22 810-24-91, 22 810-25-95

Rejestracja POZ: 22 810-41-71

Rejestracja specjalistyczna:

22 810-92-37

ul. GRUZIŃSKA 6 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych,
Oddział Dzienny Psychiatryczny

Rejestracja PZP dla dorosłych: 

22 617-56-82

Oddział: 22 617-41-34

ul. KORYTNICKA 42/44 dla dorosłych stomatologiczna Centrala: 22 810-20-42

Rejestracja POZ: 22 610-72-52

22 610-46-90

Rejestracja stomatologiczna

22 810-54-35

Wykaz placówek

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zespołu www.szpzlo.praga-pld.pl


