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Oddając w Państwa ręce nowy, kolejny numer „Terapii i Zdrowia” mamy olbrzymią satysfakcję
z faktu, że czasopismo to jest z niecierpliwością oczekiwane przez wielu z Was! Opinie i komentarze,
które do nas dochodzą poświadczają fakt, że pismo wypełniło pewną lukę w zapotrzebowaniu
na informacje praktyczne, merytoryczne, a jednocześnie podane w sposób ciekawy i przystępny.
W numerze, który trzymają Państwo w ręce, pozwoliliśmy sobie na przekazanie wielu informacji
dotyczących zagadnień ogólnospołecznych. Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia a także
Nowy Rok, przynoszący ze sobą liczne zmiany w dostępie do świadczeń medycznych (np. tzw. „pakiet
onkologiczny”) jest okazją do zadania pytań o przyszłość onkologii osobie, która jak nikt inny jest
kompetentna w tym temacie. Prof. Jacek Jassem, wywiad z którym zamieszczamy na łamach „TiZ”
jest oceniony jako pierwszy ze stu osób w służbie zdrowia mających największy wpływ na zagadnienia
lecznictwa onkologicznego ! Polecamy lekturę tego artykułu, z którego można dowiedzieć się, jakie są
bolączki polskiej onkologii i jak można ją uleczyć („Jak wyleczyć polska onkologię?”)
W tematykę Świąt wpisuje się także obszerny artykuł Krajowego Duszpasterza Hospicjów
– ks. dr hab. Piotra Krakowiaka. Porusza on niezwykle ważne zagadnienia opieki nad osobami
chorymi i wskazuje na ważną rolę opiekunów rodzinnych („Troska o opiekunów rodzinnych…”).
Tej tematyki dotyka też tekst „Święta...”. Zachęcamy do lektury, zwłaszcza rodziny osób chorych
onkologicznie.
Kolejny z artykułów, napisany przez znanego chirurga, prof. Krzysztofa Bieleckiego wnosi dużą
dozę humanizmu w rozważaniach o chorym i jego chorobie. Zwracamy na niego szczególną uwagę
Państwa, gdyż warto jest czasami zatrzymać się i spojrzeć na otaczających nas ludzi, w tym także
ludzi chorych a także mieć wiedzę i świadomość, jak oni odbierają otaczającą ich rzeczywistość
(„Relacje chory-choroba”).
Kolejny artykuł, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę, to niesamowicie pozytywna w odbiorze
historia młodego człowieka ze stomią, dla którego uprawianie wspinaczki wysokogórskiej jest sposobem
na życie, a stomia nie jest żadnym ograniczeniem w jego realizacji („Nie dotykając szczytu być
zwycięzcą”). O tym, że stomia nie musi być przeszkodą w innych, ważnych aspektach życia, dowiemy
się z artykułu o zagadnieniach intymnych osób z nią funkcjonujących („Seks mieszka między uszami,
a nie między nogami”)
W numerze znajdziecie Państwo także informacje na temat raka trzonu macicy, który jest
najczęstszym nowotworem ginekologicznym w Polsce, artykuł psychologa o cudzie („Cud – nie tylko
wigilijny”) oraz wiele innych, ciekawych informacji dotyczących diagnostyki, leczenia i zdrowego
trybu życia.
A że zbliża się zima, będzie czas wakacji i urlopów, śniegu, nart i sanek, kąpieli w ciepłych wodach
mórz południowych i... to wszystko będzie ciekawe, godne zapamiętania i uwiecznienia na zdjęciach.
A jeśli zachcielibyście się, Państwo, podzielić tym, co widzieliście i przeżyliście – zachęcamy do udziału
w konkursie fotograficznym. Czekają wspaniałe nagrody i dużo wspólnej radości.
Życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i niech nadchodzący
Nowy Rok będzie lepszy i szczęśliwszy niż poprzedni
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Dieta śródziemnomorska obniża ryzyko raka

Adres Redakcji
ul. Śnieżna 3
80-554 Gdańsk

Opublikowany w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych „International Journal of Cancer”
artykuł dotyczący diety śródziemnomorskiej wskazuje na obniżenie ryzyka powstania różnych chorób
nowotworowych gdy przestrzega się jej zasad. Badanie oceniało zbiorczo 21 innych prac, w których przebadano
ponad 1,3 mln osób. Stwierdzono bardzo znaczne obniżenie ryzyka zgonu z powodu raka. Dotyczyło to zwłaszcza
takich nowotworów jak rak jelita grubego (ryzyko mniejsza o 10 proc.), rak prostaty (ryzyko mniejsze o 14 proc.)
i nowotwory przestrzeni oddechowo-gardłowej (tchawica, gardło, język, krtań) – aż o 56 proc. Zaobserwowano
też korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowań na inne nowotwory, takie jak rak piersi, rak żołądka
i trzustki, aczkolwiek różnice te nie były już tak znaczące.
¾ www.onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0215
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Od redakcji

Od dawna znane są korzystne efekty działania
czerwonego wina na układ krążenia. Ogranicza ono
liczne stany chorobowe, takie jak zapalenie naczyń
krwionośnych, poprawia ich kurczliwość. Składniki
zawarte w czerwonym winie, takie jak np. resveratrol,
zaliczany do polifenoli, wykazują także działanie
ochronne na śluzówkę jelita grubego, chroniąc
ją przed powstawaniem nowotworów. To jeszcze
nie wszystkie dobroczynne efekty spożywania
czerwonego wina. Jak wykazały ostatnie badania,
resveratrol działa także ochronnie na nasz wzrok,
a nawet może mieć działanie lecznicze w przypadku
takich chorób jak zwyrodnienie plamki żółtej,
retinopatia cukrzycowa i jaskra. Najprawdopodobniej
odbywa się to poprzez poprawę mikrokrążenia, ale
także działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające,
chroniące komórki przed uszkodzeniem.

Według aktualnych doniesień medycznych, opublikowanych m.in. w „American Association for Cancer
Research”, picie kawy obniża ryzyko zachorowania na
raka wątroby. Badanie porównywało wyniki badań epidemiologicznych, oceniających ryzyko zachorowania
na ten nowotwór w grupie osób pijących przynajmniej
6 filiżanek kawy tygodniowo z grupą pijących kawę
w ilości 1–3 filiżanek. Badaniem objęto ponad 200 tys.
osób. W ciągu 18 lat badano nawyki żywieniowe, spożycie kawy i styl życia. Badania te wykazały, że u osób
pijących dużo kawy ryzyko zachorowania na raka
wątroby obniżyło się o 42 proc. Co ciekawe, podobne
wyniki zaobserwowano odnośnie raka prostaty.
Wyniki badań zmieniają podejście do spożycia kawy
w odniesieniu do zachorowania na nowotwory.
Wcześniejsze badania wskazywały na możliwość
wzrostu zachorowań na różne nowotwory, podczas
gdy obecnie uważa się, że kawa może chronić przed
zachorowaniem na nowotwory.
Dotychczas nie ma pewnych doniesień odnośnie raka
jelita grubego czy raka przełyku. W innych nowotworach, takich jak rak nerki, pęcherza moczowego i żołądka, spożycie kawy nie ma udowodnionego działania
ochronnego.
Ochronne działanie kawy polega na zahamowaniu
procesów nowotworzenia naczyń krwionośnych
w guzie nowotworowym, zahamowaniu rozwoju komórek nowotworowych, regulowaniu naprawy struktury DNA, regulowaniu tzw. zaprogramowanej śmierci
komórek (apoptoza) oraz wielu innych mechanizmach.
Pijmy więc kawę, pamiętając jednak o tym, że jej
nadmiar może przyczynić się do innych chorób,
jak nadciśnienie tętnicze czy refluks żołądkowy.
Parafrazując znane powiedzenie: kawa pita z umiarem
nie szkodzi nawet w dużych ilościach!
¾ www.aacr.org
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Nasza rozmowa

Jak wyleczyć
polską onkologię?
Polskie przychodnie onkologiczne i szpitale pękają w szwach. Chorzy czekają miesiącami
na badania diagnostyczne i leczenie, czują się bezradni i zagubieni w systemie. Wyniki leczenia
nowotworów są w Polsce gorsze o około 10 punktów procentowych od średniej unijnej
i nie nadrabiamy tego dystansu. Równocześnie wydatki państwa na onkologię wzrosły w ciągu
ostatniej dekady ponad trzykrotnie, powstają nowe, piękne ośrodki onkologiczne, uruchomiono
populacyjne badania przesiewowe w kierunku wykrywania najczęstszych nowotworów.
Co się więc dzieje z polską onkologią? Dlaczego nie możemy dorównać osiągnięciom innych
dziedzin medycyny, które są chwalone w Europie? Czy chodzi tylko o niedobory finansowe?
O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy wybitnego onkologa, laureata wielu prestiżowych nagród
polskich i zagranicznych, Kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, prof. dr hab. med. Jacka Jassema.

Prof. J. Jassem: Oczywiście dobrej medycyny nie da się
uprawiać w sytuacji chronicznego niedofinansowania. Ale
polskiej onkologii brakuje przede wszystkim całościowej,
systemowej strategii. Podejmowane działania mają najczęściej
charakter doraźny i interwencyjny, a nie długofalowy. A przecież
onkologia jest jedną z najbardziej przewidywalnych dziedzin
medycznych – można z dużą precyzją przewidzieć rozwój
sytuacji i określić potrzeby.
Musimy przede wszystkim „wyprostować” i skrócić całą
ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną chorych – oni muszą
czuć wsparcie państwa w tej szczególnej i dramatycznej dla
nich sytuacji. Nie wystarczą coraz nowocześniejsze metody
leczenia. Niejednokrotnie chory ma poczucie osamotnienia,
sam musi się zmierzyć z fizycznym i psychicznym brzemieniem
choroby. Do tego dochodzi stygmatyzacja nowotworem, który
w świadomości wielu Polaków pozostaje nadal wstydliwą, nieuleczalną chorobą, o której nie wypada rozmawiać. W efekcie
wielu chorych już w momencie rozpoznania rezygnuje z walki.
Ci, którzy chcą ją podjąć, często sami muszą poszukać instytucji, w których można będzie wykonać badania diagnostyczne
i przeprowadzić kolejne fazy leczenia. Na każdym z tych etapów
następują „straty” – w onkologii nieodwracalne. Ktoś zniechęcił
się długim oczekiwaniem, ktoś inny otrzymał pomoc za późno
lub od lekarza, który przecenił swoje możliwości, ktoś inny
nie sprostał trudom leczenia. Trzeba zatem stworzyć system,
w którym chory będzie prowadzony „jak po nitce”, gdzie
będzie miał „zieloną falę”. Trzeba powiązać – obecnie zbyt
porozrywane – wszystkie szczeble opieki onkologicznej – od
profilaktyki i wczesnego wykrywania, poprzez diagnostykę
i leczenie wspierane pomocą psychologa, po wychodzenie
z choroby i powrót do wszystkich funkcji zawodowych, społecznych i rodzinnych.

?

Red.: Jednym z powodów złych wyników
leczenia jest ograniczony dostęp do świadczeń
onkologicznych, wynikający z długiego oczekiwania
na wizytę. Jak temu zaradzić?
J. J.: Trwa dyskusja nad kolejkami i potrzebą zniesienia limitów
w onkologii. Środowisko onkologów od dawna o to zabiegało,
bowiem limity w onkologii to kolejka po życie. Równocześnie
jednak jest to duże wyzwanie, niosące szereg zagrożeń. Istnieje
np. obawa, że nagle zwiększy się zapotrzebowanie na świadczenia, które są najbardziej intratne, a niekoniecznie najbardziej
potrzebne chorym. Trzeba zatem zadbać, aby proponowane
rozwiązania rzeczywiście spełniły swój cel, a równocześnie
nie stworzyły nowych problemów. Na pewno konieczne jest
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lepsze wydawanie skromnych środków przeznaczanych na
świadczenia onkologiczne, np. poprzez zmniejszenie nadmiernej hospitalizacji. Obecnie niemal wszystkie formy leczenia
onkologicznego można zrealizować w trybie ambulatoryjnym
lub w ciągu kilkudniowego pobytu szpitalnego. Skoro w innych
krajach Europy ponad 90% chorych otrzymuje chemioterapię
i radioterapię w warunkach ambulatoryjnych, to co stoi na
przeszkodzie, aby tak było w Polsce? Obecnie na hospitalizację
związaną z tymi dwiema metodami leczenia wydajemy rocznie ok. 900 milionów złotych. Część tych pieniędzy można
przeznaczyć na opłacenie chorym tanich hosteli lub dojazdów
na zabiegi, a pozostałą kwotę – na zwiększenie dostępu do
diagnostyki i leczenia czy wprowadzenie innowacyjnych
procedur. Musimy także zachować rozsądek w wykonywaniu
badań diagnostycznych, zwłaszcza w ramach obserwacji po
leczeniu, a także w większym stopniu przestrzegać przyjęte
w tym zakresie standardy.

?

Red.: Od czego więc należy rozpocząć naprawę
polskiej onkologii?
J. J.: Naprawę polskiej onkologii trzeba zacząć od podstaw,
a więc od poprawy systemu zbierania danych dotyczących
nowotworów. W dobie cyfryzacji ochrony zdrowia cel ten
wydaje się łatwiejszy do osiągnięcia. Trzeba jednak równocześnie
dążyć do zniesienia obecnych barier, w tym ograniczonego
przepływu danych pomiędzy posiadającymi do nich dostęp
instytucjami, a także poszerzać zakres gromadzonych informacji. Wiarygodne dane epidemiologiczne pozwolą również
lepiej przygotować mapę zasobów i potrzeb w zakresie onkologii w Polsce, która powinna być podstawowym narzędziem
w planowaniu przyszłych inwestycji oraz organizacyjnych
i strukturalnych zmian.
Szybki rozwój onkologii stwarza potrzebę jej większej specjalizacji. Wyjściem naprzeciw temu postulatowi jest koncepcja
skoordynowanej opieki onkologicznej w formie narządowych
„unitów” (np. Breast Cancer Units, Colorectal Cancer Units),
wyspecjalizowanych w zakresie diagnostyki i leczenia najważniejszych nowotworów złośliwych. Taki model jest obecnie
promowany w wielu krajach Unii Europejskiej i wspierany
przez Parlament Europejski. Oprócz rozwiązania problemu
fragmentacji opieki i braku instytucjonalnej odpowiedzialności
za jej wynik, pozwala on uzyskać istotnie wyższy poziom świadczeń medycznych. W tworzeniu tych ośrodków należy jednak
znaleźć równowagę pomiędzy ich niezbędnym potencjałem,
określonym głównie liczbą leczonych chorych i wyposażeniem, a możliwością przeprowadzenia całego procesu leczenia
w rozsądnej odległości od miejsca zamieszkania. Większej
centralizacji wymaga natomiast leczenie rzadkich nowotworów,
w których zebranie dużego doświadczenia może mieć istotne
znaczenie dla uzyskiwanych efektów.

Jacek Jassem prowadzi aktywny tryb życia. – Niewielkie zwiększenie aktywności fizycznej pozwoliłoby uratować tysiące Polaków – stwierdza w wywiadzie.

?

Red.: Czy specjalistyczne, wielkie ośrodki
onkologiczne stanowią jedyną receptę na bolączki
polskiej onkologii?
J. J.: System opieki onkologicznej to nie tylko duże, specjalistyczne ośrodki. Większą rolę w tej opiece mogą i powinny
odgrywać jednostki podstawowej opieki zdrowotnej. Trzeba
przewartościować rolę lekarzy POZ w walce z rakiem – to
wielka i niedostatecznie wykorzystywana możliwość poprawy
sytuacji. Ta grupa lekarzy – wielokrotnie większa od środowiska
lekarzy onkologów – może spełnić ważną rolę w pierwotnej
i wtórnej profilaktyce nowotworów, ich wcześniejszym wykrywaniu i opiece po leczeniu onkologicznym. W miarę upływu
czasu od zakończenia leczenia onkologicznego chorzy mają
coraz więcej innych problemów zdrowotnych, zwłaszcza
związanych z wiekiem, z którymi lekarze rodzinni poradzą
sobie lepiej niż onkolodzy. Poza tym ci chorzy mają prawo
„zapomnieć” o swojej chorobie, czego nie ułatwia wieloletni
kontakt z onkologicznymi jednostkami. Aby zwiększyć rolę
lekarzy POZ w polskim systemie opieki onkologicznej trzeba
im stworzyć jak najlepsze warunki działania – choćby możliwość wykonywania podstawowych badań diagnostycznych.
Trzeba także – w drodze współpracy ze środowiskiem lekarzy-onkologów – wypracować i wdrożyć oparte na dowodach
medycznych standardy postępowania w zakresie diagnostyki
i zasad obserwacji po leczeniu onkologicznym.
Ważną rolę w systemie ochrony zdrowia powinny odgrywać
mniejsze jednostki – specjalistyczne przychodnie i oddziały
szpitalne. Tam przede wszystkim trzeba przenieść ciężar szybkiej
i sprawnej diagnostyki onkologicznej oraz mniej złożonego
leczenia. Trzeba równocześnie zadbać, aby instytucje te lepiej
niż obecnie spełniały swoją rolę w systemie, m.in. poprzez
ich ściślejsze powiązanie z pozostałymi szczeblami opieki
onkologicznej.

?

Red.: Jednym z warunków prawidłowego leczenia
jest odpowiednie „zaprojektowanie” leczenia pod
każdym względem, z uwzględnieniem różnych form
terapii. Jak wygląda to w warunkach polskich?
J. J.: Należy promować i upowszechniać obecnie obowiązujący
w świecie kanon wielodyscyplinarności w podejmowaniu
decyzji terapeutycznych już w początkowej fazie procesu diagnostyczno-leczniczego – jest to ważny mechanizm poprawy
opieki onkologicznej. W większym stopniu trzeba wdrażać
standardy medyczne w onkologii, które powinny być traktowane nie tylko jako zalecenia, ale jako powszechnie przyjęte
normy postępowania.

?

Red.: Obecnie zwraca się dużą uwagę nie tylko
na jakość leczenia, ale i jakość życia po leczeniu.
Co należy zrobić, ażeby uzyskać jak najlepsze wyniki
leczenia ograniczając jednocześnie wynikające z niego
kalectwo?
J. J.: Ważnym celem podejmowanych działań medycznych
musi być zapewnienie chorym dobrej jakości życia – zarówno
w trakcie leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu.
Konieczne jest więc zapewnienie im na wszystkich etapach
procesu diagnostyczno-terapeutycznego sprawdzonych form
pomocy zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Trzeba
także rozszerzyć dostęp do metod zmniejszających fizyczne
kalectwo związane z leczeniem (chirurgia z zachowaniem
narządów, zabiegi rekonstrukcyjne), a także do fizycznej
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i psychicznej rehabilitacji. Równocześnie trzeba stworzyć
nowe metody opieki środowiskowej i społecznej nad chorymi i ich rodzinami, ułatwiające wychodzenie z choroby.
W odniesieniu do chorych, u których leczenie zakończyło
się niepowodzeniem, należy usprawnić obecny system opieki
paliatywnej i terminalnej, zwłaszcza w zakresie walki z bólem.
W opiece tej trzeba rozwinąć formy wolontariatu oraz lepiej
wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, fundacji
i grup wsparcia.

?

Red.: Leczenie chorób nowotworowych opiera
się na wynikach badań klinicznych. Istnieje coraz
większa liczba nowych leków, schematów leczenia,
nowoczesna wiedza daje nam coraz większy arsenał do
walki z rakiem. Co możemy dodać do poprawy jakości
i wyników leczenia?
J. J.: Niezbędnym elementem rozwoju onkologii w Polsce
jest wzrost efektywności badań naukowych nad nowotworami
i zwiększenie międzynarodowej roli polskich ośrodków naukowych. Trzeba lepiej wykorzystać obecną bazę nauki i możliwości
intelektualne naszych badaczy, zachęcać do ubiegania się
o granty naukowe oraz zwiększać udział polskich naukowców
w międzynarodowych zespołach i projektach badawczych.
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Konieczne jest większe wsparcie finansowe i organizacyjne
dla akademickich badań klinicznych oraz usunięcie administracyjnych barier utrudniających ich prowadzenie.
Większą rolę w polskiej onkologii muszą odgrywać uczelnie
medyczne i ich szpitale. Powinny one rozwijać i doskonalić
wszystkie swoje misje: przed- i podyplomowe kształcenie kadr
medycznych, działalność naukową i działalność leczniczą.
Zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia uczelnie medyczne
w najbliższych latach powinny się wycofać z tzw. „bazy obcej”,
co stanowi dodatkowy argument dla rozszerzenia ich własnej,
obecnie bardzo skromnej klinicznej bazy onkologicznej.

Walki z rakiem
nie da się wygrać
bez skutecznej
profilaktyki.

Dwie trzecie

wszystkich nowotworów związanych
jest ze stylem
życia i dietą!

9

?

Red.: Mówiliśmy o wynikach leczenia nowotworów
i możliwościach poprawy w tym zakresie. Ale czy
jednym z najważniejszych tematów w onkologii
nie jest profilaktyka?
J. J.: Walki z rakiem nie da się wygrać bez skutecznej profilaktyki nowotworów. Trzeba stale uświadamiać społeczeństwo,
że musi ono samo zadbać o swoje zdrowie, bowiem ponad
2/3 wszystkich nowotworów związanych jest ze stylem życia
i dietą. Już samo rzucenie palenia tytoniu, zmiana nawyków
żywieniowych i niewielkie zwiększenie aktywności fizycznej
pozwoliłoby uratować tysiące Polaków. Skuteczna walka z rakiem
jest możliwa tylko wówczas, jeśli będzie to wspólne wyzwanie
dla systemu ochrony zdrowia i społeczeństwa. W innych krajach już widać spektakularne efekty takiego myślenia, trzeba
wierzyć, że uda się to także u nas.
Konieczna jest poprawa organizacji, skuteczności i efektywności ekonomicznej populacyjnych badań przesiewowych

Nasza rozmowa
w Polsce. To nadal niewykorzystana szansa na istotną poprawę
wyników leczenia nowotworów. Trzeba zatem stworzyć lepszy
niż obecnie, skoordynowany i zintegrowany model tych badań,
oparty na najlepszych międzynarodowych wzorach. Powinny
temu towarzyszyć bardziej skuteczne metody promowania
badań przesiewowych w społeczeństwie w formie atrakcyjnych
i zrozumiałych materiałów edukacyjnych, artykułów w prasie,
audycji telewizyjnych i radiowych oraz działań na szczeblu
lokalnym, w szkołach i zakładach pracy.

?

Red.: Problemów do rozwiązania w polskiej
onkologii jest mnóstwo, zarówno na co dzień
jak i w planowaniu działań na przyszłość.
Co można zrobić dla poprawy polskiej onkologii?
J. J.: Trzeba wdrożyć „Strategię walki z Rakiem w Polsce na
lata 2015–2024” – polski „Cancer Plan”, projekt przygotowany
przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne wraz z innymi towarzystwami naukowymi. Ta oddolna inicjatywa jest wyrazem
niespotykanej wcześniej, wielkiej mobilizacji ludzi, którzy
widzą konieczność zmian. Nad projektem pracowało blisko
200 osób – lekarzy różnych dziedzin, ekspertów zdrowia
publicznego, ekonomii i prawa, a także chorzy onkologiczni
i reprezentujące ich organizacje. W ostatniej fazie prac dołączyli
do nich także przedstawiciele ministerstwa zdrowia i NFZ,
a patronat nad całym przedsięwzięciem ogłosił premier RP
Donald Tusk. Część z proponowanych w Strategii rozwiązań
znalazło się w przedstawionym niedawno ministerialnym
„pakiecie onkologicznym”. Liczymy, że ostateczny dokument
będzie miał zatem państwową rangę i nie będzie trzeba długo
czekać na rozpoczęcie jego wdrażania.
Red.: Dziękujemy za rozmowę.
J.J.: Dziękuję i pozdrawiam czytelników „Terapii i Zdrowia”. ❖

Jacek Jassem podczas konferencji Stowarzyszenia Kobiet do Walki
z Rakiem Piersi Europa Donna
Wykorzystano fragmenty wywiadu opublikowanego na łamach
czasopisma „Nowotwory”, dzięki uprzejmości Wydawnictwa ViaMedica.
Tekst poprawiony i uaktualniony przez Autora specjalnie dla czasopisma „Terapia i Zdrowie”
zdjęcia z archiwum Autora
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Rak trzonu macicy

– najczęstszy nowotwór
ginekologiczny w Polsce
Rak błony śluzowej trzonu macicy jest obecnie najczęstszym
nowotworem złośliwym kobiecych narządów płciowych i częstość
zachorowania na ten nowotwór znacząco rośnie.
Prof. Dariusz Wydra
Kierownik Kliniki Ginekologii UCKG

Pamiętaj!

Jeśli zaobserwowałaś
u siebie krwawienia
z jamy macicy
lub przedłużające się
obfite krwawienia
miesiączkowe,

niezwłocznie zgłoś
się do lekarza!

J

Według niedawnych opracowań (4) okazuje się, że około 70%
kobiet z rakiem błony śluzowej trzonu macicy we wczesnym
stopniu zaawansowania jest otyła, co jest wartością prawie
dwa razy większą niż podawały wcześniejsze opracowania (5).
Badania wykazują, że kobiety, u których BMI wynosi ponad
30, mają trzykrotny do czterokrotnego wzrost ryzyka zachorowania na ten nowotwór (6).
Hormonalna terapia zastępcza, która standardowo składa
się z estrogenu i pochodną progesteronu, uznana jest za bezpieczną, gdyż nie zwiększa w sposób istotny zachorowalności
na raka trzonu macicy. Również nie wzrasta ryzyko powstania
tego nowotworu, gdy pacjentki stosują samodzielnie estrogenoterapię podawaną miejscowo, czyli w postaci globulek
dopochwowych lub w postaci kremu dopochwowego.
Rak błony śluzowej trzonu macicy charakteryzuje się
dobrym rokowaniem i wysokim współczynnikiem pięcioletniego przeżycia chorych, który wynosi 86%. Jest to związane
z tym, że nowotwór ten jest rozpoznawany na tyle wcześnie,
aby leczenie operacyjne samodzielnie lub z uzupełniającą
radioterapią dawało możliwość wyleczenia chorych. Wczesne
wykrycie raka wynika z wolnego tempa rozwoju raka i rozpoznawania w najniższych stopniach zaawansowania, czyli gdy
rak ograniczony jest do macicy. Ponadto objawy choroby są
na tyle alarmujące, że chore od razu zgłaszają się do lekarza
ginekologa.

Do czynników ryzyka raka błony śluzowej
trzonu macicy zalicza się (2):
▪▪ wiek pomenopauzalny,
▪▪ otyłość,
▪▪ długotrwały niezrównoważony hiperestrogenizm,
np. cykle bezowulacyjne, monoterapię estrogenową, zespół policystycznych jajników, terapię
tamoksyfenem,
▪▪ nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, hiperinsulinemię,
oporność na insulinę,
▪▪ długi okres miesiączkowania, czyli wczesny
wiek menarche i późny wiek menopauzy oraz
bezdzietność.
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eszcze około piętnaście lat temu najczęstszym nowotworem
„ginekologicznym” był rak szyjki macicy. Jednak ze względu
na prowadzone badania przesiewowe czyli cytologię,
mające na celu wykrycie stanów przednowotworowych
szyjki macicy oraz skierowanie do leczenia zanim rozwinie się
nowotwór złośliwy, częstość rozpoznawania raka szyjki macicy
znacznie się zmniejszyła. Równocześnie w Polsce doszło do
eskalacji częstości czynników ryzyka raka trzonu macicy, stąd
występowanie raka trzonu znacząco wzrosło.
Połowa przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe
trzonu macicy występuje w krajach wysokorozwiniętych
gospodarczo, do którego należy Polska, i właśnie w tych krajach
ten rak jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym
żeńskich narządów płciowych i czwartym nowotworem złośliwym ogólnie u kobiet (1).
Przyczyny intensywnego wzrostu zachorowań w Polsce
upatruje się w zmianie struktury demograficznej, ekonomicznej
i zdrowotnej Polek, która w szczególnie przyspieszony sposób
nastąpiła w wyniku intensywnego rozwoju kraju po przebytej
transformacji ustrojowej. W związku z kumulacją czynników
sprzyjających powstaniu nowotworu, czyli starzeniem się
populacji, rozwojem ekonomicznym kraju i poprawą sytuacji
materialnej społeczeństwa, wzrostem zachorowalności na tzw.
choroby cywilizacyjne takie jak: otyłość, nadciśnienie tętnicze
i cukrzycę oraz na inne nowotwory takie jak rak piersi i jelita
grubego, liczba nowych przypadków raka błony śluzowej
trzonu macicy znacznie wzrosła.
Zachorowalność na raka błony śluzowej trzonu macicy
znacząco wzrasta wraz z wiekiem. Sporadycznie obserwuje
się występowanie tego nowotworu u kobiet młodych, czyli
poniżej 40. roku życia, a najczęściej w wieku 45–64 lat.
W okresie pomenopauzalnym obserwuje się ponad 75%
zachorowań (3).

Zmiany w metabolizmie węglowodanów i lipidów łączone
są z rozwojem raka błony śluzowej trzonu, co znajduje potwierdzenie we współwystępowaniu raka błony śluzowej trzonu
z otyłością, hiperestrogenemią, hiperglikemią, hiperinsulinemią,
hypoadiponektynemią (niskim stężeniem jednej z adipokin
wytwarzanych przez adipocyty) i nadciśnieniem tętniczym.
Ten związek wzmacnia teorię, że rak błony śluzowej trzonu
jest częścią zespołu metabolicznego (48). Powyższe zależności
skłaniają autorów publikacji do nazywania raka trzonu macicy
„chorobą cywilizacyjną”.
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Rak trzonu macicy
obejmujący ponad
50 procent narządu.

Objawy
Najważniejszymi objawami raka błony śluzowej trzonu
macicy są:
▪▪ krwawienia z jamy macicy
▪▪ obfite i przedłużające się krwawienia miesiączkowe.
U chorych w wieku przedmenopazualnym każde nasilenie
obfitości lub wydłużenie miesiączki a także wystąpienie krwawień pomiędzy miesiączkami może być sygnałem o rozwijającym
się raku trzonu macicy.
U chorych w wieku pomenopauzalnym każde krwawienie
z narządów płciowych powinno skłonić do zgłoszenia do lekarza
ginekologa. Alarmujące powinny być nie tylko krwotoki z macicy,
ale nawet krwawienie długością i nasileniem przypominające
miesiączkę, czy nawet niewielkie plamienie.
Zgłoszenie się chorej z takimi objawami obliguje do poszerzenia badania ginekologicznego o ultrasonografię żeńskich
narządów płciowych ze szczególnym uwzględnieniem grubości
i echogeniczności błony śluzowej trzonu macicy. Badanie USG
wykonywane drogą dopochwową pozwala stwierdzić obecność
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poszerzonej błony śluzowej, czyli jednej z głównych cech
rozrostu lub raka błony śluzowej trzonu macicy.
W celu rozpoznania lub wykluczenia raka trzonu macicy
niezbędne jest jednak pobranie błony śluzowej trzonu macicy
(czyli wyściółki jamy macicy) do badania histopatologicznego.
Zaleca się aby takie badanie było wykonane u wszystkich chorych
z nieprawidłowymi krwawieniami macicznymi, jak wymieniono
powyżej. Pobranie błony śluzowej trzonu macicy do badania
odbywa się najczęściej w trakcie zabiegu wyłyżeczkowania
jamy macicy. Zabieg ten wykonywany w czasie jednodniowego
pobytu szpitalnego jest krótki (trwa od 10–15 minut) i odbywa
się w krótkim znieczuleniu ogólnym, podczas którego chora
otrzymuje silny lek przeciwbólowy i nasenny. Pacjentki nawet
z licznymi chorobami układów krążenia i oddechowego oraz
z chorobami metabolicznymi, mogą być bezpiecznie kwalifikowane do takiego znieczulenia. Inną metodą cechującą się
wyższą czułością i swoistością jest histeroskopia. Polega ona
na wprowadzeniu do jamy macicy układu optycznego, aby za
pomocą kamery zidentyfikować najbardziej podejrzane obszary
oraz pobrać z nich wycinki. Zabieg taki jest dłuższy i także
znacznie droższy, gdyż wymaga dostępu do specjalistycznego
sprzętu endoskopowego. Natomiast jest stosowany we wszystkich sytuacjach wątpliwych oraz w przypadku niemożności
uzyskania reprezentatywnego materiału biologicznego do
oceny histopatologicznej.
Podsumowując, rak trzonu macicy jest najczęstszym nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych i jego częstość
znacząco wciąż rośnie, co jest związane w eskalacją czynników
ryzyka rozwoju tego nowotworu. W związku z tak częstym
występowaniem tego nowotworu, każda zmiana charakteru
miesiączek lub pojawienie się nawet najmniejszego krwawienia z macicy w wieku pomenopauzalnym jest wskazaniem do
biopsji błony śluzowej trzonu macicy. Szybka diagnostyka
i podjęcie leczenia operacyjnego warunkuje, aby rokowanie
u chorych z tym nowotworem było dobre.
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK w Gdańsku dysponuje
oddziałem dziennym i niezbędnym sprzętem do diagnostyki
nieprawidłowych krwawień z żeńskich narządów płciowych.
W ramach tzw. dziennego pobytu, krótkotrwałą hospitalizacją,
obejmujemy od 1200 do 1300 kobiet rocznie. ❖
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i Endokrynologii Ginekologicznej UCK w Gdańsku
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diagnostyka
A. Przykładowy wynik badania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

Rak piersi

Data otrzymania materiału:

Lp.

Biopsja cienkoigłowa i gruboigłowa
– kiedy i po co ją wykonywać?
Diagnostyka nowotworów piersi
opiera się na kilku podstawowych
badaniach. Należą do nich, poza
oczywistym, podstawowym badaniem
lekarskim: ultrasonografia piersi,
mammografia, niekiedy rezonans
magnetyczny (na przykład w sytuacji
gdy kobieta miała wykonane
wcześniej implanty piersi), a także
biopsja podejrzanych zmian.

W

Fot. © piotr_marcinski | Depositphotos.com

arsenale diagnostycznym podstawowym badaniem, stwierdzającym obecność nowotworu
złośliwego, przez długie lata była biopsja
cienkoigłowa BAC (Biopsja Aspiracyjna
Cienkoigłowa). Badanie to jest proste do wykonania, nie
wymaga skomplikowanego instrumentarium (Fot. A)
Ale postępy w leczeniu raka piersi wymusiły zmianę podejścia
do uzyskiwania materiału diagnostycznego. Biopsja cienkoigłowa
dawała jedynie możliwość oceny poszczególnych komórek
(badanie cytologiczne), ale już nie tkanki nowotworowej.
A to właśnie ocena tkanki daje możliwość odpowiedzi na
pytanie o stopień złośliwości nowotworu, typ histologiczny,
różnicowanie pomiędzy nowotworem w stadium przedinwazyjnym (in-situ) a stadium inwazyjnym. W przeciwieństwie
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do BAC, biopsja gruboigłowa (Fot. B) pozwala także na
ocenę czynników prognostycznych i tych wpływających na
wybór sposobu leczenia (receptory estrogenowe, receptory
progesteronowe, receptory HER-2 i Ki-67). Różnicę w ocenie
materiału pobranego w trakcie biopsji cienkoigłowej i gruboigłowej ilustrują wyniki badań (1 – biopsja cienkoigłowa,
2 – biopsja gruboigłowa).
Do podjęcia decyzji o leczeniu standardem w chwili obecnej jest wykonanie biopsji gruboigłowej, a nie cienkoigłowej. Ta ostatnia służy obecnie do oceny obecności komórek
nowotworowych w węzłach chłonnych pachy lub obszaru
nadobojczykowego oraz do oceny wznowy miejscowej raka.
Ma zastosowanie także w podejrzeniu zmian nienowotworowych, takich jak torbiele.
Bardziej nowoczesną metodą jest biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią. Metoda polega na wkłuciu igły w podejrzany
obszar tkanki piersi i zassanie jej do specjalnego rowka w igle.
Następnie element zewnętrzny igły ścina fragment tkanki, który
zostaje pobrany do badania. Metoda ta zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniego fragmentu tkanki, bez
ponownej konieczności przeprowadzania biopsji. ❖
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski

Nr badania

1.
Imi

godz 11.00

Rodzaj materiału

Liczba
wycinków/
preparatów

Liczba badań

BAC guzka sutka prawego

4

1

i nazwisko lekarza kieruj

cego na badanie: Piotr Wysocki

Rozpoznanie kliniczne: Guzek sutka prawego.Ca ?
Rozpoznanie histopatologiczne:
Pod kontrol USG wykonano nakłucie zabrodawkowej zmiany piersi prawej.
W rozmazach stwierdzono liczne niewielkie płaty, gniazda i rozproszone
komórki nabłonkowe z cechami atypii.
W tle nieliczne komórki wysi ku zapalnego.
Nie stwierdzono obecno ci komórek mioepitelialnych.
Cało ć obrazu cytologicznego odpowiada komórkom raka (C5).
Wskazane wykonanie badania ródoperacyjnego w trakcie zabiegu.

B. Przykładowy wynik badania biopsji gruboigłowej
Rozpoznanie kliniczne: Podejrzenie raka piersi prawej
Data otrzymania materiału:

Data odpowiedzi:

Rodzaj materiału: wycinki z guza piersi prawej
Liczba wycinków/rozmazów: 1

Liczba badań: 1

Opis makroskopowy:
Kilka strzępów tkankowych wielkości od 1,5 do 1,8 cm
Rozpoznanie histopatologiczne:
Carcinoma ductale inﬁltrans, Nottingham grade 2
Badania receptorów w toku
Uzupełnienie do badania
ER (+) TS = 8/8
PR (+) TS = 6/8
Her2 - (2+)
E-kadherin (+)
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Data odpowiedzi:
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Bóle menstruacyjne

Leczenie
Niesteroidowe leki przeciwzapalne, z uwagi na mechanizm
działania a więc wpływ na syntezę prostaglandyn wydają się być
lekami pierwszego wyboru w leczeniu bólów menstruacyjnych.
Inhibitory syntezy prostaglandyn: ketoprofen, deksketoprofen,
ibuprofen czy nimesulid działają poprzez blokowanie enzymu
cyklooksygenazy (COX 1 i COX2) – w efekcie hamowana jest
synteza prostaglandyn w mięśniu macicy, co, między innymi,
skutecznie zapobiega bądź też łagodzi bóle menstruacyjne.
Podstawowymi przeciwwskazaniami do terapii przeciwbólowej z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych są takie stany chorobowe jak astma oskrzelowa, choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy, niewydolność nerek, objawy
nietolerancji leku, okres ciąży i laktacji. Aspiryna, stosowana
niekiedy jako lek przeciwbólowy w tym wskazaniu powinna
być stosowana z ostrożnością, gdyż może nasilić obfitość
krwawienia miesiączkowego.
Niekiedy pacjentki, które poza typowymi objawami, zgłaszają bóle o charakterze kolkowym, dobrze reagują na podaż
leków rozkurczowych (buskolizyna, papaweryna) łącznie
z preparatami typowo przeciwbólowymi.
Inne leki niesteroidowe: pyralgina i paracetamol, działają
bardziej objawowo- przeciwbólowo, nie natomiast przyczynowo:
ich mechanizm działania nie wiąże się z produkcją prostaglandyn, głównie odpowiedzialnych za bóle menstruacyjne.
Istotne jest, aby w przypadku zmiany charakteru, umiejscowienia, nasilenia bólu w kolejnym cyklu, zwłaszcza wtedy
gdy poza bólem kobieta zauważa inne, nowe, niepokojące
objawy, przeprowadzić dokładne badanie ginekologiczne
celem wykluczenia innych stanów chorobowych mogących
być ich przyczyną, a nakładających się na typowe dolegliwości
bólowe około miesiączkowe. ❖

Bóle menstruacyjne, okołomiesiączkowe (dysmenorrhoea) to dolegliwości bólowe
towarzyszące menstruacji bądź odczuwane tuż przed jej wystąpieniem. Są one głównym
symptomem zespołu bolesnego miesiączkowania (ZMB) – jednej z najczęstszych
dolegliwości bólowych kobiet w wieku rozrodczym.

Pierwotne bóle menstruacyjne
Występują przeważnie u młodych kobiet mających regularne
cykle owulacyjne. Dolegliwości mogą wystąpić już podczas
pierwszej miesiączki (menarche) w życiu kobiety, ale najczęściej
pojawiają się około 1–2 lata później, gdy cykle stają się bardziej
regularne, są najczęstsze i najbardziej uciążliwe między 20 a 25
rokiem życia. Bóle najprawdopodobniej mają swoje podłoże
w ruchach skurczowych mięśniówki macicy stymulowanych
przez prostaglandyny – przy ich nadprodukcji stają się wyjątkowo silne i bolesne. Pierwotnym bólom menstruacyjnym
w badaniu klinicznym nie towarzyszą żadne inne uchwytne
zmiany patologiczne w obrębie miednicy mniejszej. U części
kobiet, które mają wyjątkowo niski próg bólu, dolegliwości
mogą uniemożliwiać normalne funkcjonowanie.

Wtórne bóle menstruacyjne
Występujące rzadziej, z reguły w wyniku zmian nabytych
bądź chorób towarzyszących, takich jak: zapalenie tkanek
miednicy mniejszej, mięśniaki macicy, polipy endometrialne,
wrodzone i nabyte nieprawidłowości anatomiczne lub czynnościowe narządu rodnego. Terapia dolegliwości bólowych
okołomiesiączkowych przy współistniejących tego rodzaju
rozpoznaniach musi wiązać się z leczeniem patologii leżącej
u źródła bólu miesiączkowego typu wtórnego.

Przyczyny bólu
Za dolegliwości bólowe menstruacyjne pierwotne odpowiedzialna jest najprawdopodobniej nadprodukcja prostaglandyn i ich wpływ na nadmierną czynność skurczową
macicy. Prostaglandyny są to hormony, które regulują procesy
fizjologiczne.
Rola prostaglandyn we wtórnym zespole bolesnego miesiączkowania jest mniej udokumentowana, jednak w niektórych
przypadkach wykazano podwyższone stężenia prostaglandyn

we krwi miesiączkowej, endometrium i surowicy krwi żylnej.
Dzieje się tak zwłaszcza gdy czynnikami wywołującymi wtórne
bóle miesiączkowe są: endometrioza, włókniakomięśniaki
macicy, rak endometrialny oraz stosowanie antykoncepcyjnych
wkładek domacicznych.
Głównym objawem bólu menstruacyjnego są bolesne skurcze
mięśni zlokalizowane w dolnej części brzucha (podbrzusze), nie
rzadko promieniujące do okolicy krzyżowej lub dolnej części
kręgosłupa. Zwykle bóle pojawiają się pierwszego dnia krwawienia, jednak ich początek jest osobniczo zmienny: czasami
już od kilku dni przed rozpoczęciem menstruacji. Czas trwania
bólu jest również różny, niektóre kobiety odczuwają go przez
kilka godzin, u innych ustępuje dopiero po kilku dniach.
Obfite krwawienie może potęgować doznania bólowe. Bóle
miesiączkowe przybierają czasem postać gwałtowną i napadową, w innych przypadkach mają charakter tępy, ale stały.
Obserwuje się również zmianę natężenia i charakteru bólu
w poszczególnych cyklach miesiączkowych jak i w kolejnych
dniach jednego cyklu.

Bólowi mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak:

lek med. Paulina Cichon

▪▪ bóle kolkowe brzucha;
▪▪ bóle głowy;
▪▪ nudności i wymioty;
▪▪ osłabienie, ogólne rozbicie;
▪▪ zawroty głowy;
▪▪ biegunka;
▪▪ chwiejność nastroju.
U niektórych kobiet ból miesiączkowy poprzedzony jest
zespołem objawów – tzw. zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Charakteryzuje się on szeregiem objawów, między
innymi: obrzękiem, stwardnieniem i bólem piersi, obniżeniem
nastroju lub wzmożoną pobudliwością, nadmiernym apetytem.
Objawy bolesnych miesiączek zwykle łagodnieją wraz z wiekiem
oraz po odbyciu kolejnych ciąż.
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Obok leczenia
farmakologicznego
złagodzenie objawów
bólowych podczas
menstruacji przynoszą:

Terapia i Zdrowie
nr 6 grudzień 2014

19

Fot. © Wavebreakmedia | Depositphotos.com

B

ól menstruacyjny jest zjawiskiem bardzo powszechnym, dotyka aż do 70% kobiet miesiączkujących,
częściej u młodszych, nierodzących do tej pory
kobiet.
Mimo charakterystycznych cech (moment wystąpienia,
nasilenie, okolica ciała) należy go różnicować z innymi chorobami, o podobnej manifestacji (jak np. endometrioza, zakażenie przydatków, stany zapalne układu moczowego, dolnego
odcinka przewodu pokarmowego).

w

▪▪ ciepłe okłady na podbrzusze;
▪▪ ciepłe kąpiele;
▪▪ unikanie stresu fizycznego i psychicznego;
▪▪ ziołowe leki uspokajające
(np. napary z rumianku lub liści malin)
▪▪ masaż i techniki relaksacyjne;
▪▪ łagodna aktywność fizyczna;
▪▪ odpowiednia dieta (unikanie soli i ostrych
przypraw, dieta bogata w magnez i wapń).

Zagadnienia praktyczne

Port dożylny

Rysunek schematyczny przedstawiający
zamontowany port dożylny. W przebiegu
użytkowania portu należy liczyć się
z ryzykiem wystąpienia powikłań
na tle infekcyjnym. Dlatego ważne jest
utrzymywanie okolicy kopułki w czystości.

Alternatywa dla standardowego
dożylnego podawania leków
W celu uniknięcia konieczności wielokrotnych nakłuć żył
obwodowych (między innymi na kończynach) w trakcie
chemioterapii, u niektórych pacjentów można zastosować
jeden syntetyczny przewód umieszczony głęboko w dużej
żyle, który posiada wyprowadzony powierzchownie element
z możliwością łatwego nakłucia.

W

szczepienie cewnika
odbywa się poprzez
krótki (do 45 min.)
zabieg chirurgiczny,
wykonywany w warunkach sali operacyjnej, najczęściej w znieczuleniu miejscowym, tj. bez konieczności usypiania.

Komu można wszczepić
port dożylny?
▪▪ osobom wymagającym wielokrotnego
i powtarzanego podawania leków dożylnie (np. w trakcie chemioterapii),
▪▪ w przypadku stosowania leków drażniących (wywołujących odczyny
w tkankach),
▪▪ w sytuacjach, gdy założenie wkłucia
obwodowego (tzw. wenflonu) jest
utrudnione, a takie wkłucie jest niezbędne do prowadzenia leczenia.

Fot. © Eraxion | Depositphotos.com

Możliwe niedogodności
związane z wszczepieniem portu
▪▪ poddanie się zabiegowi w znieczuleniu miejscowym (nakłucie, nacięcie skóry, szycie rany w okolicy szyi
i obojczyka),
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▪▪ przygotowanie się do zabiegu w toku
już prowadzonego leczenia (chemioterapia), zapewnienie prawidłowych
wyników badań laboratoryjnych,
▪▪ tolerowanie syntetycznego urządzenia wprowadzonego podskórnie
i do żyły,
▪▪ okresowe (co 4–6 tygodni) płukanie
cewnika roztworem soli fizjologicznej,
pozwalające utrzymać drożność cewnika (czynność wykonana w warunkach
gabinetu zabiegowego z zachowaniem
warunków sterylnych).

Jak wygląda zabieg
wszczepienia portu dożylnego?
Procedurę wykonuje się w warunkach
sali operacyjnej, najczęściej w trybie jednodniowym. Zespół stanowi personel
posiadający doświadczenie w kaniulacji
żył centralnych (lekarz anestezjolog/
chirurg; pielęgniarka anestezjologiczna,
zabiegowa). W ułożeniu pacjenta na
plecach, po odkażeniu, znieczula się
miejscowo przy pomocy iniekcji okolicę
boczną szyi u dołu bądź okolicę podobojczykową (w zależności od warunków anatomicznych, żyła na szyi, pod
obojczykiem, na ramieniu. Wybraną żyłę
nakłuwa się specjalną igłą, następnie przy
pomocy cienkiego prowadnika dociera
się tą drogą do żyły głównej górnej.

port dożylny
Po prowadniku wprowadza się w miejscu
nakłucia miękki cewnik silikonowy, który
łączy się ze specjalną kopułką wszywaną
powierzchownie pod skórą. Najczęstszym
miejscem wszycia kopułki jest okolica
4–5 cm pod obojczykiem. Sprawdzenie
drożności układu (płukanie roztworem
soli fizjologicznej) i założenie opatrunku
kończy zabieg.
Krótka obserwacja (do ok. godziny)
oraz wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej są wymagane po zabiegu; pacjent
może odpoczywać w pozycji siedzącej.
W tym czasie można stosować ucisk
miejsca operowanego.

cewnik

Możliwe powikłania
związane z implantacją portu
▪▪ Nakłucie tętnicy – łatwe do rozpoznania powikłanie, wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa naczyń. Nie
stanowi dużego zagrożenia; wymaga
zastosowania ucisku przez 5–10 min.
i zmiany lokalizacji nakłucia. Zastosowanie aparatu USG podczas operacji
niweluje taką ewentualność.
▪▪ Odma opłucnowa – nakłucie przestrzeni opłucnowej wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa szczytu płuca.
W zależności od stopnia natężenia
może wymagać obserwacji albo nawet
hospitalizacji z zastosowaniem drenażu klatki piersiowej. Z uwagi na
ewidentne objawy kliniczne rozpoznanie nie nastręcza wielu trudności.
Objawy odmy: narastający ból klatki
piersiowej, kaszel, duszność mogą
wystąpić nawet do paru dni po zabiegu.
Konieczna jest wówczas niezwłoczna
kontrola lekarska. Zastosowanie aparatu USG podczas operacji niweluje
taką ewentualność.
▪▪ Krwiak w miejscu wkłucia – niekiedy w okolicy wkłucia dochodzi
do wynaczynienia krwi. W większości
przypadków postępowanie w warunkach domowych jest wystarczające:
ucisk i okład z lodu. W przypadku
niepowodzenia należy zgłosić się do
lekarza.

skóra

Wybraną żyłę nakłuwa się specjalną igłą, następnie przy pomocy
cienkiego prowadnika dociera się tą drogą do żyły głównej górnej.
Po wykonaniu zabiegu dokonuje się obserwacji pacjenta i zdjęcie RTG
klatki piersiowej potwierdzające poprawność zamontowania portu.
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▪▪ Zator powietrzny – bardzo groźne,
choć na szczęście obserwowane niezwykle rzadko, powikłanie mogące
prowadzić szybko do śmierci. Polega
na dostaniu się do krwiobiegu pęcherzyków powietrza. Zapobiegają temu
właściwe ułożenie pacjenta oraz ścisła
kontrola szczelności układu cewnika
(zarówno przy zabiegu, podczas kroplówek jak i w domu).
▪▪ Niewłaściwe umiejscowienie cewnika – położenie cewnika inne niż
w żyle centralnej wiązać się może
z brakiem możliwości jego wykorzystania, jak i zwiększonym ryzykiem
wystąpienia zmian zakrzepowych.
Zastosowanie aparatu USG podczas
operacji niweluje taką ewentualność.
Wykonanie RTG po zabiegu pozwala
na rozpoznanie dyslokacji cewnika
i wykonanie korekty.
▪▪ Nakłucie naczyń chłonnych (przewodu piersiowego), uszkodzenie
struktur nerwowych (włókien splotu
ramiennego), uszkodzenie ściany serca
– to powikłania na tyle rzadkie, że stanowią one raczej przypadki wyjątkowe.
Zastosowanie aparatu USG podczas
operacji niweluje taką ewentualność.
Wymienione wyżej powikłania rozpoznawane są w toku ścisłej opieką nad
pacjentem w trakcie zabiegu oraz bezpośrednio po jego wykonaniu. Obserwację
uzupełnia rutynowe wykonanie badania
RTG klatki piersiowej po zabiegu.
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Najczęstszym
problemem
związanym
z użytkowaniem
cewnika jest jego
niedrożność. Należy
więc przestrzegać
zachowania
szczelności układu
podczas infuzji.

Pielęgnacja cewnika,
możliwe problemy z użytkowaniem
Cewnik wymaga regularnego przepłukiwania roztworem soli fizjologicznej.
Płukanie układu powinno odbywać się
co 4–6 tyg. Konieczne jest również utrzymywanie okolicy kopułki w czystości.
Należy zawsze przestrzegać zachowania
szczelności układu podczas infuzji.
Najczęstszym problemem związanym
z użytkowaniem cewnika jest jego niedrożność (brak cofania się krwi do strzykawki po nakłuciu portu), którego główną
przyczyną jest powstanie skrzepliny
w okolicy końcówki cewnika w żyle.
Jeśli niedrożność jest częściowa
(tzn. gdy podawanie odbywa się bez
przeszkód a niemożliwa jest aspiracja
krwi), należy wykonać kontrolne badanie radiologiczne. W przypadku prawidłowego położenia cewnika można
podejmować próby poprawy lokalizacji
cewnika, ewentualnie delikatnego płukania lekami rozpuszczającymi skrzeplinę.
Niedopuszczalne jest stosowanie dużego
ciśnienia w celu przepchnięcia skrzepliny.
Nie należy forsować udrażniania; w razie
niepowodzenia udrożnienia – cewnik
należy wymienić.
Niekiedy proces zakrzepowy może
rozszerzyć się na sąsiednie naczynia żylne

Najczęstszym
miejscem wszycia
kopułki jest
okolica 4–5 cm
pod obojczykiem.

powodując zakrzepicę żylną. Objawy
zakrzepicy powodowane utrudnionym
odpływem żylnym występują u około
6 proc. pacjentów i obejmują obrzęk,
zaczerwienienie lub zasinienie, ból kończyny górnej po stronie założonego wkłucia, poszerzenie żył powierzchownych tej
okolicy (w rzadkich przypadkach nawet
szyi, twarzy, górnej połowy ciała). Leczeniem z wyboru jest podawanie czynników
obniżających krzepliwość (heparyny
drobnocząsteczkowe – np. Fragmin,
Fraxiparine, Clexane w iniekcjach podskórnych). W wybranych przypadkach,
przebiegających z pogarszającym się
stanem ogólnym pacjenta, konieczna
jest hospitalizacja.
W przebiegu użytkowania portu należy
liczyć się również z ryzykiem wystąpienia powikłań na tle infekcyjnym.
Z reguły rozpoznanie ich nie nastręcza
trudności, a objawy polegają na pojawieniu się bolesnego zaczerwienienia
z wzmożonym uciepleniem. Gdy proces ogranicza się do okolicy wkłucia, to
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z reguły wystarczającym postępowaniem
jest zastosowanie antybiotyku (doustnie
i miejscowo w maści). Natomiast symptomy takie jak gorączka z dreszczami,
potami, złe samopoczucie, osłabienie,
mogą nasuwać podejrzenie zakażenia
uogólnionego (wówczas konieczna jest
niezwłoczna kontrola lekarska).
Do rzadkich problemów z którymi
mogą spotkać się pacjenci posiadający
wkłucie centralne należą:
▪▪ przemieszczenie cewnika (np. wskutek
nasilonego, długotrwałego kaszlu,
znacznego wysiłku fizycznego),
▪▪ zaburzenia rytmu serca (drażnienie
przez końcówkę cewnika),
▪▪ uszkodzenia mechaniczne zestawu
(np. nieszczelność, oderwanie).
W tych przypadkach wdrożone postępowanie zależy od indywidualnej sytuacji.
Możliwa jest korekta położenia cewnika,
wymiana nieprawidłowego elementu.
Jednak najskuteczniejszym jest usuniecie
całego układu. W niektórych przypadkach usuwanie cewnika może wiązać się
z hospitalizacją i wykonaniem zabiegu
wewnątrznaczyniowego (tj. wprowadzenie narzędzi do naczyń w pachwinie).
Z reguły usunięcie portu dożylnego
jest związane z obciążeniem zbliżonym
zabiegiem do jego implantacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
i pytań związanych z implantacją i użytkowaniem wkłucia centralnego, należy
zgłosić się do lekarza bądź pielęgniarki
w ośrodku, w którym był wykonywany
zabieg. ❖
Opracowanie: lek. med. Michał Kąkol
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Chory – choroba

Wobec choroby, cierpienia i śmierci wszyscy jesteśmy
równi. Wielu ludzi w chorobie staje się lepszymi,
wzrasta empatia do innych ludzi. Ludzie sami chorując
zaczynają pomagać innym. W opiece stomijnej najlepszymi
woluntariuszami stają sie pacjenci, którzy sami mają stomię.

Jaki wpływ na człowieka
ma choroba?

Ta

część nie materialna człowieka to psychika,
świadomość, uczucia, myślenie, umiejętność
podejmowania wyborów, sumienie, wolna wola
itd. W chorobie chorym jest nie tylko narząd
ale cały człowiek, ze względu na scisłą relację ciała i psychiki.
Chory człowiek ma przede wszystkim poczucie uciekającego
czasu. Chory, zwłaszcza na śmiertelną chorobę, ma coraz mniej
czasu. Często do chorych mówię: „zamień ból i cierpienie
na siłę, masz tyle jeszcze w życiu do zrobienia”. I to pomaga.
Mobilizuje chorego. Pomaga w leczeniu i rehabilitacji. Wielu
mądrych ludzi w chorobie zaczyna inaczej patrzeć na siebie.
Zadaje sobie pytanie: „Jestem egoistą czy społecznikiem? Czy
moje sprawy, moje zdrowie jest najważniejsze? A może dobro
społeczne jest ważniejsze? Suprema lex –salus publica!”.
Człowiek w chorobie szybciej dojrzewa emocjonalnie.
Widziałem to na własne oczy, jak pracując w Rabce Zdroju,
w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc, kilkuletnie dzieci
operowane, chorujące na nowotwory rozmawiały, myślały jak
dorośli. Młodzi ludzie chorujący na chorobę LeśniowskiegoCrohna często już po kilku operacjach, byli dojrzali psychicznie.
Niewątpliwie choroba sprawia, że młody człowiek inaczej,
bardziej poważnie, traktuje życie i dane mu zdrowie. Choroba
i przeciwności losu wzmacniają każdego z nas. Często skarżyłem
się mojej ukochanej Mamie, że mam takie a takie to problemy
,a Ona z uśmiechem mówiła: „to dobrze, że masz problemy,
one cię tylko wzmocnią”. Mój katecheta, Ks. Jan Twardowski,
zwykł mówić, że „jak w życiu jest stale dobrze to niedobrze,
ale jak jest dobrze i niedobrze to dobrze”.
Choroba uczy pokory. Nawet najbardziej butni, pewni
siebie ludzie zaczynają być pokorni ,niepewni swego losu.

Ci, co często decydowali o losach innych, zaczynają inaczej
myśleć będąc niepewnym swego własnego losu. Dotyczy to
także pracowników ochrony zdrowia. Lekarz, pielęgniarka
chorując, przebywając w szpitalu czy będąc operowanym,
inaczej postrzega własną pracę przy łóżku chorego. Własna
choroba zmienia stosunek do innego chorego człowieka. Często choroba wywołuje u człowieka bunt, wręcz agresję. Chory
zadaje sobie pytania, które pozostają często bez odpowiedzi.
Taki zbuntowany pacjent pyta: „dlaczego to właśnie ja jestem
chory a nie sąsiad czy sąsiadka? Jaki ma sens moja choroba?
Co ja takiego zrobiłem/łam, że los mnie pokarał chorobą?”
Chory najczęściej w chorobie i umieraniu pozostaje sam.
Można żyć w rodzinie, w gromadzie, w społeczności, a choruje
się samotnie. I to jest bardzo przykre. Dopóki jestem zdrowy
i bogaty to jestem wszystkim potrzebny. W chorobie pozostaję
sam. Ale pamiętajmy, że najpiękniejszym prezentem jednego
człowieka dla drugiego jest czas jemu poświęcony. Państwo, ani
struktury administracyjne, nie odwiedzą chorego w szpitalu,
ale każdy z nas może to uczynić.
Choroba w wielu z nas zabija marzenia i kolorowe sny.
Nasze plany i przemyslenia stają sie nieaktualne. Woody Allen
bardzo trafnie powiedział, że „jeśli chcesz rozśmieszyć Pana
Boga opowiedz Mu o swoich planach na przyszłość”.
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Kto to jest człowiek? Czy człowiek to tylko elementy somatyczne, materialne,
komórki, tkanki narządy? Czy aby zbiór tkanek i narządów nazwać człowiekiem
musi jeszcze być ta część niematerialna, „duchowa”? Niewatpliwie tak.
Widzimy co się dzieje z człowiekiem po jego śmierci. Jak szybko ta istota,
która za życia była uosobieniem piękna, mądrości, staje się zupełnie czymś
innym. I słuszne powiedział kiedyś J. S. Lec: „Bądźmy ludźmi choćby tak długo,
dopóki nauka nie odkryje, że jesteśmy kimś innym”.

Chory w chorobie często wymaga wiele od otaczajacego
świata I wtedy dobrze jak przyjdzie do niego taka prosta
refleksja: „teraz ja wymagam wiele a co ja takiego zrobiłem dla
otaczającego mnie świata?”. Trzeba wtedy zrobić taki osobisty
rachunek sumienia i rozliczyć sie ze swego życia. Czy realizowałem w swoim życiu zasadę „dając otrzymujesz”.
Wielu ludzi w chorobie staje się lepszymi, wzrasta empatia do
innych ludzi. Ludzie sami chorując zaczynają pomagać innym.
Chory staje się społecznikiem „Judymem” naszych czasów,
staje się wolontariuszem. W opiece stomijnej najlepszymi
woluntariuszami stają sie pacjenci, którzy sami mają stomię.
Wobec choroby, cierpienia i śmierci wszyscy jesteśmy
równi. Podczas mojego 53-letniego okresu bycia lekarzem
widziałem jak chorują biedni i bogaci, ważni i mniej ważni,
mądrzy i mniej mądrzy, profesorowie i studenci, partyjni
i bezpartyjni. Choroba szybko niweluje wszelkie nierówności
społeczne i materialne. Niestety mam jedną refleksję smutną,
że bogatym jest łatwiej chorować, bo mając pieniądze mogę
więcej kupić z elementów opieki nad sobą. Szczególnie zaczyna
to byc aktualne w dobie obecnej, kiedy rozwija się medycyna
prywatna. Mnie osobiście to bardzo smuci. Co prawda istnieje
coś takiego jak solidaryzm społęczny w służbie zdrowia ale
nie zawsze on działa i nie zawsze zdąży na czas.
Kończąc te osobiste rozważania jeszcze raz chcę podkreślić,
że najwyższym prawem dla każdego człowieka jest poszanowanie dobra powszechnego.
Suprema lex – salus publica („dobro publiczne niech
będzie najwyższym prawem” – dop. redakcja). ❖
Prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki

Profesor Krzysztof Bielecki
jest znanym, doświadczonym i cenionym lekarzem, specjalistą-chirurgiem. W swojej karierze zawodowej był między innymi
ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek wielu organizacji medycznych zarówno polskich
jak i zagranicznych, między innymi Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego,
World Council of Enterostomal Therapy i European Society of Surgical Oncology. W latach 1994–1998 był Konsultantem Krajowym
w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej.
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Troska o opiekunów rodzinnych
osób chorych i niesamodzielnych

pilnie potrzebna!

I

stnieje w naszym kraju niewykorzystany ciągle potencjał
ludzkiej energii, wolnego czasu i chęci pomagania. Wolontariat, stworzony i sprawdzony w opiece paliatywno-hospicyjnej, może być wykorzystany w innych obszarach opieki
instytucjonalnej i domowej, dla wsparcia chorych i ich bliskich
przez odpowiednio przygotowanych do swej roli wolontariuszy
(Krakowiak 2012). Instytucjonalna pomoc opiekuńcza oznacza
coraz dłuższe kolejki lub konieczność posiadania zasobnego
portfela. Włączenie opiekunów nieformalnych (sąsiadów,
wolontariuszy z parafii i ze środowiska lokalnego) do opieki
nad bliskim w domu, może wydatnie pomóc w funkcjonowaniu
systemu rodzinnego, odciążając opiekunów rodzinnych, często
zagrożonych utratą pracy, czy pogorszeniem się jakości ich
życia (Racław 2011). Potrzeba kompleksowych działań edukacji
społecznej w celu zaangażowania wolontariatu sąsiedzkiego
i parafialnego do wsparcia opiekunów rodzinnych w opiece
domowej nad osobami ciężko chorymi i niesamodzielnymi.
Kolejnym zadaniem jest ukazanie głównych wyzwań, które się
z takim zaangażowaniem opiekunów nieformalnych (członków
rodziny, przyjaciół, sąsiadów, czy różnych grup wolontariuszy)
łączą. Te grupy stanowią obszar nieformalnej opieki nad chorymi i niesamodzielnymi, wymagającej intensywnej edukacji
społecznej i całościowego spojrzenia na podopiecznego i jego
bliskich jako podmioty troski. Odpowiednio zorganizowane,
skoordynowane i wsparte merytorycznie grupy opiekunów
nieformalnych, przygotowane do współpracy ze sobą, mogą
stanowić istotny element systemu opiekuńczego, szczególnie
w opiece domowej. Konieczna jest edukacja społeczna na
temat wolontariatu, zasad jego funkcjonowania i możliwości
zaangażowania do opieki ochotników, a także włączenia w nią
bliskich czy sąsiadów. Nade wszystko potrzeba większej świadomości i wiedzy na temat problemów i potrzeb opiekunów

rodzinnych i wypracowania nowych i skutecznych form ich
wsparcia w środowiskach lokalnych przy udziale wolontariuszy i we współpracy z profesjonalistami z ochrony zdrowia
i pomocy społecznej.
Fot. © kalinovsky | Depositphotos.com

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak
Krajowy Duszpasterz Hospicjów

Rok 2014 zapamiętamy między innymi, jako czas protestów opiekunów
rodzinnych ciężko chorych dzieci, okupujących gmach Sejmu, a także miasteczka
namiotowego rodzin ciężko chorych, będących pod ich opieką w domach.
W dobie starzenia się społeczeństwa w Polsce i ciągłego braku skutecznych
rozwiązań systemowych, które służyłyby wsparciu osób niesamodzielnych ze
względu na wiek czy stan zdrowia oraz pomocy dla ich opiekunów rodzinnych,
potrzeba rozwoju opieki, która opiera się na siłach społecznych wolontariatu.

Kim jest „opiekun nieformalny”?
W Polsce brakuje definicji tego pojęcia, ale w międzynarodowej literaturze przedmiotu panuje przekonanie, że „opieka
nieformalna” jest terminem szerszym niż „opieka rodzinna”,
obejmując oprócz członków rodziny również wolontariuszy,
sąsiadów i inne osoby ze środowisk lokalnych. Na grupę tę
zwraca się coraz częściej uwagę, głównie w kontekście organizacji
opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, ale również
chorymi przewlekle, wymagającymi stałej lub długookresowej
opieki w domu, czy chorymi przebywającymi w domach
w trakcie leczenia onkologicznego, przewlekłej POChP, czy
innych schorzeń, wymagających okresowych hospitalizacji.
W Polsce brak dotychczas również całościowych danych dotyczących skali problemu, liczby opiekunów rodzinnych oraz
możliwości ich wsparcia. Istnieją badania cząstkowe, dotyczące
sytuacji i potrzeb różnych grup opiekunów, zajmujących się
chorymi po udarze, z chorobą Alzheimera czy demencją,
chorobą nowotworową w jej terminalnym stadium, osobami
starszymi, itp. Ich analiza pokazuje, że opiekunowie osób
chorych w czasie sprawowania opieki, zmagają się z licznymi
problemami emocjonalnymi, socjalnymi, duchowymi, czy
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zdrowotnymi. Problemy te po pewnym czasie się kumulują,
ich współwystępowanie jest dużym zagrożeniem dla opiekuna
i wymaga konkretnej interwencji – zarówno ze strony pozostałych członków rodziny lub profesjonalistów: psychologa,
pracownika socjalnego, duchownego czy innych osób oraz
instytucji ze środowiska lokalnego.

Ile osób w Polsce opiekuje się swoimi bliskimi w domach?
W 2004 badanie Eurofamcare wskazywało na 2 miliony
tego rodzaju opiekunów w Polsc, a były nimi głównie kobiety
w wieku 50–60 lat (Eurofamcare, 2006). Kwestię opiekunów
nieformalnych w kontekście zachodzących zmian demograficznych podjęto w opracowaniu wydanym przez Rządową Radę
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Ludnościową w 2012 roku. Jego autorzy zwracają uwagę, że
rodzina często nie jest w stanie unieść ciężaru opieki nad bliskim
niesamodzielnym. Mają na to wpływ czynniki ekonomiczne,
demograficzne i społeczne. Zmienia się struktura rodziny, coraz
rzadziej zdarza się, że różne pokolenia mieszkają razem, szczególnie w miastach. Problemy finansowe i brak pracy zmuszają
do emigracji zarobkowej do innej miejscowości lub zagranicę.
Z jednej strony wydłuża się przeciętna długość życia, jednocześnie jednak niski poziom urodzeń nie zapewnia zastępowalności
pokoleń. Istnieją natomiast prognozy mówiące o tym, że za około
20 lat liczba osób po 80. roku życia zwiększy się o 125 procent.
Tempo demograficznego starzenia się ludności staje się coraz
szybsze, a w ciągu najbliższych lat ma jeszcze ulec znacznemu
przyspieszeniu. Jednocześnie wzrasta średnia długość życia
Polaków, podobnie jak w całej Europie (Augustyn et al. 2010).
Sami opiekunowie rodzinni często ignorują swoje przewlekłe
zmęczenie i stres oraz ich negatywny wpływ na jakość życia
i opieki nad bliskim. Długotrwała opieka nad niedołężniejącym,
a potem leżącym chorym sprzyja zaostrzaniu zespołów bólowych
i występowaniu urazów kostno-stawowych. Badanie dotyczące
opiekunów osób otępiałych pokazało, że do nierzadkich należą
sytuacje, gdy opiekun umiera przedwcześnie, a do podejmowania
decyzji i opieki nagle zostają zmuszeni członkowie rodziny,
którzy dotychczas nie byli w nią zaangażowani (Kłoszewska,
2007). Problemom zdrowotnym, towarzyszą również trudne
emocje i dylematy, które również mają istotny wpływ na
kondycję opiekuna. Reakcje psychologiczne opiekunów są
różne w różnych fazach choroby bliskiego. Po usłyszeniu
niekorzystnej diagnozy pojawiają się szok, niepokój, dezorganizacja, gniew, lęk, poczucie winy. Z czasem opiekunowie
mogą odczuwać napięcie i zagrożenie, brak umiejętności
odpoczywania, zaburzenia koncentracji, nadmierne pobudzenie lub jego całkowity brak. Mobilizująca nadzieja miesza
się z brakiem wiary w skuteczność leczenia. Do tych emocji
dochodzi często samotność. Szczególnie, gdy chory wymaga
stałej opieki i pozostali członkowie rodziny nie angażują się do
opieki, opiekun zwykle rezygnuje z kontaktów towarzyskich,
wyjazdów wypoczynkowych, czasami także z pracy zawodowej,
zamyka się w sobie. Zdarza się, że nie ma z kim dzielić się swoimi
myślami, obawami, dylematami. Jednak często więź rodzinna,
poczucie obowiązku, nie pozwala na „oddanie” bliskiego pod
opiekę instytucji. W przypadku rodziny, opieka nad bliskim
wpływa na organizację codziennego funkcjonowania, nauki
nowego życia z nowymi obowiązkami.

W jaki sposób można wesprzeć opiekunów rodzinnych
osób ciężko chorych?
Zaangażowanie wolontariatu w celu wsparcia opiekunów
rodzinnych jest praktykowane w niektórych krajach Europy
Zachodniej. Przykładem może być irlandzkie Stowarzyszenie
Opiekunów (¾ www.carersireland.com), organizacja oparta
na wolontariacie, której członkami są również opiekunowie
rodzinni. Stowarzyszenie działa od 1987 roku na rzecz opiekunów na poziomie lokalnym i krajowym, prowadząc edukację
o ich potrzebach, sytuacji i konieczności wsparcia. Jednocześnie w konkretny i praktyczny sposób wspiera opiekunów,
udzielając porad w zakresie ich praw, pomagając rozwiązywać
różnego rodzaju problemy, występując w ich imieniu w razie

zagadnienia praktyczne

potrzeby. Prowadzi infolinię dla opiekunów, grupy wsparcia
w 16 centrach oraz szeroką działalność informacyjną. Organizuje
szkolenia dla opiekunów na temat opieki domowej nad osobą
niesamodzielną. Stowarzyszenie oferuje także domową opiekę
wyręczającą, polegającą na pomocy w codziennej opiece lub
zastąpieniu opiekuna, który dzięki temu ma czas dla siebie. Taka
współpraca z sektorem pozarządowym i związkami wyznaniowymi w tworzeniu grup wolontariuszy może być wzorem dla
intensyfikacji podobnych działań w Polsce (Janowicz 2014).
Takie działania podejmują zarówno związki wyznaniowe,
czego przykładem może być inicjatywa tworzenia Parafialnych
Klubów Seniora im. Jana Pawła II w Diecezji Toruńskiej, czy
podobne inicjatywy lokalne i regionalne włączające organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe w pomoc rodzinom
obciążonym opieką nad niesamodzielnymi. Tych inicjatyw jest
jednak ciągle w naszym kraju za mało!
Potrzebna jest współpraca wszystkich instytucji i organizacji
mających wśród swoich celów opiekę nad osobą w kryzysie
i jej bliskimi. Zmiany demograficzne w Polsce zmuszają do
konkretnych działań na rzecz skutecznych systemów wsparcia
osób niesamodzielnych i ciężko chorych. Jest to z jednej strony
wyzwanie dla władz, ale również dla wszelkich oddolnych,
społecznych inicjatyw. Poprzez tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
parafialnej, uaktywnienie różnych kół i klubów, instytucji pozarządowych i wyznaniowych, można odpowiedzieć na potrzeby
najsłabszych członków społeczności, chorych i niesamodzielnych, ale również ich opiekunów rodzinnych (Krakowiak 2012).
Rozwój systemu opieki nad opiekunami osób u kresu życia jest
pilnym wyzwaniem, a zmianę można zacząć od lokalnych działań
na rzecz osób, które są najbliżej. Ważnym ich elementem jest
edukacja, zarówno na temat wolontariatu jak i opieki rodzinnej
oraz możliwości połączenia tych dwóch grup opiekunów nieformalnych we wspólnym działaniu. Opiekunowie potrzebują
pomocy finansowej, socjalnej, informacyjnej, organizacyjnej,
ale mają także prawo do opieki wyręczającej, obecności kogoś,
kto bez pośpiechu i z oddaniem zastąpi lub wesprze członka
rodziny w jego codziennych obowiązkach. Konieczne są też
badania, które określą potrzeby opiekunów rodzinnych i ich
skalę, w konsekwencji pozwalając na skuteczniejsze systemy
wsparcia, odpowiadające na realne zapotrzebowanie, zwłaszcza

Reklama

w opiece domowej. Edukacja społeczna, specjalistyczne oraz
popularyzatorskie publikacje pomogą przygotować odpowiednie narzędzia edukacyjne, umożliwiające szkolenia dla
obu grup. Ich integracja jest niezbędna do poprawy jakości
opieki i włączenia opiekunów nieformalnych do działań
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, szczególnie w opiece
nad osobami u kresu życia. ❖
Ks. dr hab. Piotr Krakowiak
Krajowy Duszpasterz Hospicjów
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Ogólnopolska Kampania Społeczna
wspierana przez

Jedną z głównych idei kampanii
jest włączenie w nią
jak największej liczby osób.
‹‹Polub nasz profil na Facebooku!

‹‹Rozwijaj wiedzę na temat stomii!

Facebook.com/KampaniaSTOMAlife. Śledź aktualności, komentuj,
udostępniaj – chcemy, żebyś stał się częścią naszej społeczności!

Zachęcamy do podzielenia się swoją historią, która stanie się inspiracją
i wsparciem dla innych! Za pośrednictwem strony www.stomalife.pl
stomicy mogą opowiedzieć np. o emocjach, które odczuwali
zarówno przed, jak i podczas pierwszych tygodni po operacji,
o problemach w życiu codziennym i zawodowym, o swoich pasjach
i marzeniach, a także o tym, jak wyglądał proces akceptacji stomii.

Zapraszamy do skorzystania z interaktywnego kursu
dotyczącego stomii i jej pielęgnacji. Szkolenie dostępne jest
nieodpłatnie dla każdego i kończy się wydaniem zaświadczenia
o odbyciu kursu. Kurs składa się z dwóch części. Pierwsza
z nich zawiera podstawowe informacje dotyczące stomii, jej
pielęgnacji i sprzętu stomijnego. Druga związana jest z edukacją
pacjenta stomijnego na temat jego stanu, codziennego
życia ze stomią, a także refundacji sprzętu stomijnego.
Kurs wraz z quizem porządkującym zdobytą wiedzę znajduje się
pod adresem www.stomalife.pl/szkolenia.

‹‹Masz pytanie?

‹‹Przysyłaj pomysły!

‹‹Podziel się swoją historią!

‹‹Cel kampanii

‹‹Misja kampanii

Zadaniem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest
walka z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów z tym
problemem zdrowotnym. Celem kampanii jest przełamanie tabu
związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa
w zakresie faktów i mitów związanych z tą przypadłością.

Misją kampanii jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla
pacjentów ze stomią tak by pacjenci ze stomią mogli powrócić
do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.
Jak pokazują badania stomia to nie tylko obciążenie fizyczne
ale i psychiczne, na które pacjent powinien zostać odpowiednio
przygotowany. Aby zapewnić mu psychiczny komfort należy
prowadzić dialog z personelem medycznym, który jest pierwszym
źródłem informacji i wsparcia dla pacjentów. Współpraca może
zaowocować wprowadzeniem lepszych praktyk w zakresie opieki nad
pacjentami stomijnymi oraz odpowiednio przygotować ich do zabiegu.

Do głównych zadań kampanii należy zaliczyć:
• edukację opinii publicznej na temat stomii oraz problemów
osób z wyłonioną stomią,
• budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla pacjentów
stomijnych,
• aktywizację społeczną stomików,
• zmianę postaw pacjentów stomijnych w kierunku akceptacji
swojej sytuacji życiowej.

www.stomalife.pl

Znajdziesz nas również na Facebook’u i YouTube

STOMAlinia to miejsce, w którym żadne pytanie nie pozostanie
bez odpowiedzi. Dzięki niej możecie uzyskać poradę i pomoc
na temat stomii, jej pielęgnacji oraz życia z nią. Odpowiedzi
udzielają psycholodzy, lekarze oraz pielęgniarki stomijne.
Jeśli masz pytanie napisz: poradnia@stomalife.pl.

Nikt nie wie lepiej od Ciebie, jak jeszcze możemy Ci pomóc
w ramach kampanii! Jeżeli masz pomysł, jak ją rozwijać,
podziel się biuro@stomalife.pl.
Przysyłaj nam też swoje propozycje faktów i mitów
dotyczących stomii oraz życia z nią.

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Stomijne

Polskie Towarzystwo Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Patroni honorowi

‹‹Spodziewane efekty
• Stomicy staną się w mniejszym stopniu dyskryminowani
w życiu zawodowym, publicznym oraz szkolnym,
a pracodawcy i nauczyciele będą umieli z takimi osobami
rozmawiać, aby przełamywać ich lęk przed brakiem akceptacji
ze strony otoczenia.
• Stomicy przestaną wstydzić się stomii i podzielą się publicznie
swoimi doświadczeniami.
• Stomicy będą realizować swoje pasje i zaczną uczestniczyć
w aktywnościach, których do tej pory unikali, takich
jak uprawianie sportu
• Stomicy na nowo nauczą się budować swoje relacje
towarzyskie i rodzinne
• Stomicy będą mieli zapewnioną odpowiednią edukację n temat
konsekwencji wyłonienia stomii oraz jej pielęgnacji.

Przyłącz się
do
kampanii!

Patroni medialni

Partner medyczny

Życie ze stomią
Dzwonię do Jarka, on mi mówi abym nawet tak nie myślał.
Tyle, że ja znam procedury. W przypadku wymiany dwa
tygodnie z głowy, ale nie mówię jeszcze „nie”. W poniedziałek
jadę do polikliniki, jest decyzja żeby go naprawić, „światełko
w tunelu”, bo pewność że wszystko jest w porządku będzie
dopiero w czwartek. Dzwonię do chłopaków, pocieszają mnie,
zaczynam myśleć pozytywnie.
Jak wyjeżdżam z domu lubię mieć porządek, po drobnych
pracach w ogródku postanawiam przeprać spodnie robocze.
Gdy szoruję je w misce nagłe czuję ciepło w palcach, woda
momentalnie zabarwia się na czerwono. Przez głowę przeleciała
mi myśl, że z bocznej kieszonki nie wyjąłem ostrza do nożyka.
Rany są głębokie, tamuję wyciek krwi i jadę na pogotowie,
chirurg zakłada mi sześć szwów. Kiedy pani doktor mówi o ich
zdjęciu, lekko się uśmiecham i oświadczam, że za dwa dni jadę
do Kirgizji i sam się tym zajmę. Dostaję antybiotyk. Wiem, że
mnie osłabi i przez kolejne dni żołądek będzie się buntował.

Wyjazd

Być zwycięzcą

nie dotykając szczytu

Chęć wyjechania w kierunku dalekiej Rosji, Azji, kwitła we mnie od dawna.
Jesienią 2013 roku zatelefonował do mnie znajomy z propozycją wyjazdu na jeden
z trudniejszych siedmiotysięczników świata, Khan-Tengri (7010 n.p.m.,) znajdujący się
w paśmie Tien Szan. Długo się nie zastanawiałem i dałem mu pozytywną odpowiedź.

Do

naszego składu dołączył mój przyjaciel
od lin, Jarek. Przygotowania rozpoczęliśmy od rezerwacji biletów lotniczych,
uzupełnienia sprzętu alpinistycznego,
zbierania informacji na temat rejonu, w którym przyjdzie
nam działać przez dłuższy czas, jednocześnie prowadziliśmy
rozmowy z kilkoma agencjami w sprawie zezwoleń i przelotów
w terenach górskich..
W marcu wykupiliśmy bilety na przeloty Berlin-Istambuł,
Istambuł-Biszkek. Ciągle nie była uregulowana sprawa przelotów helikopterem do baz kampu i zezwoleń na przebywanie
w strefie przygranicznej Chin, Kirgizji, Kazachstanu. Pod
koniec maja jedna z agencji za drobną opłatą, po spełnieniu
formalności wyrobiła naszej wyjeżdżającej piątce „permity”
graniczne, natomiast sprawa „śmigła” została do załatwienia
na miejscu.

Dni szybko mijały, dopinaliśmy wszystkie sprawy, przed
wyjazdem każdy musiał mieć wykupione ubezpieczenie,
w moim przypadku nie była to niska kwota, ale dzięki firmie
Salts, która zasponsorowała mi ten wydatek, pozostałe środki
mogłem przeznaczyć na wydatki w Kirgizji.

Przeszkody
Żona dzielnie zaciskała zęby i wolała nie pytać o koszta
wyprawy. Zbliżał się termin wyjazdu i tradycyjnie zaczęły się
problemy zdrowotne, na tydzień przed pękł mi cewnik do
żywienia centralnego, pierwsza myśl „to koniec z wyjazdem”.
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W niedzielę jadę z synem po Jarka, a następnie do Warszawy skąd odchodzi autobus do Berlina. Bagaże jakie mamy
ze sobą mnie przerażają. Liczę, że jakoś „przemycimy” te
dodatkowe kilogramy bez dodatkowej opłaty. Na lotnisku
w Berlinie spotykamy już Rafała i Przemka, którzy przyjechali
kilka minut przed nami.
Co chwilę wchodzimy na salę odpraw i sprawdzamy precyzję ważenia toreb. Kiedy zostaje wyświetlona odprawa do
Istambułu zakładamy na siebie po dwie kurtki, dodatkową parę
spodni i buty górskie, które ważą chyba najwięcej. Do kieszeni
upychamy batony i drobną odzież. Wyglądamy dziwacznie, bo
temperatura na zewnątrz wynosi około 30 stopni. Ważenie
w Berlinie przebiega spokojnie dzięki małym kombinacjom.
Na przejściu przez bramki ochrona lotniska ma trochę ubawu,
gdy zdejmujemy warstwę po warstwie. Zastanawiam się jak
zareagują na mój worek stomijny i cewnik – pełne zrozumienie,
nawet kiedy widzą saszetkę wypchaną sprzętem stomijnym
na cały wyjazd.

Zaczyna się przygoda
Istambuł wita nas wysepkami otoczonymi piaszczystymi
plażami, architekturą wykorzystującą każdy metr, i wieżami
muzułmańskich meczetów. Na lotnisku mamy chwilę aby się
odświeżyć przed lotem do Biszkeku i zjeść coś na szybko. Gdy
mamy trzydzieści minut do wylotu ustawiamy się w kolejce do
odprawy. Turecka stewardesa woła nas do siebie, domyślamy
się, że chce sprawdzić wagę naszego podręcznego bagażu.
Gdy widzę na ekranie 8,5 kg uspokajam się, natomiast mój
przyjaciel musi zrobić dopłatę 42 euro.
Lot do Biszkeku trwa 5,5 godziny. Gdy samolot zniża się
do lądowania, dziwię się, że nie widać oświetlonych budynków
czy lamp ulicznych. Nawierzchnia lotniska też zostawia wiele
do życzenia, co daje się odczuć przy kołowaniu naszego samolotu. Z Biszkeku po tradycyjnym targowaniu się zamawiamy
busika, który zawiezie nas do Karakol.
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Zastanawiam się
jak zareagują na
mój worek stomijny
i cewnik – pełne
zrozumienie, nawet
kiedy widzą saszetkę
wypchaną sprzętem
stomijnym na cały
wyjazd...
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Część drogi przesypiam. Daje w kość trud podróży i zmiana
strefy czasowej o cztery godziny. W Karakol wynajmujemy
miejsca w tanim ale schludnym hostelu. W cenie mamy też śniadanie. Po południu odnajdujemy agencję Turkiestan Travel skąd
odbieramy zezwolenia. W agencji wynajmujemy też wojskowego
Ziła, który przewiezie nas do bazy śmigłowców w Maida Adyr.
Kierowca zajeżdża pod hostel następnego dnia o piątej rano.
Pakujemy swój sprzęt i ruszamy w drogę, która wiedzie wąskimi
serpentynami, kanionami poprzecinanymi rwącymi rzekami,
dolinami z drogami prowadzącymi donikąd, a w przeszłości,
prowadzącymi do kopalni złota i miedzi. Po przejechaniu
punktu kontroli granicznej po kilkunastu minutach jesteśmy
już w bazie śmigłowców. Jesteśmy piersi, zajmujemy jeden
z baraków, w kolejnych jutro się zainstaluje grupa polskich
alpinistów z Krzysztofem Wielickim na czele.
Wieczór integracyjny spala naszą grupę. Poznajemy też
kierownika bazy – Saszę. Wciąż jednak nie wiemy czy polecimy śmigłowcem. Kierownik agencji stawia sprawę na ostrzu
noża – albo wykupimy tańszy „pakiet” i lecimy, albo zostajemy.
Liczymy nasze oszczędności, aby mieć za co wrócić do kraju
– chyba starczy.

Ruszamy na szczyt
Dzień wylotu w bazie to ciągły ruch. Pakowanie plecaków,
ważenie bagaży, ciągłe zmiany przy kolejności wylotów poszczególnych grup, taki rosyjski bur... Nagle dowiadujemy się, że
lecimy jako pierwsi z Francuzami. Bagaże pakujemy do gazika,
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który za chwilę stoi już przy wojskowym helikopterze. Jeszcze
odprawa pograniczników i już jesteśmy w środku.
Nasi kompani są lekko zdziwieni, gdy odzywam się do nich
po francusku. Okazuje się, że to grupa geologów badająca
zmiany na lodowcu. Śmigło z ociężałością unosi się znad ziemi,
wzbija się na kilkadziesiąt metrów nad lodowiec. Widoki są
niesamowite, niekończąca się bryła lodu poprzecinana rwącymi korytami strumieni, oczkami wodnymi i szczelinami na
kilkadziesiąt metrów.
Po czterdziestu minutach lotu jesteśmy w bazie na wysokości
4000 metrów n.p.m.. To kilkanaście namiotów ustawionych
na drewnianych platformach. Załoga to kucharz i kilka osób
z obsługi. Przydzielono nam jeden z namiotów. Pierwszy
dzień przeznaczony jest na wypoczynek. Mam więc czas na
zmianę worka. Idę do pustego namiotu. Zamiast wodą skórę
przemywam chusteczkami Salts. Odetchnąłem z ulgą, bo nie
są one tłuste i nie muszę zmywać skóry wodą. Worek oklejam
plastrami SecuPlast, dzięki którym zmian płytki dokonuję co
4–5 dni. Przed samym wyjazdem w swoim sklepie kupiłem
bardzo praktyczną rzecz, której zawsze mi brakowało – woreczki
na nieczystości po zmianie worka. Są one perfumowane i mają
brzoskwiniowy kolor. Szczerze polecam! Nie kosztują one
majątku, a psychicznie człowiek lepiej się czuje.

W pierwszym obozie
Kolejny dzień to przejście przez lodowiec i wniesienie
depozytu (jedzenie, część sprzętu, gaz, palniki, namiot) do
pierwszego obozu.
Podejście wymusza szybsze oddychanie, odczuwamy jeszcze
trudy podróży, więc co chwilę stajemy aby złapać trochę tlenu.
Końcówka podejścia daje się we znaki. Prowadzi po lodowej
czapie w dużym nachyleniu. Jeszcze jedna poręczówka i już
widzę namioty ustawione na lodowo-śnieżnym wypłaszczeniu.
Jednak zanim do nich dochodzę, muszę złapać oddech. Wysiłek
wynagradzają przepiękne widoki. Chwilę siedzę, jem batona;
no i płyny – o nie dbam szczególnie – dużo i ze sporą porcją
minerałów i witamin.
Wspólnie szykujemy miejsce na platformie na nasz namiot,
równamy śnieg. Następnie dobrze go mocujemy do kamieni
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i obsypujemy „fartuchy” sporą ilością śniegu. Zostawiamy
przyniesione ze sobą rzeczy i schodzimy do baz kampu na
dole. Aklimatyzacja to żmudny i wyczerpujący proces, polegający na wchodzeniu na jak największą wysokość, a następnie
schodzeniu na nocleg do obozu położonego niżej.
Następnego dnia podchodzimy do obozu pierwszego
– mamy tam nocować. Po dojściu mamy mnóstwo czasu, więc
zajmujemy się topieniem śniegu na posiłki i wodę do picia.
Jemy, pijemy i wpatrujemy się w niebo, zadając sobie pytanie
o pogodę jutro.
Budzimy się około godziny siódmej. Ogólnie czujemy się
dobrze. Badamy się pulsometrem i decydujemy się podejść
do drugiego obozu.
W drodze na wysokości 4800 metrów n.p.m. odczuwam
nasilający się ból głowy i lekkie mdłości. Zawracam więc do
pierwszego obozu. Na dole w oczekiwaniu na przyjaciół szykuję
im ciepłą herbatę i topię zapas śniegu. Na niebie pojawiają
się ciemne chmury, z których po chwili zaczyna padać śnieg.
Dochodzi też wiatr, więc trochę się martwię o chłopaków.
Siedząc w namiocie słyszę metaliczny dźwięk obijającego się sprzętu zawiefszonego na uprzęży. Wychylam głowę
z namiotu i widzę wolno idącego Przemka. Za chwilę jest już
w namiocie mocno zmęczony. Musi chwilę posiedzieć zanim
zrobi łyk ciepłej herbaty. W rozmowie dowiaduję się że Jarek
z Grześkiem i Iwanem idą dalej i sprowadzają „dziadka”, który
chyba za bardzo uwierzył w swoje możliwości.
W kolejnym dniu schodzimy na dół odpocząć, ale również poczekać aż Kazachowie powieszą wyżej nowe liny
poręczowe.

Katastrofa
Następnego dnia po śniadaniu żegnam się z grupą Francuzów, którzy przemieszczają się w inne miejsce. Słyszymy
warkot śmigłowca. Omija on nasze lądowisko i leci do obozu
kazachskiego. Helikopter zabiera kilkaset metrów liny i będzie
je zrzucał w obozie drugim na wysokości 5500 metrów n.p.m.
Obserwujemy ten manewr z trwogą. Z dołu widzimy jak pilot
schodzi nad zaśnieżone plateau, podnosi tuman świeżego białego puchu i momentalnie następuje cisza – silniki zamilkły.

Profesjonalne rozwiązanie
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Boję się, bo jest on twardzielem, a teraz wygląda naprawdę
kiepsko. Perforacja wrzodu na tej wysokości to wyrok. Tutaj
możemy liczyć tylko na siebie i może dlatego alpiniści to jedna
wielka rodzina, w której panuje pewien niepisany dekalog.
Nawet jeżeli mamy różne zdania, w chwilach krytycznych
stajemy po stronie życia.
Co chwilę zaglądam do swojego przyjaciela, śpi. Po południu
czuje się już lepiej. Kłóci się jednak, gdy wspominam o ścisłej
diecie. Dostaje herbatę i suchy chleb.
Na kolejny dzień zaplanowaliśmy wyjście do Małego
Czapajewa na wysokości 6400 metrów n.p.m.. Ranek jednak
nie okazuje się obiecujący. Temperatura minus dziesięć stopni
i silny wiatr, Jarek jeszcze nie jest w formie, więc decydujemy
się jak większość wspinaczy na zejście resetowe do Baz Kampu.
Pakujemy plecaki i po linach poręczowych zjeżdżamy w dół.
Droga jest męcząca, śnieg z każdą godziną staje się coraz
bardziej grząski i lepi się do spodów raków.

Problemów ze stomią

Powrót

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie tak powinno wyglądać
lądowanie helikoptera. Nasze obawy potwierdzają się, gdy po
chwili w radiu słyszymy słowa kierownika bazy Miszy „Maszyna
krasz”. Pada pytanie o ludzi ze śmigłowca. Po dłuższej chwili
odzywa się pilot z wiadomością, że jedynie jeden z Kazachów
ma złamany bark.
Na pomoc pokrzywdzonym przygotował się Iwan, który
jest rosyjskim lekarzem chirurgiem oraz nasz kolega Grzegorz.
Zabierają ze sobą buty i sprzęt alpinistyczny dla pilotów by
móc zejść z tej wysokości. Śmigłowiec ratowniczy przylatuje
po około siedmiu godzinach. W Europie jest to nie do pomyślenia, ale tutaj panują nieco inne standardy.

Zdrowie to stan
pełnego fizycznego,
Trudy wspinaczki
umysłowego
Kolejnego dnia wchodzimy do obozu pierwszego, a następi społecznego
nego dnia do obozu drugiego. Droga prowadzi lodowo-skalną
granią. W kilku miejscach pionowe skalne ściany wyciskają
dobrostanu, a nie
z ciała ostatnie siły. Co rusz muszę się zatrzymać aby złapać
tylko całkowity
oddech. Aby się przystosować, trzeba wykonać kolejnych pięć,
brak choroby czy
dziesięć kroków i znowu odpocząć. To żmudny proces, ciężki
do zrozumienia.
niepełnosprawności.

PierÊcienie ochronne do modelowania

with Flexifit Flange & Aloe Vera

Tomasz Tobiaszewski
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Podejście pod obóz drugi zostało nazwane „ścianą płaczu”.
Kiedy się tam znalazłem zrozumiałem dlaczego. W płucach
mnie paliło, wszystkie mięśnia odmawiały posłuszeństwa, a tu
trzeba w ścianę wbić czekan, zaprzeć zęby raków, podciągnąć
się na poręczówce. Jakby tego było mało czuję, że muszę
opróżnić swój worek.
Krok po kroczku i już widzę bazę. Prosty odcinek, ale
muszę stanąć złapać trochę tlenu. Kolejne minuty spędzam na
dochodzeniu do siebie. Pochłaniam porcję słodyczy i płynów.
Rozbijamy swój domek na wysokości 5500 metrów n.p.m.
Pierwsza noc jest niespokojna. Nie mogę spać, słyszę też
głosy moich przyjaciół. Na zewnątrz załamanie pogody. Namiot
jest co chwilę targany wiatrem, zasypuje nas śnieg. Jedni liczą
barany, ja odmawiam różaniec. W końcu zasypiam.
Rano Jarek ma kwaśną minę, mówi że mocno boli go brzuch.
Ze swojej apteczki daję mu leki rozkurczowe i przeciwbólowe.

W obozie pierwszym krótki odpoczynek. Myślałem, że zjemy
obiad, ale Jarek goni na dół. Zejście uświadamia mi że dwa
dni odpoczynku do ataku szczytowego to dla mnie zbyt mało.
Rozmawiam z chłopakami, że muszę dłużej się regenerować,
że mój metabolizm jest inny i jeżeli będzie pogoda dołączę
do nich po trzech, czterech dniach.
Po dwóch dniach resetu Jarek i Przemek idą na górę, a ja
zostaję w bazie. Z prognoz wynika, że w najbliższych dniach
spodziewać się można silnego wiatru i śniegu. Tak więc nie
mam po co iść w góry.
Z mieszkającymi niedaleko Szwajcarami dogaduję się, że
wkrótce przyleci śmigłowiec. Postanawiam, że polecę na dół,
i na przyjaciół będę czekał w Karakol.
Wsiadając do helikoptera już tęsknię za Chanem i za tą
atmosferą przeżytych dni, mimo chłodu, braku wielu wygód.
Tęsknię za surowością i prawdą gór, które uczą pokory do
natury, do ludzi których spotykamy.
Chwile, które wspólnie przeżyliśmy już nie wrócą. Zostaną
one w nas i tylko od nas samych zależy, czy wyciągniemy z nich
naukę, która wniesie coś pożytecznego do naszego codziennego życia. Możemy pozostać zupełnie obojętni wobec tych
doświadczeń i wówczas będą to jedynie kolejne puste dni. Mnie
zaś każdy wyjazd ubogaca. Poznaję inną kulturę, fascynuję się
egzotyką odwiedzanych rejonów, a co ważniejsze poznaję ludzi,
którzy wnoszą pozytywną energię do mojego życia.
Z grupy, która się wspinała w tamtym czasie tylko jedna
osoba stanęła na szczycie – Grzegorz Kaczor. Wszyscy pozostali wycofali się, więc również swoją decyzję uważam za jak
najbardziej słuszną. W końcu nie zawsze postawienie nogi na
szczycie jest zwycięstwem. Zwycięstwem jest podejmowanie
decyzji, które sprawią, że spoglądając w lustro ujrzymy własne
sumienie i się nie wystraszymy. ❖

PRZE

P

Seks

Życie ze stomią

mieszka między uszami,
a nie między nogami
Stomia, wózek inwalidzki lub przewlekła choroba
nie powinny przekreślać aktywności seksualnej.
Popęd seksualny i pragnienia erotyczne są naturalne
dla osób z różnymi typami niepełnosprawności
czy przewlekle chorujących – w każdym wieku.

Ż

ycie seksualne jest nie tylko wtedy możliwe, ale
może być bardzo satysfakcjonujące. Potrzeba tylko
jednego – zmiany stereotypowego myślenia o seksie
jako aktywności w formie kilku pocałunków i/lub
pieszczot w ramach wstępu a potem stosunku waginalnego
(pochwowego) w pozycji klasycznej. Bardzo ważne jest wzajemne poznawanie się, dotykanie, całowanie całego ciała.
Poznawanie tak zwanej erotycznej mapy ciała, poszukiwanie
punktów, które szczególnie silnie odbierają bodźce seksualne – to długoterminowy lecz przyjemny proces dla obojga
partnerów. I należy mocno podkreślić, że wiek nie ma tu znaczenia. Radość z bliskości i intymności można mieć w wieku
30, 50 lub 80 paru lat. I nie jest to tylko teoria!
Neurolodzy od lat potwierdzają różnymi badaniami, że utarte
ścieżki neuronów w mózgu można zastąpić nowymi. Jest to kluczowa rzecz przy tak zwanej „odnowie seksualnej”, która opiera
się głównie na zmianach w myśleniu i zachowaniu, a nie tylko
na technicznych sprawach związanych z seksem. Brak erekcji
(sztywność penisa) czy suchość pochwy – tym również należy
a nawet trzeba się zająć, ale w kolejnym kroku a nie na początku.

Fot. © Wavebreakmedia | Depositphotos.com

Intymność przy stomii, chorobie przewlekłej
czy niepełnosprawności

„Seks mieszka między uszami (w mózgu) a nie
między nogami” – zdanie, które zazwyczaj wywołuje
uśmiech. Ale to nie żart czy dowcipne powiedzenie.
Przecież kiedy dochodzi do zbliżenia mózg jest
prawdopodobnie najbardziej rozbudzoną i aktywną
częścią ciała. Może śnić, planować, przewidywać
i zapamiętywać. W każdym wieku można spędzać
godziny na kształtowaniu swoich seksualnych umiejętności czy rozwijaniu fikcyjnych scenariuszy seksualnych. Umysł może pozostawać aktywny seksualnie
w każdym momencie życia – i to właśnie daje seksualną
wolność! Umysł to potężny organ seksualny. Niektóre
osoby fizycznie ułomne potrafią doświadczyć orgazmu przez
mentalne przekazanie seksualnej wrażliwości do różnych części
ciała, a te, które nie przeżywają orgazmu, są uczone fantazjowania, by wyzwolić to, co tkwi gdzieś w ich podświadomości.
Mózg jest narzędziem nauki, pracy i miłości – takim super
urządzeniem podtrzymującym nasze życie. Podobnie zbudowany u każdego z nas – z różnicą tkwiącą w indywidualnym
sposobie, w jaki reaguje na różne bodźce czy stymulację. Dzieje
się tak dlatego, że każdy z nas ma własną historię doświadczeń,
a to stanowi o niepowtarzalności jego świadomości. Mózg
jest wielkości grejpfruta. Znajduje się w nim sieć połączeń
nerwowych i choć podczas podniecenia seksualnego wzrasta
aktywność tylko niektórych obszarów, to pracują wtedy zgodnie
wszystkie: ciało migdałowate – ewolucyjnie najstarsza część
mózgu, gdzie powstają najbardziej prymitywne instynkty,
podwzgórze – tam odczuwa się przyjemność, przysadka
mózgowa – która utrzymuje hormonalną równowagę naszego
ciała, przegroda – zwana poetycko szlakiem przyjemności,
wzgórze – które przekazuje informacje czuciowe związane
z dotykiem oraz kora mózgowa – która jest domem seksualnych fantazji, marzeń oraz dobrych i złych wspomnień.
Ważna jest również "chemia naszego mózgu" czyli hormony,
które wpływają na nasze życie uczuciowe i seksualne. Dopamina,
często nazywana hormonem szczęścia, działa jak naturalna
amfetamina. Ona odpowiada za skupienie i za pobudzenie
oraz za podniecenie. Jako, że odgrywa istotną rolę zarówno

Edukacja seksualna
jest procesem
który trwa przez
całe życie. Nie
należy jej się bać,
krępować, mówić,
że to nie ważne.
Jest potrzebna
zawsze – pomimo
lat, przebytych
chorób czy faktu
wyłonienia stomii.

w procesie pożądania jak i zadowolenia, jej poziom
zwiększa się im bardziej zbliżamy się do celu, co sprawia,
że mamy ochotę na więcej. Dopamina stanowi element
neurologicznego układu dążenia do przyjemności i to
ona wywołuje tak zwany „dreszczyk pogoni”. Ale
w długotrwałych, wieloletnich związkach zazwyczaj
ludzie narzekają na brak świeżości i oryginalności.
Naturalne zauroczenie wygasa, a poziom dopaminy
i norepinefryny stopniowo spada. Nie doznają już
ekscytacji towarzyszącej odkrywaniu nieznanego, bo
wiedzą czego mogą się spodziewać. Ze zdziwieniem
a czasem nawet przerażeniem odkrywają, że osoba obok
w łóżku, którą kiedyś nie mogli się nacieszyć, właściwie teraz
zajmuje tylko miejsce, chrapie i zabiera kołdrę. Ale dzięki chęci
zmiany można zwiększyć oczekiwania i na nowo wprowadzić
do związku odkrywczość i świeżość, co oczywiście podniesie
poziom dopaminy i tym samym wpłynie na podniecenie.
Szeroko pojęta edukacja seksualna jest procesem trwającym od momentu narodzin aż przez całe życie i nie należy
jej się bać, krępować, mówić, że to nie ważne. Edukacja
w tej intymnej sferze życia jest potrzebna zawsze – pomimo
lat, przebytych chorób czy faktu wyłonienia stomii.
Pamiętajmy, że idąc ulicą czy oglądając telewizję widzimy
wizerunki osób, do których wpaja się przekonanie innym
ludziom, że są atrakcyjniejsi od nich i ich partnerów. Na
każdym kroku bombarduje ludzi „seksualny szum”. Ten
szum trzeba wyłączyć i świadomie wrócić do sedna swoich
i tylko swoich pragnień. Trzeba również wyraźnie i głośno
zacząć mówić o faktach fizjologicznych owianych tabu. Na
przykład: wytrysk u mężczyzny nie oznacza orgazmu. To dwie
różne rzeczy, które często nakładają się na siebie i przez to
tworzą przekonanie, że wytrysk to orgazm. A mężczyzna
może mieć orgazm nie mając wytrysku! I może mieć wytrysk
a nie przeżyć orgazmu! Czy to ważna informacja? Tak, bo te
fakty zmieniają spostrzeganie istoty seksu i wpojone ludziom
przekonania. Należy pamiętać, że bliskość i intymność to
satysfakcja dla obu stron! ❖
Bianca-Beata Kotoro, psycholog

Fot. © voronin-76 | Depositphotos.com

Bianca-Beata Kotoro
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psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psychoonkolog, wykładowca, trener. Od lat ekspert w mediach i autor wielu
publikacji z zakresu psychologii, seksuologii, onkologii oraz sztuki (z pierwszego wykształcenia artysta grafik – magister
sztuki, projektant wnętrz). Przewodnicząca Rady Ekspertów Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU, dyrektor Instytutu
Psychologiczno-Psychoseksualnego Terapii i Szkoleń BEATA VITA w Warszawie, gdzie prowadzi terapię i warsztaty. Jako jedna
z pierwszych osób w Polsce przetarła szlaki opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wyłonioną stomią.
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zagadnienia praktyczne

Cud...

nie tylko wigilijny

1 listopada, późnym popołudniem, gdy polskie cmentarze ogarnął mrok i najpiękniej zapłonęły
znicze na grobach naszych bliskich, na ekrany telewizorów wjechał pierwszy świąteczny wóz znanej
marki napoju gazowanego. Pani Kowalska z wyraźną dezaprobatą pokręciła głową, zmieniła szybko
kanał telewizyjny i zerknęła na męża, który próbował łapać powietrze zaatakowane przez męczący
go kaszel. „Patrz Jasiu, pogłupieli już do reszty w tej telewizji!

L

edwo żeśmy od rodziców z cmentarza wrócili, człowiek
zmarznięty, herbaty gorącej chce się napić, odsapnąć
a tu masz! Czas święta zacząć przygotowywać... A ty
Jasiu do tej naszej doktórki byś w końcu poszedł
bo mi się ten twój kaszel nie podoba. Wnuki przyjadą to je
pozarażasz jeszcze i problem będzie miała tylko nasza Agatka,
dziewczyna dopiero pracę dostała i będzie musiała zwolnienie
brać a o pracę teraz ciężko...”. Mężczyzna niewzruszony, patrzył
nieobecnym wzrokiem przed siebie. Lekarza odwiedził, ale
żonie nie chciał wspominać o tej wizycie i podejrzeniach.
Zrobi jeszcze te dodatkowe badania, weźmie jakiś antybiotyk
i będzie po sprawie. „Milczysz tylko, na cmentarzu też taki
nieobecny byłeś, no powiedz coś w końcu! Oj głupiś ty jak te
reklamy telewizyjne!”.
Coraz bliżej święta... Pan Jan Kowalski zaklął pod nosem
idąc korytarzem, gdy usłyszał dziecięcy głos nucący, gdzieś
nieopodal, melodię kolędy Przybieżeli do Betlejem. Postanowił
nie zaprzątać sobie głowy zbliżającymi się świętami Bożego
Narodzenia, obraził się na Pana Boga obwiniając go za chorobę
nowotworową, która go dotknęła, obraził się na cały otaczający
go świat, który utrudnia mu poddanie się eutanazji. „Gdyby
ci nasi politycy mieli tak cierpieć jak ja cierpię i w bólach
umierać to powiem panu eutanazja u nas już od dawna byłaby
legalna” – mijani przez nas pacjenci i ich rodziny spoglądali
po sobie w osłupieniu, co niektórzy zatrzymywali się kręcąc
głowami i szepcząc między sobą To ten nowy. Z ulgą otworzyłem
drzwi gabinetu, korytarz szpitalny wydawał mi się tego dnia
wyjątkowo długi, towarzyszący mi ból głowy odbierał energię
i pełną jasność myślenia. Nie spodziewałem się jednak tego

co miało dopiero nastąpić w gabinecie. Harmider jaki tam
panował był nie do opisania. Usiądźmy proszę, jesteśmy tutaj
wszyscy bo chcemy pomóc Panu Kowalskiemu poczuć się lepiej,
bardzo proszę, żeby sobie nie przerywać wzajemnie, każdy głos
jest tutaj ważny i należy go wysłuchać do końca. Pan Kowalski
patrzył na mnie powątpiewająco, miałem poczucie, że nie
traktował tej sytuacji poważnie, uważał że marnuje czas i tak
już zmarnowany przez chorobę. Długa cisza, w końcu głos
zabrał Pan Zbuntowany:
– Ja Janek uważam, że ty głupi jesteś i cały ten szpital jest
ci niepotrzebny! Pamiętasz jak twoja mamusia umierała na
raka? Pamiętasz coście przechodzili wszyscy w domu? Agatka
tuż przed porodem była właśnie i zamiast spokoju to tylko
nerwy przez was miała! Tego chcesz Janek? Znowu na rodzinę
trwogę sprowadzasz! Ty serca nie masz Janek! – Pan Zbuntowany cały kipiał z wściekłości, złość jakby spięła klamrą jego
zwięzły komunikat.
– A ja się ze Zbuntowanym nie zgadzam tak do końca...
– Pan Rodzinny zabrał głos po krótkiej chwili ciszy – ja uważam, że wcale nie obciążaliście Agaty chorobą babci, a wręcz
przeciwnie, staraliście się jej nie angażować do opieki, sama
dziewucha chciała, dzwoniła, pytała czy gdzieś nie zawieźć,
dobre to dziecko macie Janek, widzisz, że z pracy się zwolniła
by z twoją starą cię tu przywieźć... Kobita twoja też dobra,
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tyle lat razem, tyle życia wspólnego... No nie płacz Janek,
daj spokój.
– No bo za chwilę pan psycholog zrobi ci tu Janek wodę
z mózgu! – wybuchnął nagle Pan Rozdrażniony.
Panie Janie jak Pan zauważył, generalnie się nie odzywam – starałem się przywrócić spokój rozgoryczonemu Panu
Kowalskiemu.
– Nie! Nie! Nie! – kontynuował swoją frustrację Pan Zrezygnowany – nic nie da całe to leczenie, dobrze o tym wiecie,
więc co się okłamujecie do jasnej cholery! Będą ciebie tutaj
Janek mamili, że z tego wyjdziesz a spójrz dookoła! Ile ludzi
umiera! Weź tę pierwszą kroplówkę dobrze ci radzę, żeby się
ciebie nie czepiali, że nie spróbowałeś i idź gdzieś w cholerę
sobie spokojnie umrzeć!
– Janek, pamiętasz wypadek? – odezwał się cichutki do tej
pory Pan Ocalony. Cudem przeżyłeś. Pamiętasz? Wracaliście
z pracy z kolegami, po piwku byłeś, dobrze, że nie pokusiło
cię usiąść za kierownicą. Pamiętasz to Janek, tego się nie da
zapomnieć. Agatka malutka była, a ty piłeś, kobita od zmysłów
odchodziła, rozwodem straszyła, a ty piłeś, pijakiem byłeś
i takich kumpli też miałeś, bo trzeźwym z tobą nie było po
drodze. Twój kolega zginął na miejscu. Pamiętasz co wtedy
czułeś? Widziałeś jego twarz w dzień i w nocy. Twoja stara
przyszła wtedy z Agatką do szpitala, opiekowała się tobą,
Agatka tak się przytuliła, że prawie ci serce z miłości pękło.
Pamiętasz Jasiu co wtedy pomyślałeś? Pamiętam dokładnie...
Drugie życie dostałeś, Bóg czuwał, teraz też czuwa... to nie
jest jego wina, że zachorowałeś. Gdyby chciał byś umarł to
by ciebie wtedy zabrał. Janek, trzeźwy jesteś tyle lat, wnuków
się doczekałeś. Pomyśl Janek...
– Może i tak.. – odezwał się pan Przestraszony – może
i Ocalony ma rację, ale... ale dlaczego to wszystko jest takie
trudne?! Nikt z nas nie chce ranić swoich bliskich, chcemy
ich chronić, chcemy by pamiętali nas silnych i świadomych. Ta
choroba cię zniszczy Janek! Zeżre ciebie kawałek po kawałku
jak mamusię zżarła... skóra i kości zostały z niej. Janek boisz
się. Chłopu też wolno się bać.
Pan Syn od jakiegoś czasu zastanawiał się co powie Kowalskiemu, przysłuchiwał się przedmówcom z uwagą. Zamknął
oczy i ze wzruszeniem, łamiącym się, cichym głosem obdarował
Kowalskiego słowami:
– Mamusia cierpiała, ale byłeś przy niej. Cieszyła się na
twój widok za każdym razem, gdy wracałeś z pracy. Patrzyła ci
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Każdy człowiek
wzrasta przez
doświadczenia.
Jeżeli nie
wsłuchamy się
w nasz wewnętrzny
dialog, nie spojrzymy
w przeszłość,
nie odnajdziemy
w sobie zasobów,
które pomagały
nam zmagać się
z życiowymi
problemami.
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z czułością w oczy, gdy karmiłeś ją ciepłym rosołem łyżeczka
po łyżeczce. Cieszyła się, że będziesz dziadkiem, cieszyła się
wami wszystkim. Zastanawiałeś się skąd ma tyle spokoju
w sobie. Tyle cierpienia Janek? Kochała was. Pamiętasz jak
dzień przed jej śmiercią wszedłeś do pokoju by poprawić jej
poduszkę pod głową? Zatrzymała twoją rękę i powiedziała
„dziękuję syneczku”... Janek, życie ma się tylko jedno, nie ty
o nim decydujesz. Masz rodzinę...
Zapadła cisza. Została ostatnia osoba. Jan Kowalski siedział z rękoma złączonymi między udami, mokre od łez oczy
wpatrywały się w ostanie krzesło, leżała tam kartka z ostatnim
głosem „Pan Wątpiący”.
Panie Janie? Czy mógłby Pan usiąść na ostatnim krześle
i przekazać co Pan Wątpiący ma Panu do powiedzenia? Pacjent
popatrzył na mnie i pokiwał przecząco głową. „To bez sensu...
Trzeba żyć”.
Każdy człowiek gromadzi w sobie wiele myśli. W sytuacjach
problemowych liczne głosy w naszej głowie odzywają się i dyskutują. Mętlik w głowie jest normalny, gdy puka do Waszych
drzwi śmiertelna choroba. Niektórych myśli nie staramy się
dopuścić do głosu, obawiamy się ich. Jedne są silniejsze, inny
słabsze. Jedne bardziej przekonane, drugie niepewne. Każda
myśl to jednak ważna część rozwiązania problemu. Każdej myśli
warto użyczyć głosu i jej wysłuchać. Jeżeli nie wsłuchamy się
w nasz wewnętrzny dialog, nie spojrzymy w przeszłość, nie
odnajdziemy w sobie zasobów, które pomagały nam zmagać
się z życiowymi problemami. Każdy człowiek wzrasta przez
doświadczenia. Kryzysy życiowe są sprzymierzeńcami naszego
rozwoju. Warto posłuchać swojego wewnętrznego teamu.
Drodzy Państwo, w związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia chciałbym posłać do Was moc serdecznych
życzeń. Najważniejszymi z nich są Zdrowie, Miłość i Wiara
więc te wartości, przede wszystkim, posyłam do Państwa.
Chciałbym także życzyć Państwu Optymizmu. W świecie
ciągłego narzekania, marudzenia, powątpiewania Optymizm
to ten najbardziej pożądany na rynku życzeń towar deficytowy
a więc również tę wartość posyłam. Przypominam że była taka
zwariowana, rudowłosa dziewczynka, która mimo różnych
przeciwności losu potrafiła uśmiechać się i walczyć z wszelkimi
problemami. Pippi Langstrump, bo o niej mowa, wyznawała
zasadę: tworzę sobie świat, który mi się podoba. Nie dajcie sobie
Państwo wmówić, że jest inaczej a już będzie Wam w życiu
lepiej. Dzięki temu mogą zadziać się cuda. Każdego dnia.
Tymczasem! ❖
Rafał Rybka, psycholog
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Nurkowanie osób
niepełnosprawnych
Siedemdziesiąt procent powierzchni naszej planety to woda, a ludzie poznali zaledwie malutki
ułamek procenta morskich głębin. Tak naprawdę więcej wiemy o księżycu niż o świecie
podwodnym. Każdego dnia odkrywane są nowe gatunki zwierząt morskich, nowe historyczne
wraki i niespotykane podwodne krajobrazy, które natura tworząc, ukryła przed naszym ciekawym
wzrokiem pod wodą.

N

urkowanie to sport i zarazem pasja, która jak
magnes przyciąga tysiące ludzi na całym świecie,
ponieważ pozwala odsłonić i poznać, chociaż
fragmenty tajemnic podwodnego świata. Wbrew
utartym opiniom o sportach ekstremalnych nurkowanie jest
łatwe i przyjemne. Może stać się największą przygodą życia
i pasją, której z niczym nie da się porównać. Nurkowanie to
niezwykły sport, zapewniający wszystko, czego pragniesz – od
przyspieszonego bicia serca po relaks i wyciszenie. W podwodnym świecie czas nie pędzi, a jedynie łagodnie płynie. Nie
ma tam hałasu i zgiełku dużych miast, pędzących samochodów, spalin, codziennego wyścigu donikąd. Pod wodą nasze
zmysły odbierają zupełnie nowe bodźce, a wtedy zaczynamy
postrzegać świat zupełnie inaczej. Dopiero pod wodą okazuje
się, jaki on jest ekscytujący i niezwykły, uświadamiając sobie

przy okazji, jak mało go tak naprawdę znamy, jak mało o nim
wiemy. W jakiś niezwykły sposób odczuwamy, że jesteśmy
jego nierozerwalną częścią i powinniśmy darzyć ogromnym
szacunkiem. Podziwiając go, możemy odpocząć i przyjemnie
się zrelaksować. Często też nasze serce zaczyna bić szybciej, gdy
oglądamy zapierające dech w piersiach podwodne stworzenia
i krajobrazy. Tego nie opiszą żadne słowa i nie oddadzą w pełni
nawet najpiękniejsze zdjęcia. O każdej sekundzie spędzonej
w podwodnym świecie można by opowiadać godzinami,
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a i tak nie opowie się do końca tego, co się przeżyło, czego
się doświadczyło tam, gdzie czas płynie inaczej. Nie da się
w pełni oddać słowami podwodnych emocji. Trzeba samemu
zanurzyć się w toni, by to zrozumieć, by spojrzeć na wszystko
z innej, podwodnej strony. Istnieje specjalny program Classified Diving stworzony przez jedną z największych organizacji
nurkowych – Scuba Schools International – który przyczynia
się do znoszenia barier i umożliwienia jeszcze większej liczbie
osób podziwiania cudów podwodnego świata. To, że masz
trochę mniej sprawne niż inni ciało, nie powinno ograniczać
przyjemności i radości czerpanej z przebywania pod wodą.
Program ten został stworzony z myślą o osobach, którym
niepełnosprawność uniemożliwia uzyskanie pełnego certyfikatu SSI Open Water Diver, czyli podstawowych uprawnień
nurkowych dla nurków rekreacyjnych. Możesz zapisać się na
kurs i rozpocząć go w takim samym trybie jak standardowy
program Open Water Diver u instruktora posiadającego stopień
Classified Instructor. Gdy nadejdzie czas zajęć basenowych
lub w ograniczonym akwenie wodnym, Classified Instructor
wraz z lekarzem dokona oceny, który z czterech poziomów

Classified Diver jest dla Ciebie. W czasie takiego kursu, tak
jak każdy nurek, będziesz miał okazję opanować wymagane
umiejętności nurkowe ze specjalnie przygotowanego programu
zajęć dla osób niepełnosprawnych. Pod doskonałą opieką
instruktora, który zapewni Ci nie tylko dobrą zabawę, ale też
pełne bezpieczeństwo. Te cztery możliwe poziomy to Level 1
Classified Diver – nurek, który nurkuje z dodatkowym partnerem posiadającym uprawnienia Classified Dive Buddy, Level
2 Classified Diver, czyli nurek, który nurkuje z 2 dodatkowymi
partnerami posiadającymi uprawnienia Classified Dive Buddy,
Level 3 Classified Diver to poziom dla nurka, który nurkuje
z dwoma dodatkowymi partnerami posiadającymi uprawnienia
Classified Dive Buddy oraz jednym instruktorem Classified Dive
Instructor, a wszyscy partnerzy oraz instruktor muszą posiadać
odpowiednie przeszkolenie, aby byli w stanie asystować nurkowi
Classified Diver poziomu 3 i 4, natomiast nurek, który uzyska
uprawnienia na poziomie Level 4 Classified Diver, będzie nurkował z 2 dodatkowymi partnerami posiadającymi uprawnienia
Classified Dive Buddy oraz jednym instruktorem Classified
Dive Instructor, z tym że nurek taki będzie potrzebował
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Krzysztof Wnorowski, Rafał Ślężak

Krzysztof Wnorowski – Instruktor . Swoje pierwsze uprawnienia instruktorskie PADI zdobył w roku 2001, stając się jednym
z najmłodszych instruktorów w Polsce (miał wtedy 20 lat). Powołał do życia grupę Baltic Explorers z powodzeniem zajmującą
się eksploracją Bałtyku i odnajdywaniem spoczywających na
jego dnie wraków. W roku 2008 otrzymuje uprawnienia instruktorskie DAN+ oraz HSA, dzięki czemu może prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nurkowej oraz przeprowadzać
kursy dla nurków niepełnosprawnych. Rok 2009 przynosi kolejne uprawnienia instruktorskie, tym razem w federacji SSI.

Rafał Ślężak – Instruktor. Związany
od samego początku swojej kariery
nurkowej z Centrum Nurkowym Tryton.

Centrum Nurkowe Tryton poza codziennymi zajęciami nurkowymi prowadzi również szkolenia dla osób
niepełnosprawnych. Przyjdź i zapisz się na szkolenie. Pomożemy ci dobrać program szkolenia dogodny
do twoich możliwości.
Znajdziesz nas w Gdańsku-Wrzeszczu przy Manhattanie (wejście od ulicy Partyzantów)
Zadzwoń – 58 340 35 10 lub bezpośrednio 507 110 875.
 info@cn-tryton.pl

Kilka słów o tytoniu...
Tytoń, poza wieloma innymi zastosowaniami, we współczesnym świecie najczęściej
znany jest jako forma używki. Najpopularniej palony jest w formie papierosa, cygara,
cygaretki lub w fajce, wdychany do nosa (tabaka) lub żuty. Tytoń uprawiany jest
praktycznie na całym świecie, wiele krajów jest zarówno importerami jak i eksporterami
tytoniu gdyż dla przyrządzenia idealnych mieszanek o niezwykłych walorach
zapachowych i smakowych, zazwyczaj używa się kilku gatunków liści tej rośliny.

N

ajbardziej obecnie popularne i cenione dwa gatunki
roślin tytoniu to: tytoń szlachetny (Nikotiana
tabacum) i tytoń machorka (Nicotiana Ustica),
pochodzące z tropikalnych i subtropikalnych
regionów Nowego Świata. Tytoń oskrzydlony (Nicotiana
alata Link & Otto) poza uprawami w celach komercyjnych,
jest rośliną ozdobną. Szacuje się, że spożywanie tytoniu jest
praktykowane przez 1,1 miliarda ludzi, w tym 1/3 populacji
dorosłych. W Polsce w 2011 roku palenie tytoniu deklarowało
33, 6% mężczyzn i 20, 5 kobiet.
Dym tytoniowy, powstaje wskutek niecałkowitego spalania
tytoniu. Składa się z: fazy gazowej, stanowiącej około 85%
masy dymu i zawierającej głównie azot, tlen i dwutlenek węgla
oraz rozproszonych w niej cząsteczek stałych – związków chemicznych, które odpowiadają za jego właściwości szkodliwe:
toksyczne, kancerogenne, teratogenne i uzależniające.
Nikotyna zawarta w dymie tytoniowym jest najsilniej uzależniającym jego składnikiem. Jej cząsteczki przedostają się
do krwi bezpośrednio z płuc w krążeniu małym (płucnym)
i w ciągu 10–15 sekund dostają się do mózgu, gdzie na drodze
receptorowej oraz poprzez różne mechanizmy wywiera swój
wpływ na ustrój i moduluje funkcjonowanie ośrodkowego
układu nerwowego. Uzależnienie od nikotyny związane jest
najprawdopodobniej z tzw. up-regulacją ilości receptorów
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więcej pomocy przy ćwiczeniu niektórych umiejętności niż
nurkowie poziomu 3. Nurkowanie to naturalne lekarstwo na
stres, pozwalające utrzymać sprawność fizyczną w kojącym
środowisku. Wiele osób pracujących w warunkach silnego
stresu odnajduje komfort w wakacjach nurkowych i podwodnm
świecie. Nurkowanie staje się metodą połączenia relaksu i życia
rodzinnego. Dla dzieci, które uwielbiają gry wideo i telewizję,
fascynacja życiem na dnie oceanu może być jedną z niewielu
rzeczy, które motywują je do bycia aktywnymi i zaangażowanymi w kontakt z naturą. Osobom niepełnosprawnym oprócz
tego, że umożliwia poznanie czegoś nowego, pozwala także na
aktywny kontakt z ludźmi, bycie członkiem grupy, która ma te
same zainteresowania. Pozwala na wyjście z domu, który dla
osób niepełnosprawnych często staje się zamkniętym azylem
i życie tak, jak każdy w pełni sprawny człowiek. Ba, nawet
więcej! Mogą nurkować, czyli robić coś, czego wielu w pełni

sprawnych fizycznie ludzi na co dzień nie robi. Nurkowanie
w sprzęcie jest dużo łatwiejsze, niż wydaje się większości z nas.
Czy chciałbyś być jednym z tych, którzy mogą zanurzyć się
w toni i zobaczyć podwodny świat na własne oczy? A może
staniesz się odkrywcą, który sprawi, że morza staną się dla
nas troszkę mniej tajemnicze? Masz przecież nieograniczone
możliwości i wspaniały, podwodny świat, który czeka, by go
lepiej poznać. Chcesz obcować z naturą? Chciałbyś pływać
wśród kolorowych raf, ryb, żółwi, delfinów i innych stworzeń
wodnych, poznawać faunę i florę mórz i jezior, odkrywać nowe
ekosystemy i podwodne tajemnice, badać wnętrza starych
wraków, a może doświadczyć nieważkości, czy też spotkać
nowych przyjaciół, którzy wspólnie z Tobą pragną przeżywać
ekscytujące podwodne przygody? Każdy z nich pewnego dnia
powiedział sobie: – Ja też chcę przeżyć coś wspaniałego! Chcę
zostać nurkiem! Nie siedź w domu przed telewizorem, oglądając jedynie reportaże z niezwykłych podwodnych wypraw
na kanałach podróżniczych. Przecież sam możesz brać udział
w takich ekspedycjach. Sam możesz poczuć dreszczyk emocji,
który towarzyszy każdemu zanurzeniu się pod wodę. Żadna
podwodna wycieczka nie jest taka sama. Każda przynosi nowe
wrażenia, niezwykłe doznania i wywołuje ogromne emocje. To
niesamowite przeżycie, którego nie da się z niczym porównać.
Podwodny świat jest w Twoim zasięgu. Wiele osób marzy
o wspaniałych podwodnych przygodach, ale wciąż sobie powtarza, że to nie dla nich, że nie będą potrafić, że dla nich to zbyt
duże wyzwanie. Zamiast spróbować i samemu się przekonać,
że nurkowanie jest łatwe, przyjemne i ekscytujące, tracą czas
przed telewizorami. Spróbuj! Przekonasz się, że dotychczas
żyłeś tylko w połowie, bo druga część Twojego życia czekała na
Ciebie pod wodą. Przygotuj się na nowe wyzwania i zanurkuj
w zupełnie inny świat! Twoja niepełnosprawność nie ogranicza
tych możliwości. Zostań jednym z nurków, dla których otwiera
się cały nasz świat, którego nie ogranicza linia brzegu. ❖

w ośrodkowym układzie nerwowym: odstawienie palenia
zmniejsza ilość cząsteczek nikotyny docierających do OUN,
powoduje mniejsze wysycenie substratem receptorów ośrodkowych i uczucie głodu nikotynowego.
Lekarze posługują się w ocenie uzależnienia od nikotyny
tzw. „Kwestionariuszem Fagerströma”. Pozwala on, na podstawie sześciu prostych pytań, ocenić stopień uzależnienia od
nikotyny. Wynik powyżej sześciu punktów świadczy o silnym
stopniu uzależnienia od nikotyny. Dla pacjentów pragnących
zerwać z nałogiem, jest wskazaniem do leczenia zastępczego
w trakcie odzwyczajania się od nałogu palenia.
Poza działaniem ośrodkowym, nikotyna na drodze mechanizmów bezpośrednich i pośrednich wpływa na podstawowe
funkcje życiowe. Zwiększa stężenie: katecholamin – głównie
manifestujące się zwiększeniem ciśnienia tętniczego, wzrostem akcji serca, częstości akcji oddechowej, podnosi poziom
glukozy we krwi, kortyzolu, wolnych kwasów tłuszczowych,
wazopresyny, oraz tzw. hormonów szczęścia – β-endorfin.
Poza nikotyną, w dymie tytoniowym znajdują się dziesiątki
innych substancji bezpośrednio lub poprzez ich metabolity
wpływających negatywnie na organizm palacza.
Tlenek węgla, jeden z produktów spalania nikotyny, wiąże
się z hemoglobiną tworząc karboksyhemoglobinę. Posiada ona
zdecydowanie mniejszą zdolność transportowania tlenu, co

zagadnienia praktyczne

U pacjentów oddziałów chirurgicznych, którzy mimo zaleceń
nie powstrzymują się od nałogu przed jak i po leczeniu, rany
pooperacyjne goją się gorzej, częściej i łatwiej dochodzi do
zakażenia i późnych powikłań.
Leczenie chorób internistycznych – nadciśnienia tętniczego,
hipercholesterolemii, cukrzycy, chorób nerek, niewydolności
serca i chorób pulmonologicznych również jest nie zawsze
zadowalająco skuteczne bez definitywnego skończenia z nałogiem palenia tytoniu. ❖
lek. med. Paulina Cichon

Kwestionariuszem Fagerströma
1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani pierwszego papierosa?
▪▪ do 5 minut – 3 pkt
▪▪ 6–30 minut – 2 pkt
▪▪ 31–60 minut – 1 pkt
▪▪ powyżej 60 minut – 0 pkt
2. Czy ma Pan/Pani trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach,
w których jest to zakazane?
▪▪ tak – 1 pkt
▪▪ nie – 0 pkt

Ginkgo biloba

Lecznicza roślinna moc

3. Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrudniej zrezygnować?
▪▪ Z pierwszego – 1 pkt
▪▪ Z każdego innego – 0 pkt
4. Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu dnia?
▪▪ mniej niż 11 0 pkt
▪▪ 11–20 – 1 pkt
▪▪ 21–30 – 2 pkt
▪▪ powyżej 31 – 3 pkt
5. Czy częściej pali Pan/Pani papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu, niż w pozostałej części dnia?
▪▪ tak – 1 pkt
▪▪ nie – 0 pkt
6. Czy pali Pan/Pani papierosy nawet wtedy, kiedy jest Pan/Pani tak chory/a że
musi Pan/Pani leżeć w łóżku przez większość dnia?
▪▪ tak – 1 pkt
▪▪ nie – 0 pkt

Interpretacja wyników:
▪▪ 0–3 pkt – niskim stopniu uzależnienia od nikotyny
▪▪ 4–6 pkt – średni stopień uzależnienia od nikotyny
▪▪ powyżej 6 punktów – silny stopień uzależnienia od nikotyny
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Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) popularnie zwany japońskim jest to gatunek drzewa
należącego do rodziny miłorzębowatych. Obecnie jest gatunkiem zagrożonym na stanowiskach
naturalnych, pochodzi, wbrew mylącej sugestii w nazwie, z Chin i wyłącznie tu występuje naturalnie
(południowo-wschodnia części Chin na obszarze 1018 ha).

R

oślina bardzo dobrze przystosowała się do warunków
środowiska naturalnego, dobrze znosi promieniowanie podczerwone i jonizujące, zmiany temperatury,
jest odporna na drobnoustroje przenoszone np. przez
owady i ptaki, jak i na skażenia przemysłowe. Drzewa rosnące
w Chinach ocenia się na wiek powyżej 1000, ale zdarzają się
też takie, które mają powyżej 3400 lat. Do Europy miłorząb
został sprowadzony w pierwszej połowie XVIII wieku do
ogrodu botanicznego w Utrechcie i jest to najstarszy okaz
w Europie. Najstarszy miłorząb w Polsce znajduje się muzeum
pałacowym w Łańcucie.
Medycyna chińska od wieków zna, ceni i wykorzystuje
jego niezwykłe właściwości, od kilku dekad pożądany jest
również przez producentów kosmetyków z całego świata stanowiąc niezbędny składnik wielu preparatów pielęgnacyjnych
i suplementów diety.
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Swoją niezwykłą biologiczną moc roślina zawdzięcza
bogactwu silnych substancji bioaktywnych – wyciąg z miłorzębu zawiera ich ponad sześćdziesiąt. Są to między innymi
flawonoidy i biflawony, terpeny, steroidy, hydroksykwasy.
W Chinach, białe jądro zawarte w nasieniu owocu miłorzębu, jest przysmakiem; nasiona są powszechnie spożywane,
niekiedy dodawane do potraw dla podniesienia ich walorów
smakowych.
Wachlarz wskazań do stosowania wyciągu z miłorzębu
japońskiego, zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, ciągle
się powiększa.

Cera naczynkowa
Flawonoidy zawarte w wyciągu z miłorzębu mają korzystny
wpływ na mikrokrążenie w skórze, chronią kwas hialuronowy
i hamują procesy zapalne w ścianach naczyń, uszczelniają
i wzmacniają je, zapobiegając w ten sposób powstawaniu tzw.
teleangiektazji (rozszerzone naczynka tętnicze i żylne widoczne
pod skórą, jako „pajączki”). Działają też przeciwobrzękowo.
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może być przyczyną objawów niedokrwienia tkanek i narządów. U intensywnych, długoletnich palaczy, nawet do 15 %
hemoglobiny jest niezdolna do transportu tlenu.
Nie jest świeżym odkryciem wpływ mutagenny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na komórki
organizmu człowieka. Fenol i jego pochodne, krezole, fenyloi nitrozoaminy, benzopiren, indol oraz metale śladowe wchodzące w skład elementów stałych dymu tytoniowego poza
działaniem kancerogennym mają również działanie drażniące
na delikatny nabłonek górnych i dolnych dróg oddechowych.
W fazie gazowej dymu kancerogenów również nie brakuje:
gazowe pochodne amin – nitrozoaminy, hydrazyna czy chlorek
winylu mają dowiedzione działanie kancerogenne, poza nimi
działanie drażniące
i silnie toksyczne na nabłonek rzęskowy układu oddechowego wywierają: cyjanowodór, aldehyd octowy, amoniak,
formaldehyd czy tlenki azotu, również będące składnikami
dymu tytoniowego. Substancje te po przedostaniu się do krwi
promują kaskadę procesów zapalnych w naczyniach – powodują uszkodzenie śródbłonka naczyń. Na skutek degranulacji
komórek-mediatorów zapalenia dochodzi do agregacji płytek,
wzrostu gęstości krwi i większego ryzyka zakrzepów i zatorów.
Przewlekły nikotynizm prowadzi do zaburzeń gospodarki
lipidowej: zwiększa się zawartość cholesterolu frakcji LDL
w stosunku do cholesterolu HDL, wzrasta ryzyko miażdżycy
naczyń, choroby wieńcowej powikłanej zawałem serca, chorób
naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.
Produkty spalania tytoniu znacznie obniżają odporność
organizmu, przeciwbakteryjną, ale
i przeciwnowotworową, prowadząc do spowolnienia procesów apoptozy (zaprogramowanej śmierci) komórek, również
tych zmienionych nowotworowo, a w połączeniu z ich bezpośrednim działaniem kancerogennym, tym bardziej wpływają
na wzrost ryzyka nowotworowego. W następstwie, u palaczy
notuje się zdecydowanie większą częstość nowotworów niż
u osób pozostających bez nałogu. Najczęściej występują
przypadki raka płuca – nawet powyżej 90% zachorowań jest
związanych bezpośrednio z paleniem tytoniu. Poza tym zwraca
się uwagę na większą częstość takich nowotworów jak: rak
krtani, rak jamy ustnej i gardła, rak przełyku, rak pęcherza
moczowego, rak żołądka, rak trzustki, rak prącia, rak nerki,
rak szyjki macicy.
Nie należy zapominać o skrajnie niekorzystnym wpływie
palenia tytoniu przez kobietę ciężarną. Poza często powtarzającym się problemem zajścia w ciążę wśród młodych palących
kobiet, statystycznie większe jest ryzyko samoistnego poronienia,
obumarcia płodu i zgonu dziecka w okresie okołoporodowym.
U dzieci kobiet palących w trakcie ciąży częściej stwierdza się
cechy niedorozwój płodu (średnio mniejsza masa urodzeniowa
o 170 g a więc nawet do 5–10% masy noworodka). Narażenie
na dym tytoniowy w trakcie ciąży jak i w okresie noworodkowym i niemowlęcym (bierne palenie bądź spożywanie mleka
matki palącej) ma również istotny wpływ na późniejszy rozwój
fizyczny i intelektualny dziecka.
Skóra osób palących starzeje się przedwcześnie, włosy
i paznokcie stają się łamliwe, mimo suplementacji witamin
i mikroelementów. Palaczom zdecydowanie trudniej zachować
higienę jamy ustnej i dbać o zadowalający stan uzębienia.

zagadnienia praktyczne
Cellulit

Pamięć

Ekstrakt z miłorzębu zawierający flawonoidy silnie pobudza
mikrokrążenie skórne, poprawia stan naczyń krwionośnych oraz
odżywienie tkanek, co stymuluje proces rozkładania tłuszczy
(lipolizy w tkance podskórnej). Nie bez powodu więc stanowi
jeden z istotnych składników balsamów używanych w walce
z „pomarańczową skórką”.

Wyciąg z miłorzębu wspomaga pracę i funkcjonowanie
mózgu. Substancje aktywne (m. in. laktony terpenowe) wyciągu
z miłorzębu, zmniejszają lepkość krwi, poprawiają reologię
w naczyniach mózgowych a co za tym idzie, neurony ośrodkowe
są skuteczniej dotleniane i lepiej odżywiane. Wpływa to na
efektywność pracy mózgu, usprawniają się procesy myślenia,
tempo zapamiętywania, zdolność koncentracji – preparaty
z ekstraktem z Ginkgo biloba są więc niezastąpione w okresach
napięć nerwowych, stresów, większego przyswajania wiedzy.
Polecane są osobom starszym by dłużej zachować światłość
umysłu i witalność – wykazują bowiem również działanie
ochronne na układ nerwowy, spowalniając starzenie się tkanki
nerwowej.

Zaburzenia erekcji
Erekcja jest reakcją psychologiczną, nerwową i naczyniową,
zapoczątkowaną przez pobudzenie seksualne mężczyzny,
odbierane przez mózg, a zakończoną reakcją naczyniową
i wzwodem. Niektóre leki, stosowane doraźnie, chwilowo
zwiększają możliwości seksualne mężczyzny, miłorząb chiński natomiast, przyjmowany regularnie, zwiększa dostępność tlenku azotu i pozwala zachować aktywność seksualną
bez konieczności doraźnego wspomagania się preparatami
farmakologicznymi.

Glikozydy flawonowe są jednym z głównych składników
suplementów diety polecanych w łagodnych objawach menopauzy. Nie tylko mają działanie przeciwutleniające, usprawniające krążenie ośrodkowe, ale i spowalniają postępującą
degenerację tkanki nerwowej, która rozpoczyna się w okresie
menopauzy na podłożu deficytów hormonalnych. Regularne
stosowanie preparatów z miłorzębem łagodzi łagodne objawy
około menopauzalne, zmienność nastrojów, poprawia pamięć,
redukuje ryzyko bólu i zawrotów głowy i zaburzeń równowagi,
zmniejsza uderzenia gorąca.
Przy silniejszych, mocno dokuczliwych objawach wypadowych warto zwrócić się o poradę specjalisty ginekologa lub
endokrynologa – być może, po ocenie hormonalnej, przewlekłe
przyjmowanie suplementu z dodatkiem ekstraktu z miłorzębu
powinno być wspomagane hormonalną terapią zastępczą.

Starzenie się skóry
Flawonoidy i terpeny będące składnikami wyciągu z miłorzębu to substancje niezastąpione w walce ze starzeniem się
skóry. Są silnymi antyoksydantami, wzmacniają naturalną
ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni UV,
nie tylko chronią naturalne składniki budowy skóry poprzez
hamowanie aktywności szkodliwych dla skóry enzymów – kolagenazy rozkładającej kolagen i hialuronidazy odpowiedzialnej
za rozkład kwasu hialuronowego, ale i zwiększają syntezę tych
dwóch ważnych elementów budulcowych oraz poprawiają
stabilność elementów podporowych – tkanki łącznej.
Są więc bardzo skuteczne w terapii i profilaktyce
przeciwzmarszczkowej.

Udary mózgu
Ekstrakt z miłorzębu ma wiele działań niezastąpionych
w utrzymaniu prawidłowego krążenia ośrodkowego i profilaktyce
udarów mózgu. Przewlekłe przyjmowanie wpływa na obniżenie
poziomu cholesterolu we krwi i reguluje ciśnienie ośrodkowe,
moduluje napięcie naczyń i hamuje agregację płytek krwi, co
usprawnia krążenie mózgowe i zmniejsza ryzyko wystąpienia
udaru mózgu. Działając jako antyoksydant, wyciąg z miłorzębu
zapobiega mikrouszkodzeniom komórek nerwowych spowodowanych chwilowym niedokrwieniem.
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Medycyna chińska od wieków ceni
i wykorzystuje niezwykłe właściwości
miłorzębu. Swoją niezwykłą biologiczną moc
roślina zawdzięcza bogactwu
silnych substancji bioaktywnych,
których w wyciągu jest
Starzenie

ponad sześćdziesiąt!

Substancje zawarte w ekstrakcie z liści miłorzębu, zwłaszcza
flawonoidy, mają jak już wspomniano bardzo silne właściwości
przeciwutleniające: neutralizują wolne rodniki, które uszkadzają komórki, poza tym modulują kaskadę reakcji zapalnej
tym bardziej przyczyniając się do ochrony komórek naszego
organizmu. Poprawnie odżywione, chronione od narażenia
na działanie czynników toksycznych komórki wolniej się
starzeją. ❖
lek. med. Paulina Cichon
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Objawy menopauzy

Jak chronić się
w naturalny sposób
przed zaparciami
D
Błonnik pokarmowy to nie jedna substancja, a cały
zbiór pod jedną nazwą. Zawarty jest w ścianach
komórkowych roślin. Nie ulega klasycznemu trawieniu
i wchłanianiu ale jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania układu pokarmowego. Dlaczego?
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zieje się tak dlatego, ponieważ błonnik zwiększa
masy kałowe, powoduje szybsze ich przesuwanie
i tym samym usuwanie toksyn i zbędnych substancji przemiany materii. Zapobiega też tworzeniu
się złogów w jelitach.
Ponadto błonnik ma jeszcze inne pozytywne działanie
– sprzyja powstawaniu prawidłowej flory bakteryjnej w jelicie,
która ma bezpośrednie przełożenie na odporność naszego
organizmu. Usuwa zaparcia, reguluje poziom cukru we krwi,
obniża poziom cholesterolu i zapobiega powstawaniu nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jak więc
widać roli błonnika nie sposób przecenić.

dieta
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzienne
spożycie błonnika od 20 do nawet 40 g na dobę – a zatem,
uśredniając około 30 g błonnika zawierają:
• około 6 garści daktyli,
• 4 szklanki porzeczek czerwonych,
• 2,5 szklanki otrębów pszennych,
• 1 szklanka siemienia lnianego,
• 2 szklanki wiórków kokosowych,
• 1 szklanka kaszy bulgur,
• 1 szklanka białej fasoli,
• 2 szklanki czerwonej soczewicy,
• 1 szklanka nasion amarantusa,
• 3 garści suszonych fig,
• 8 kromek pumpernikla,
• 2 szklanki ryżu brązowego,
• 3 szklanki kaszy jęczmiennej pęczak,
• 3,5 szklanki makaronu pełnoziarnistego,
• 15 średnich bananów,
• 3 szklanki malin,
• 8 jabłek,
• 8 szklanek startych buraków,
• 30 ziemniaków.
Niestety nie są to ilości, które można zjeść na raz, dlatego
lepiej odwzoruje taką zawartość błonnika przykładowe zestawienie posiłków:
• Śniadanie, kanapki z jajkiem: 2 kromki chleba
żytniego pełnoziarnistego, garść rukoli oraz średni
pomidor.
• Drugie śniadanie: kiwi, gruszka.
• Obiad, duszona pierś z indyka z następującymi
warzywami: pół szklanki fasoli czerwonej, 3 średniej
wielkości ziemniaki, 7 sztuk oliwek czarnych,
2 łyżeczki tymianku, ząbek czosnku, szczypta pieprzu.
• Podwieczorek, sałatka z tuńczykiem: garść roszponki,
papryka czerwona cała, łyżka kiełków
• Kolacja, faszerowany pomidor: średni pomidor,
¼ szklanki kaszy jaglanej, średni ogórek kwaszony.
Uwaga: nabiał, mięso, wędliny, ryby, jaja nie zawierają błonnika i zostały podanej jedynie jako przykłady kompozycji
posiłków.
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2

Sałatka z makaronem, fasolką
szparagową i czosnkiem
Składniki:
• drobny makaron z semoliny ugotowany al dente,
• ser pleśniowy lub feta – kilka plasterków,
• szynka drobiowa pokrojona w kosteczkę – kilka plasterków,
• fasolka szparagowa zielona (może być mrożona),
• czosnek (2 ząbki przeciśnięte przez praskę),
• natka pietruszki i świeża bazylia,
• olej sezamowy, łyżeczka.

Fasolka szparagowa:
• wspomaga procesy trawienne dzięki wysokiej zawartości błonnika,
• obniża ciśnienie krwi zapobiegając udarom (dzięki zawartości
przeciwutleniaczy, witaminy B6, ryboflawiny, magnezu,
kwasu foliowego oraz potasu),
• pomaga kontrolować poziom cukru, ma niski indeks glikemiczny (IG 15),
• stymuluje prawidłowy przepływ moczu, działa moczopędnie,
i przyspiesza usuwanie kwasu moczowego z organizmu.

Fot. © ean-marie Guyon | Dreamstime.com

Ważne!
Fot. © tolokonov | Depositphotos.com

Składniki:
Mięso z piersi kurczaka, pojedyncza średnia:
• 1 szklanka jogurtu naturalnego,
• 1 średnia cebula,
• 3 łyżeczki curry,
• 3 łyżeczki kurkumy,
• 2 łyżeczki papryki czerwonej słodkiej, mielonej,
• 2 łyżeczki oliwy z pierwszego tłoczenia,
• ryż Basmati lub razowy około ¼ szklanki (45 g).
Sałatka:
• pomidor,
• roszponka,
• olej sezamowy.

Wykonanie:
Składniki łączymy, mieszamy z dowolnymi przyprawami
i olejem sezamowym.

Jeśli do tej pory twoja dieta była uboga w błonnik,
wprowadzaj je powoli stopniowo! Zacznij od niedużych
ilości i zwiększaj nieznacznie każdego dnia, aby układ
pokarmowy przyzwyczaił się do trawienia błonnika.
Bardzo ważne jest również, aby więcej pić. Włókno roślinne
bowiem potrzebuje dużej ilości wody, by napęcznieć
i osiągnąć optymalną konsystencję. Jeśli nie będziesz
wystarczająco pił efekt może być przeciwny od zamierzonego
– błonnik stanie się twardy i gęsty. W efekcie pojawią
się bóle brzucha, zaparcia i poczucie ciężkości.

Kurczak Curry

Wykonanie:
Mięso myjemy, kroimy w kostkę, mieszamy z jogurtem i przyprawami,
odstawiamy na przynajmniej pół godziny do lodówki.
Cebulę posiekaną w kosteczkę szklimy na oliwie w głębszej patelni,
dodajemy kurczaka (porcjami, aby patelnia się zbytnio nie wychłodziła)
i całość dusimy, co jakiś czas mieszając. Jeśli będzie zbyt dużo sosu można
jego nadmiar odparować.
Opcjonalnie można też dodać ostrą paprykę.
Podawać z ryżem, najlepiej brązowym lub Basmati, kaszami lub komosą
ryżową i dowolnymi warzywami.
Kurkuma: jej składnik – kurkumina to polifenol, który ma korzystny wpływ
na ludzkie zdrowie, posiada właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne,
przeciwnowotworowe, żółciopędne i oczyszczające. Hamuje także rozwój
pierwotniaków chorobotwórczych.
Badania zebrane w ciągu ostatnich 50 lat potwierdzą, że kurkumina m.in.:
• obniża poziom cholesterolu,
• hamuje zakrzepicę,
• hamuje replikację HIV,
• hamuje tworzenie się guzów,
• przyspiesza gojenie ran,
• chroni przed zaćmą,
• hamuje objawy wywołane cukrzycą typu II.
• zapobiega zawałowi mięśnia sercowego.
Naukowcy z Centrum Badań nad Rakiem w Houston udowodnili,
że ludzie spożywający przynajmniej ¼ łyżeczki kurkumy dziennie
o 10 razy rzadziej chorują na raka nerki, 8 razy rzadziej na raka płuc
i 5 razy rzadziej na raka piersi.
Badania opublikowane w czasopiśmie „Annals of Indian Academy
of Neurology” w 2008 wskazują, że właściwości antyoksydacyjne,
przeciwzapalne i lipofilne kurkuminy poprawiają funkcje poznawcze
pacjentów z chorobą Alzheimer’a. ❖
mgr Magdalena Olech
dietetyk
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Katarzyna Błażejewska
dietetyk

Coraz częściej mówi się o szkodliwości
nadmiaru soli w naszej diecie.
Przeciętny Polak spożywa jej trzy razy
więcej niż jest to zalecane (norma
to jedna łyżeczka – 5g soli na dobę).
O ile zgadzam się z tym, że solimy
za dużo i powinniśmy uważać, o tyle
uczulam również na możliwość niedoboru
sodu, szczególnie u osób ze stomią.

Sól
– biała śmierć

S

ód (o symbolu chemicznym Na), wraz
z innymi mikroelementami – potasem,
magnezem i wapniem wchłaniany jest
w jelicie grubym. W przypadku, gdy
jelito grube zostało usunięte lub wyłączone
z ciągłości przewodu pokarmowego organizm nie
ma możliwości wchłaniania wody z elektrolitami
i pacjentom mogą grozić poważne niedobory
(sód wchłaniany jest również w nerkach więc
bez paniki). Tym niemniej pacjenci z taką stomią
powinni być wyczuleni na objawy niedoboru pierwiastków, aby móc reagować na poważne zmiany.
Moja osiemdziesięcioośmioletnia Babcia
zmieniła się podczas wakacyjnego tygodnia nie
do poznania. Była kompletnie splątana, mówiła
bez ładu i składu. Wszyscy zrzucali to na karby
starości i demencji. Na szczęście została w końcu
skierowana do szpitala, gdzie okazało się, że ma
poważny niedobór sodu. Spowodowane było to
branymi przez nią lekami moczopędnymi oraz
zwiększonym poceniem podczas upałów. Po
uzupełnieniu niedoboru sodu Babcia „rozum
odzyskała”.
Przytaczam tę historię ponieważ czasami
łatwo jest zignorować nawet tak wyraźne objawy
niedoboru.
Sód to pierwiastek, który jest nam niezbędny
do życia. Przede wszystkim wpływa na:
▪▪ regulowanie ciśnienia osmotycznego
organizmu,
▪▪ utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej
poprzez alkalizację,

▪▪ utrzymywanie wody w organizmie
(8 g sodu zatrzymuje 1 litr wody),
▪▪ sprawność mięśni i nerwów,
▪▪ transport składników pokarmowych
– witamin, minerałów, cukrów.
Ciśnienie osmotyczne wszystkich płynów
ustrojowych jest jednakowe – woda zawsze
przepływa do miejsca gdzie jest wyższe stężenie,
starając się je naturalnie „rozcieńczyć”. Nadmiar
pierwiastków, np. sodu, w diecie powoduje zatrzymanie wody w komórkach (często doświadczane
obrzęki, uczucie opuchnięcia, trudności z utratą
masy ciała).
Nadmiar sodu w diecie przyczynia się do
wystąpienia nadciśnienia tętniczego, udaru
mózgu, zawału serca i nowotworów żołądka.
Sód to chlorek sodu. Jest on wszędzie i we
wszystkim. Mięso przed obróbką często moczone
jest w solance – zawiera więc większą ilość sodu.
W procesie produkcji pieczywa – sól sypana
jest garściami. Najwięcej jest jej w gotowych
daniach, mieszankach przyprawowych. Ale sól
to jedno. Zwróćmy również uwagę na np. glutaminian sodu – substancję wzmacniającą smak,
kojarzoną z zupką chińską ale znajdziemy go
również w... smakowych owocowych wodach
mineralnych.
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Słone produkty bardziej nam smakują.
Wynika to jednak głównie z przyzwyczajenia
kubków smakowych. Dania dla dzieci są bez
soli i smakują im. Dopiero potem uczymy
dzieci dosalania, solenia gotowanego jajka
i gotowanych warzyw. „Męcząc się” kilka dni
możemy wrócić do naturalnego działania naszych
kubków smakowych i zaczniemy cieszyć się
naturalnym smakiem dań, które nagle będą
bardziej wyraziste i różnorodne.
Na początek możemy sól zamienić ziołami; pietruszka, majeranek, bazylia, tymianek
i koperek wzmocnią smak potraw. Uczulam
w tym miejscu na tzw. dietetyczną sól – potasową. Owszem, ma ona nieco mniej sodu
(o około 30%), może to jednak uśpić naszą
czujność. Jeżeli mamy problem z nadmiarem
sodu, nadciśnieniem, cellulitem i obrzękami –
lepiej nauczyć się żyć bez dosalania niż szukać
zamienników.
Zalecane 5 g soli dziennie spokojnie przyjmiemy wraz z codzienną dietę, z produktów,
które sód mają już w sobie.
Zamiast działać w ciemno – zbadaj poziom
sodu w swojej krwi i oceń czy jesteś w grupie
ryzyka nadmiaru czy niedoboru. ❖
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Czy wino smakuje jak wino?

...czyli o sztuce
degustacji
Celem degustacji, poza znakomitą zabawą, jest dzielenie
się wiedzą na temat danego trunku w bardzo
specyficznej otoczce. Dzięki możliwości jednoczesnego
kosztowania, uczestnicy natychmiast poznają
praktyczne zastosowanie otrzymywanych informacji.

Katarzyna Błażejewska
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stotą takiego spotkania jest zatem przekazywanie wiedzy.
Każdy kieliszek degustowanego trunku powinien być
okraszony odpowiednim komentarzem. Jednak, kiedy
prowadzę degustację win dla osób, które nie piją go często, a dodatkowo, nigdy wcześniej nie uczestniczyły w takim
spotkaniu, pierwsze wino serwuję bez opisywania jego walorów.
Staram się zachęcić degustujących, żeby sami podjęli próbę
nazwania jego barwy, zapachu, czy smaku. Takie doświadczenie
często prowadzi do odpowiedzi: „to wygląda i smakuje jak
wino”. I to jest znakomita obserwacja na początek.
Bardziej wprawiony degustujący będzie starał się już dość
świadomie rozkładać zawartość kieliszka na poszczególne
składowe. Poprawne określenie barwy, smaku, czy zapachu
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Ponieważ najprzyjemniejszym i jednocześnie najbardziej
efektywnym sposobem zdobywania wiedzy o winie, jest
porównywanie rożnych win w krótkich odstępach czasu,
każdy, kto chciałby się nauczyć więcej o tym trunku, powinien
wziąć udział w degustacji. Na rynku istnieją firmy, które takie
spotkania organizują, jednak degustację można zorganizować
również na własną rękę.
Najistotniejszym elementem każdej degustacji jest oczywiście
wino. Należy się więc w nie zaopatrzyć. Na ogół przyjmuje się,
że na każdego uczestnika powinno przypadać pół butelki. Warto
również zadbać o przekąski. Najbardziej ortodoksyjni sommelierzy zadowalają się białym pieczywem, które pomaga oczyścić
kubeczki smakowe pomiędzy kolejnymi butelkami, jednak
zazwyczaj podczas degustacji podaje się bardziej skomplikowane
przekąski. Należy również pamiętać o komplecie kieliszków
i naczyń do podawania przekąsek. Dobrym zwyczajem jest,
aby opinie na temat trunków spisywać na specjalnych kartach
degustacyjnych. Dużym ułatwieniem będzie, jeżeli, z myślą
o osobach, które nie miały dotychczas kontaktu z właściwą
terminologią, na karcie wskażemy możliwe słowa opisujące
wino. Znajdziemy je w większości książek tematycznych,
a także na specjalistycznych stronach internetowych. Kiedy
przygotujemy już całą otoczkę degustacji, warto zastanowić
się nad tym, jak wino degustować.

Przykładowa karta degustacyjna

wina wymaga niezwykłej wprawy i dobrze rozwiniętych
zmysłów. Nie należy się jednak zrażać, gdyż umiejętność ta
nie jest wynikiem wyjątkowego talentu, lecz doświadczenia
zbieranego z czasem.
W degustacji bardzo ważną rolę odgrywają skojarzenia.
Zazwyczaj nie mylimy się, kiedy zapach kieliszka z czerwonym
winem przywodzi nam na myśl woń soczystych wiśni w likierze,
które właśnie niedawno jedliśmy, kompotu truskawkowego,
który robiła babcia, czy też zrywanych prosto z drzewa śliwek.
Identyczne aromaty znajdują się w winach.
Kiedy goście degustacji bogatsi o świeże doświadczenie
przechodzą do drugiego wina, dostrzegają, że smakuje ono
nieco inaczej niż pierwsze. Dla mnie osobiście jest to moment
magiczny. Degustujący odkrywają bowiem, że wino smakuje
nie tylko jak wino. Mogą odróżnić od siebie dwa różne smaki.
Na tym etapie jeszcze wspólnie określamy najwyraźniejsze
aromaty, które uwalniają się z kieliszka. Okazuje się, że pierwszy
trunek smakiem i zapachem przypominał wiśnie, natomiast
drugi jest bardziej porzeczkowy. Kolejne próby i kolejne wina
powodują, że dokonywane przez uczestników opisy stają się
coraz bardziej szczegółowe. Określamy wobec tego aromaty
wtórne, terroir, a czasami nawet metodę produkcji. I wszystko
to w oparciu o łyk wina.

Kiedy pierwsze wino jest rozlane do kieliszków gości,
możemy przystąpić do jego oceny. Na ocenę wina składa się
kilka kroków.
Zaczynamy od określenia barwy i jej intensywności. W tym
celu przechylamy kieliszek nad kartką papieru lub inną jasną
i jednolitą powierzchnią. Barwa wina czerwonego waha się
od intensywnie pomarańczowej poprzez intensywnie rubinową, po ciemno fioletową. Wina białe potrafią być niemal
idealnie przejrzyste, czasami z zielonkawymi refleksami, lecz
bez problemu znajdziemy również złociste trunki, o bardzo
intensywnej barwie. Jeżeli wino nie dojrzewało w beczce i jest
młode, to jego barwa będzie żywa, iskrząca, natomiast wino
starzone może wydawać się nieco wypłowiałe.
Kiedy ocenimy barwę wina, przechodzimy do zapachu.
Zbliżamy nos do kieliszka, starając się wyczuć zawarte wewnątrz
aromaty. Na razie nie będą zbyt intensywne, jednak wystarczą
do wstępnej oceny.
Kolejnym krokiem jest zamieszanie kieliszkiem tak, aby
znajdujące się w nim wino osadziło się na jego ściankach.
Obserwujemy łezki, jakimi wino spływa ze ścianek w głąb
kieliszka – ich wielkość i szybkość z jaką się poruszają. Jeżeli
łezki spływają szybko i nie są zbyt duże, to należy się spodziewać, że wino będzie lekkie i o niższej zawartości alkoholu. Im
większe łezki, tym mocniejsze i cięższe wino, w przypadku win
słodkich może też zawierać więcej cukru.
Powąchajmy wino ponownie. Osadzone na ściankach znacznie szybciej się ulatnia – paruje, dzięki czemu teraz jego zapach
w kieliszku będzie intensywniejszy. Możliwe, że pojawią się
również aromaty, których wcześniej nie zauważaliśmy.
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Obserwacje, uwagi
i opinie warto
zapisać, aby móc
do nich wrócić.
Kiedy degustujemy
wino na własne
potrzeby,
prawdopodobnie
najważniejszym
z kryteriów

jest nasza
subiektywna
ocena.

W końcu bierzemy pierwszy łyk wina. Dobrze jest przetrzymać je w ustach trochę dłużej, nawet przez minutę. Przez
cały ten okres wino uwalnia bogactwo smaków, kubki smakowe
zaczynają działać.
Pamiętajmy, że wszystkie obserwacje, uwagi, opinie warto
zapisać, aby móc do nich wrócić podczas najbliższych zakupów
lub kolejnej degustacji.
Zawodowi sommelierzy porównują wina i spośród każdego
z jego rodzajów, niezależnie od tego, czy jest to wytrawne wino
z Bordeaux, czy gęsty i oleisty Tokaj, starają się wybrać najlepsze. Nie zawsze jednak najlepsze według sommeliera wino
najbardziej odpowiada nam ze względu na moc, intensywność
i zawarte w nim aromaty. Dlatego, kiedy degustujemy wino na
własne potrzeby, prawdopodobnie najważniejszym z kryteriów
jest nasza, subiektywna ocena. Ostatecznie, to my w końcu
będziemy musieli zdecydować, czy sięgnąć po nie kolejny raz,
czy może poszukiwać innego.
Degustowanie to rozwijanie swoich umiejętności, doskonalenie zmysłów oraz poszukiwanie nowych aromatów i smaków.
To znakomita rozrywka zarówno dla wytrawnych znawców wina,
jak i tych mniej wprawionych. Proszę spróbować, a na pewno
żadna butelka wina nie będzie już smakowała tak samo. ❖
Jakub Kolecki
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Święta...

jest, by nie tworzyć osobnych potraw dla chorego i dla pozostałych domowników. Nawet lekkostrawną przecieraną zupę
da się przygotować tak, by była smaczna i świąteczna.

Okres Bożego Narodzenia i Nowego
Roku jest wyjątkowym, magicznym
czasem dla większości z nas. Również
dla pacjentów w trakcie leczenia
onkologicznego, paliatywnego lub po
leczeniu chirurgicznym. Na co więc warto
zwrócić uwagę już na etapie przygotowań,
by razem przeżyć ten niezwykły czas?

Wspólny czas

Prezenty
Chory hospicyjnie czy chory onkologicznie tak samo ucieszy się z prezentów jak przed chorobą. Warto jednak wybrać
prezenty tak, by były odpowiednie do sytuacji. Jeśli chory jest
świadomy końcowego okresu choroby, prezent powinien sprawiać przyjemność teraz (ulubiona muzyka, perfumy, ulubiony
smakołyk) lub budzić miłe wspomnienia (zdjęcia z przeszłości
itp). Jeśli nasz chory jest w trakcie leczenia radykalnego, warto
by podkreślał cele, do których dąży – wyzdrowienia, radości z
życia, które go jeszcze czeka. Każdy z nas nie tylko lubi dostawać
prezenty, ale też chce je dawać. Warto wcześniej ustalić, czy
nie mamy przygotować sprawunków w imieniu chorego – by
też mógł dzielić się z innymi.
Najpiękniejsza i najważniejsza jest możliwość współdzielenia
czasu okołoświątecznego z najbliższymi – ludźmi, których
kochamy. Jednak choroba i okres rekonwalescencji rządzą się
swoimi prawami. Wspólny czas powinien być dostosowany
do możliwości, zdrowia i sampoczucia chorego. Powinniśmy
odpowiednio wcześniej porozmawiać z nim, aby razem podjąć decyzję, w czym ma ochotę uczestniczyć i kiedy będzie
potrzebował odpoczynku.

Lekarz i pielęgniarka w Święta
Chorzy w trakcie Świąt odczuwają zwykle niepewność,
czy jeśli będą potrzebować pomocy, to czy aby na pewno ją
uzyskają. „Czy chemioterapia zostanie odroczona?” „Czy
wystarczy leków?” Te i inne problemy należy uwzględnić
wcześniej – omówić z onkologiem, przychodnią chirurgiczną
lub lekarzem medycyny paliatywnej, by chory miał pewność, że
dalej jest otoczony profesjonalną opieką i w sposób należyty
może przeżywać okres Świąt.

Okres przygotowań
Znaczna część naszych pacjentów nie jest w stanie brać
czynnego udziału w świątecznych przygotowaniach w taki
sposób, jak miało to miejsce przed chorobą. Często spotykamy
się z opiniami, że przez to stają się niepotrzebni i stanowią
dodatkowy ciężar. Warto więc włączyć ich do wspólnej pracy,
rezerwując dla nich czynności, którym są w stanie podołać.
Powinny być to proste zadania, które można rozłożyć na kilka
etapów. Przykładem może być moja pacjentka, Pani Jadwiga,
która przez cały grudzień przygotowywała drobne, koronkowe
ozdoby na stół i z ogromnym zaangażowaniem planowała jego
ostateczy wygląd. Rodzina konsultowała z nią pozostałe dekoracje, przez co siedząc przy stole Wigilijnym miała wrażenie,
że byłą częścią tego wydarzenia. Kolejnym rozwiązaniem jest
szukanie rady, omawianie przygotowywanych potraw i list
zakupów, prośba o radę przy zakupie prezentów itp...
Układając menu Świąteczne warto pamiętać o kilku zasadach.
Po pierwsze nie należy rezygnować z tradycyjnych w danej
rodzinie potraw. Może nie wszystkie domowe przysmaki są
idealnym pomysłem z punktu widzenia dietetycznego, ale w
małych ilościach na pewno sprawią choremu przyjemność i nie
zaszkodzą. Jeśli pacjent wymaga specjalnej diety, warto kilka
dań przyrządzić w taki sposób, aby zjeść je wspólnie – ważnym

Święta w Szpitalu czy Hospicjum Stacjonarnym nie należą
do najprzyjemniejszych. Widać to w twarzach chorych, nerwowo oczekujących na odwiedziny. Widać w twarzach rodzin,
nierzadko spieszących się, by wrócić do domu. Jeśli mamy taką
możliwość, warto ustalić wspólnie z chorym harmonogram tych
wyjątkowych odwiedzin, aby przebiegały w spokojnym duchu
Świąt. Możemy ustalić godzinę przybycia, czas odwiedzin, ilość
odwiedzających; określić przebieg wspólnego spotkania.

Samotni w tłumie
Fot. © maximkabb | Depositphotos.com
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Odwiedzając naszych najbliższych w szpitalu, czy Hospicjum,
spójrzmy na sąsiednie łóżko – może na nim leżeć ktoś, do
kogo nikt nie przyjdzie. Ktoś kto spokojem i grzecznościowym
„Dzień dobry” tłumi smutek. Poświęćmy chwilę na rozmowę,
podarujmy uśmiech lub drobiazg i przez chwilę wpuśćmy go
do naszego świata. ❖
lek. med. Marcin Ekman
dr med. Kamil Drucis

w wolnym czasie

Przygoda i podróże

Ileostomia

przetoka wykonana pomiędzy jelitem krętym (dalsza część jelita
cienkiego) a powłokami jamy brzusznej. Wykonywana jako ochrona
zespolenia w dalszym odcinku jelita grubego (ma wówczas
charakter czasowy, zazwyczaj jest wykonywana na okres trzech
miesięcy) lub jako przetoka ostateczna, gdy usuwane jest całe jelito
grube (np. w polipowatości jelita grubego) lub gdy nie jest możliwe
wykonanie przetoki na jelicie grubym (np. z powody rozległych
zmian nowotworowych)

In-transit przerzuty

przerzuty „na przebiegu” naczyń limfatycznych biegnących od guza
do regionalnego układu chłonnego. Występują w postaci guzków
nowotworowych, czasami na dużym obszarze od guza pierwotnego

Intubacja

wprowadzenie rurki do dróg oddechowych w celu zapewnienia
wentylacji u osób operowanych lub nieprzytomnych z zaburzeniami
oddychania

Infuzja kończynowa

w onkologii: podanie leków przeciwnowotworowych dotętniczo
(np. do tętnicy udowej) w celu uzyskania ich wysokiego
stężenia w miejscu występowania guza (np. infuzja kończynowa
w przypadku przerzutów in-transit czerniaka kończyny)
PIONOWO
1A reakcja skóry na przegrzanie
2I np. mazowiecka lub blues
3A procedura polegająca na pobraniu płynu
z komórkami lub fragmentu tkanki
3I substancja żelująca, której głównym składnikiem
jest galaktoza
4I holenderskie linie lotnicze
5A rozgniewanie, poirytowanie
6K skrót korpusu dyplomatycznego
7A kobieta grająca hetmanem, skoczkiem...
9A dziewczyna zafascynowana ostrą muzyką
młodzieżową
9J główny składnik kuchni chińskiej
11A nowotwór złośliwy tkanki nabłonkowej
11E chirurgiczne połączenie jelita ze skórą
12A dawna waszmość pani
12J zabiegi w wannie z hydromasażem

POZIOMO
A1 znany polski przewoźnik
A7 kicz
B11 nieobowiązkowe ubezpieczenie
dla kierowców
C1 działania mające na celu zapobieganie
chorobom
E1 producent porcelany
E11 międzynarodowy układ jednostek miar
G1 nr. Kenozoik
G5 Clint znany jako Brudny Harry
I1 obywatelka państwa ze stolicą w Bagdadzie
J1 orzeł w jęz. angielskim
J9 typ wybrzeża lub szata duchownych
prawosławnych
K2 wojskowa akademia medyczna
L1 ukrop
L5 obumarcie skóry, spowodowane
długotrwałym uciskiem

Opracowanie: Jacek Andrzejewski

In-situ

nowotwór we wczesnej postaci (w miejscu), bez cech
przekraczania błony podstawnej, która jest ograniczenie dla
szerzenia się komórek nowotworowych drogą krwi i układu
chłonnego

Kacheksja

zespół wyniszczenia nowotworowego definiowany jako brak
apetytu oraz zmniejszenie masy ciała i upośledzenie sprawności
wraz z towarzyszącym im nieprawidłowościom metabolicznym,
hormonalnym i odpornościowym

Wspomnienie zimy
Prześlij nam zimowe zdjęcie i wygraj fantastyczne nagrody!
Regulamin konkursu fotograficznego „Wspomnienie zimy”
1. Konkurs organizowany jest przez Onkonet Sp. z o.o., wydawcę czasopisma
„Terapia i Zdrowie”
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów
konkursu, współorganizatorów Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy wakacji zimowych.
7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.
8. Wymagania techniczne:
• pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
• proporcje boków 2:3
• fotografie zapisane w formacie JPG lub TIF,
• prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
• wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem
i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna
składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru
fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane:
Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym
w zgłoszeniu.
9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza,
że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na
stronach internetowych Konkursu, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
10. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy do dnia
31.03.2015 r. (decyduje data wpływu) na adres: Onkonet Sp. z o.o., ul. Śnieżna 3,
80-554 Gdańsk, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny-Zima”
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i naruszające prawa innych osób.
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wieloetapowy proces powstawania nowotworu składający się
z inicjacji, promocji i progresji

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Wakacje zimowe”

wziernikowanie jelita grubego

Kolostomia
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy
dziesięć filiżanek do kawy z motywem
kaszubskim.

13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie
lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Onkonet.pl
a także w numerze kwietniowym czasopisma „Terapia i Zdrowie”
15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi
•	I Nagroda – aparat fotograficzny firmy Fuji
•	II Nagroda – Komplet kawowy Ambasador na 12 osób
•	III nagroda – Zestaw kawowy dla 6 osób
16. Planowana jest wystawa pokonkursowa, o terminie i miejscu której osoby
zainteresowane zostaną powiadomione po ogłoszeniu wyników Konkursu
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych
na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
18. Skład jury: Janusz Czerwiński (redaktor naczelny „Terapii i Zdrowie”),
Maciej Kosycarz (Agencja Fotograficzna KFP), Robert Olech (www.optyczne.pl).

Kancerogeneza

Kolonoskopia
1

Fot. © Anatoly Zavodskov | Dreamstime.com

Słownik terminów
onkologicznych (cz. VI)

Konkurs fotograficzny

przetoka wytworzona pomiędzy jelitem grubym a powłokami ciała.
Wykonywana jest jako ochrona zespolenia wykonanego w dalszej
części (np. w obrębie odbytnicy), jako przetoka ostateczna
po usunięciu dalszej części jelita grubego i odbytnicy lub jako
umożliwienie wypróżniania w przypadku nieoperacyjnego raka
dalszej części jelita grubego lub odbytnicy

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nr tel.: .............................................................................................
Nr

E-mail: .....................................................................................................................................................................
Tytuł pracy

Komentarz (opcjonalnie)

Kolposkopia

wziernikowanie pochwy i szyjki macicy

Kriochirurgia

zabiegi oparte o działanie niskich temperatur, stosowanych
miejscowo za pomocą krioaplikatora w celu miejscowego
niszczenia tkanek. Zabieg stosowany np. do niszczenia guzów
wątroby

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Wakacje zimowe” i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

..............................................................................................
Data i odręczny podpis

onkonet.pl
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