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ELŻBIETA KULIŃSKA

– Mimo pojawiających 
się trudności, widać 

koniec prac budow-
lanych. Zamontowa-
ne zostały już syste-
my do dystrybucji 

gazów medycznych. 
Po odbiorach technicz-

nych i techniczno-sanepi-
dowskich, kolejnym etapem 
będzie montaż  urządzeń 
medycznych – mówi Sławo-
mir Głaz, rzecznik prasowy 
tarnogórskiego szpitala. 

Inwestycja to krok mi-
lowy w historii szpitala po-
wiatowego. Placówka ma 
już swoje lata i jego moder-
nizację wymusił czas. Na 
dodatek zmieniły się przepi-

sy, które również narzuciły 
właścicielowi przeprowa-
dzenie wielu ważnych i kosz-
townych inwestycji. Gdyby 
do inwestycji nie doszło, 
szpitalowi groziło nawet za-
mknięcie.

O to, jak ma wyglądać roz-
budowa bądź modernizacja 
szpitala, kłócono się kilka 
lat temu. Było kilka koncep-
cji: od wersji „na bogato” po 
wersję minimum. 

Dokończenie na str. IV

MIAŁ BYĆ JAK MARZENIE, BĘDZIE ZA 
ROZSĄDNĄ CENĘ

Pomimo problemów prace są coraz bardziej zaawansowane
 FOT. SŁAWOMIR GŁAZ

Prace rozpoczęto od wyburzeń. Tak było ponad rok temu
 FOT. STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH

Fundacja na rzecz Dzieci Mia-
steczko Śląskie – jej dzia-
łalność jest od lat szeroko 
znana nie tylko w Miasteczku 
Śląskim. Dzięki jej pracy uda-
ło się pomóc wielu dzieciom 
zagrożonym ołowicą. Pod 
koniec lipca samorządowcy 
z Tarnowskich Gór podzięko-
wali fundacji za 30 lat dzia-
łalności.  

Na posiedzenie tarnogór-
skiej rady miejskiej zapro-
szono Mieczysława Dumień-
skiego, prezesa fundacji. Jak 
przypomniano, Tarnowskie 
Góry i cała ziemia tarnogór-
ska to tereny, które swoją 
tożsamość i bogactwo zbu-

dowały na wydobyciu i prze-
twarzaniu rud bogatych 
w srebro, cynk i ołów. I o 
ile owe pierwiastki stały się 
przyczyną rozwoju, to ołów 
stał się też wielkim zagro-
żeniem. Przetwarzanie go 
prymitywnymi metodami 
okazało się źródłem zachoro-
wań w szczególności dotyka-
jących dzieci. Wiedzę o tym 
mamy dopiero od końca lat 
70. ub. wieku i zawdzięcza-
my ją  głównie badaniom 
prof. Bożeny Hager-Ma-
łeckiej. Publicznie zaczęto 
mówić na ten temat dopiero 
w latach 80. Niestety, w cza-
sach PRL problem był raczej 
ukrywany.

Na zmiany trzeba było 
poczekać do przełomu po-
litycznego. Gdy powstawała 
Fundacja na rzecz Dzieci 
Miasteczko Śląskie, stężenie 
ołowiu we krwi większości 
dzieci w okolicach Tarnow-
skich Gór było kilkukrotnie 
zawyżone. Samorządowcy 
z Tarnowskich Gór problem 
ołowicy zaczęli nagłaśniać 
na początku lat 90. Na bazie 
tych debat wkrótce powo-
łano do życia fundację. Od 
tego momentu mija właśnie 
30 lat. 

Przez lata fundacja skupia-
ła się na działaniach pomoco-
wych, edukacyjnych i profi-
laktycznych. Otoczyła opieką 

nie tylko dzieci z Tarnowskich 
Gór i powiatu tarnogórskiego, 
ale także z sąsiednich miast, 
w tym z Piekar Śląskich czy 
Bytomia. Jej zaangażowanie 
w te działania a także – to 
trzeba dodać – modernizacja 
Huty Cynku i szereg innych 
działań po latach przyniosły 
efekty.

Chociaż Miasteczko Ślą-
skie od lat jest już samodziel-
ną gminą, Tarnowskie Góry 
nadal wspierają fundację 
i przekazują jej pieniądze na 
walkę z ołowicą i na profi lak-
tykę. W tym roku na działa-
nia profi laktyczne fundacja 
dostała na ten cel 40 tys. zł.
(EKA)

Miasto dziękuje Fundacji Miasteczko Śląskie 
za 30 lat pracy

Na posiedzenie tarnogórskiej rady miejskiej zaproszono 
Mieczysława Dumieńskiego, prezesa fundacji, który odebrał 
dyplom i podziękowania za 30 lat pracy
 FOT. MATERIAŁY PRASOWE

To jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych w ostatnich latach przez powiat tarnogórski. W Wielospecjalistycznym 
Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach już niedługo uruchomiony zostanie nowy blok operacyjny. To bardzo dobra 
wiadomość dla przyszłych pacjentów placówki oraz dla lekarzy, którzy będą pracować w znacznie lepszych warunkach.
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W zależności od regio-
nu kraju, aż 40% ba-

danych przyznało, 
że zaobserwowali 
u  s i eb i e  ob j aw y 
alergii, której obec-

n ość  p ot w i e rd z i ły 
dodatnie wyniki testów. 

Takie dane uzyskano w ra-
mach programu Epidemio-
logii chorób alergicznych 
w Polsce. Udało się też usta-
lić, że choroby alergiczne 
o wiele częściej dotykają 
mieszkańców miast. Naj-
częściej diagnozowano nie-
żyt nosa – 22-25%, następnie 
astmę – 9-11%, pokrzywkę 
– 5-8%, atopowe zapalenie 
skóry – 4-9% oraz alergię 
pokarmową – 5-13%. 

Naukowcy nie mają wątpli-
wości, że już nawet co trzecia 
osoba na świecie jest alergi-
kiem. I choć objawy najczę-

ściej doskwierają dzieciom 
i osobom młodym, starszych 
alergia też nie oszczędza. 

To przeziębienie czy już 
alergia?

Wielu pacjentów skarży 
się, że przez pokaźną część 
roku dokucza im katar i uczu-
cie zatkanego nosa. Borykają 
się z nawracającymi infekcja-
mi i problemami trawienny-
mi. Jak rozpoznać, czy objawy 
nie są przypadkiem oznaką 
alergii?

– W przeziębieniu zwykle 
występuje katar, kaszel, ból 
gardła, pocenie, stan pod-
gorączkowy lub gorączka, 
ale zazwyczaj nie ma cha-
rakterystycznego dla alergii 
świądu. Infekcja ustępuje też 
w ciągu kilku dni, czego nie-
stety nie można powiedzieć 
o objawach alergicznych 
– wymienia dr Jan Głogow-
ski, specjalista chorób płuc 

i alergologii, zastępca ordy-
natora oddziału pulmonolo-
gii w Zakładzie Pulmonologii 
Tarnowskie Góry.

Alergia może generować 
bardzo szeroki zakres obja-
wów. Najczęściej kojarzymy ją 
z wodnistym katarem, bloka-
dą nosa, napadami kichania, 
swędzeniem i łzawieniem 
oczu, ale może też  powo-
dować światłowstręt, świąd 
nosa, podniebienia, gardła, 
duszność, kaszel czy świsty 
w obrębie oskrzeli.

– Do symptomów alergii 
możemy też zaliczyć swę-
dzącą pokrzywkę, objawy 
gastryczne, takie jak bóle 
brzucha, częste wypróżnie-
nia czy wręcz biegunki oraz 
najrzadziej występujące, ale 
też najgroźniejsze dla pa-
cjenta, objawy anafi laktycz-
ne: spadek ciśnienia tętni-
czego i utratę przytomności 
– dodaje doktor Głogowski.

Leki bez recepty. Pomagają? 
Co roku w okresie pylenia 

roślin w mediach pojawiają 
się reklamy środków łagodzą-
cych objawy alergii. I choć 
przynoszą chwilową ulgę, na 
dłuższą metę nie rozwiążą 
problemu. – Leczenie aler-
gii powinno być prowadzo-
ne przez lekarzy rodzinnych 
i lekarzy specjalistów w po-

radniach alergologicznych, 
w których po ustąpieniu obja-
wów ostrych przeprowadzana 
jest diagnostyka alergologicz-
na i ustalone odpowiednie 
leczenie. Stosowanie leków 
przeciwalergicznych dostęp-
nych w aptekach bez recepty 
dopuszczalne jest jedynie na 
zasadzie wyjątku, celem kon-
tynuacji zaleconego wcześniej 

leczenia specjalistycznego – 
podkreśla dr Głogowski. 

Po zdiagnozowaniu alergii 
leczenie będzie wymagało 
czasu. To farmakologiczne 
zwykle trwa do 2 sezonów lub 
lat, w zależności od tego, czy 
mamy do czynienia z alergią 
sezonową, czy całoroczną.  

Czy warto się odczulać?
Gdy leczenie farmakolo-

giczne nie przynosi efektów, 
lekarze zalecają odczulanie. 
Polega na stopniowym po-
dawaniu chemicznie prze-
tworzonego i oczyszczone-
go alergenu. Cykl zabiegów 
w przypadku immunoterapii 
sezonowej trwa od 3 do 5 se-
zonów, przy odczulaniu cało-
rocznym – od 3 do 5 lat.

– Objawów alergii nie na-
leży lekceważyć. Nieleczona, 
staje się przyczyną silnego 
dyskomfortu – nawet lek-
ka lub sezonowa skutecznie 
utrudnia naukę czy pracę 
zawodową. Ciężka alergia 
to z kolei źródło powikłań, 
nieraz bardzo groźnych dla 
zdrowia pacjenta – zaznacza 
specjalista alergologii.

JUŻ CO TRZECI POLAK JEST ALERGIKIEM

Nieleczona alergia jest źródłem dużego dyskomfortu, utrudnia 
swobodne przebywanie na świeżym powietrzu, ale też naukę 
czy pracę zawodową
 FOT. CANVA.COM

Coraz częściej skarżymy się na katary, nawracające infekcje czy problemy żołądkowe. Podejrzewając 
alergię, zwykle najpierw odwiedzamy aptekę i sięgamy po leki bez recepty, byle „przetrwać” okres pylenia 
roślin. Niestety, nieleczona alergia zawsze powraca.

http://www.naturalmedtg.pl/
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Pewnie już nieraz usłyszałaś słowo „brafitterka”, 
ale co tak naprawdę się pod nim kryje? Jak wyglą-
da wizyta u brafi tterki? Czy powinna wiązać się ze 
specjalnym przygotowaniem? Postaramy się odcza-
rować pierwszą wizytę w salonie brafi tterskim krok 
po kroku.

Krok pierwszy: jesteś zainteresowana poradą brafi tterki? 
Powiedz nam o tym!

Podczas wstępnej rozmowy w salonie, brafi tterka zapyta 
Cię o Twój rozmiar biustonosza. Jeśli nie jesteś pewna swo-
ich wymiarów lub chcesz skonsultować je ze specjalistką, 
powiedz nam o tym, a my przejdziemy do profesjonalnej 
porady. Konsultacja brafi tterska w naszym salonie jest bez-
płatna!

Krok drugi: rozgość się w przymierzalni. Brafitterka 
wszystko Ci wyjaśni.

Jeśli zgodzisz się na konsultację, zaprosimy Cię do naszej 
przymierzalni. Rozgość się!

Przed przymierzalniami mieści się także kanapa, na któ-
rej może odpocząć Twój towarzysz zakupów, a także strefa 
dla najmłodszych milusińskich.

Krok trzeci: jesteś najważniejsza – chcemy Cię wysłuchać!
Brafi tting to nie tylko wymiary, obwód czy liczby. Bra-

fi tting to komunikacja i umiejętność słuchania.
Powiedz nam, jaki jest Twój ulubiony krój, kolor, co de-

nerwuje Cię w Twoim obecnym biustonoszu, a co w nim 
lubisz. Postaramy się dobrać biustonosz idealny dla Ciebie.

Krok czwarty: Ty ściągnij koszulkę, my ściągniemy wy-
miary.

Brafi tterka poprosi Cię o ściągnięcie koszulki. Zostań w 
swoim biustonoszu, możesz przyjść po prostu w swoim ulu-
bionym modelu. Następnym krokiem jest ściągniecie wy-
miarów: centymetrem krawieckim będziemy mierzyć ob-
wód pod biustem, a także wymiar na wysokości brodawek.

Krok piąty: bądź szczera z nami i z samą sobą.
Po określeniu rozmiaru i rozmowie z Tobą, brafi tterka 

przygotuje kilka różnych biustonoszy, uwzględniając Two-
je preferencje. Powoli zmierz każdy stanik, nawet jeśli na 
pierwszy rzut oka wydaje Ci się nieodpowiedni. Powiedz 
nam, co Ci nie odpowiada. Na spokojnie przemyśl, w któ-
rym z biustonoszy czujesz się komfortowo.

Krok szósty: przede wszystkim, niczym się nie stresuj.
Za każdym razem, gdy będziemy przynosić Ci nowy 

biustonosz, zapytamy, czy możemy Ci go podać. Nie wejdzie-
my do przymierzalni bez Twojej zgody i nie będziemy ingero-
wać w proces przymierzania, jeśli nie zakomunikujesz takiej 
potrzeby. Jeśli wyrazisz taką chęć, pokażemy Ci, jak prawi-
dłowo założyć biustonosz i jak określić, czy jest w porządku.

Krok siódmy: cieszymy się z Twojej wizyty. Cieszymy 
się, że mogłyśmy poznać Twoją historię!

Nie czuj presji zakupu biustonosza, jeśli żaden z za-
proponowanych nie będzie idealnym dla Ciebie. Żadna z 

brafi tterek nie ocenia Ciebie, ani Twoich wyborów. Cieszy-
my się, że odwiedziłaś nasz salon i mogłyśmy przekazać Ci 
garstkę wiedzy. Brafi tterka doradza, ale niczego nie narzu-
ca. Najważniejszy jest Twój komfort!

 Wizyta w salonie brafitterskim to nie tylko szansa na 
znalezienie idealnie dobranej bielizny, ale także możliwość 
poświęcenia czasu sobie, swoim potrzebom. Doskonale 
sprawdzają się wizyty w towarzystwie przyjaciółki bądź 
mamy czy siostry. To chwile na wspólny śmiech, żarty, ale 
również okazja, by przyjrzeć się swojemu ciału, zaakcepto-
wać piękną różnorodność. Zapraszamy do naszego salonu, 
w którym czeka na Ciebie pięć wykwalifi kowanych brafi t-
terek, które chętnie potowarzyszą Ci na drodze doboru ide-
alnego biustonosza.

 FOT.  WIKI KOT

https://brastory.pl/
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Centra zdrowia psychicz-
nego mają być miejscem, 
w którym można dostać 
natychmiastowe, bezpłat-
ne wsparcie. Taki ośrodek 
powstał niedawno również 
w Tarnowskich Górach. W 
przypadku naszego miasta 
jest dedykowane dzieciom i 
młodzieży.

Centrum Zdrowia Psychicz-
nego dla Dzieci i Młodzieży 
uruchomiono przy ul. Opol-
skiej 21. Obejmie opieką 
psychologiczną i psychia-
tryczną rodziny z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, 
szkolnym i młodzież, któ-
ra ma nie więcej niż 21 lat. 
Proponuje specjalistyczną 
pomoc w razie m.in. zabu-
rzeń lękowych, depresyj-
nych, zaburzeń zachowania 
i emocjonalnych oraz trud-
ności szkolnych.

W ramach centrum moż-
liwa będzie diagnoza psy-
chiatryczna i psychologicz-
na, leczenie psychiatryczne, 
jak również wsparcie psy-

chologiczne i psychotera-
peutyczne zarówno dziecka, 
jak i jego rodziców. Specjali-
ści będą ściśle współpraco-
wać z rodziną, przedszko-
lem, szkołą  oraz innymi 
instytucjami.

Leczenie w ramach cen-
trum jest realizowane w 
ramach działalności Dzien-
nego Oddziału Psychiatrii 
i Psychoterapii dla Dzieci i 
Młodzieży, jak również Po-
radni Zdrowia Psychicznego 
dla Dzieci i Młodzieży.

Leczenie w Dziennym 
Oddziale Psychiatrycznym 
dla Dzieci i Młodzieży wy-
maga skierowania od leka-
rza ubezpieczenia zdrowot-
nego i przejścia przez proces 
kwalifikacji (dwa lub trzy 
spotkania z lekarzem i/lub 
z psychologiem w poradni).

W trakcie pobytu pacjent 
jest pod opieką psychiatry 
i psychoterapeuty. Bierze 
udział m.in. w treningach 
wzmacniania kompetencji 
społecznych oraz terapii za-
jęciowej.

Z kolei Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i 
Młodzieży oferuje wizyty spe-
cjalistyczne: psychiatryczne, 
seksuologiczne, konsultacje 

psychologiczne i wsparcie 
terapeutyczne (możliwa jest 
terapia indywidualna i ro-
dzinna).

Z pomocy psychiatry i sek-
suologa można skorzystać 
bez konieczności przedło-
żenia skierowania. Wizyty u 
psychologa i psychoterapeu-
ty wymagają skierowania od 
dowolnego lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego. (EKA)

Centrum zdrowia 
psychicznego także u nas

Miał być jak marzenie, 
będzie za rozsądną cenę

Centrum Zdrowia Psy-
chicznego dla Dzieci i 
Młodzieży uruchomiono 
przy ul. Opolskiej 21. 
Obejmie opieką psycho-
logiczną i psychiatryczną 
rodziny z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, szkolnym 
i młodzież, która ma nie 
więcej niż 21 lat. 

Dokończenie ze str. I
Zwolennicy tej pierwszej 

chcieli przekonać właścicie-
la spółki, czyli powiat i re-
prezentujących go radnych, 
że to inwestycja na kolejne 
kilkadziesiąt lat i jeśli teraz 
poskąpią pieniędzy, konse-
kwencje będą odczuwalne 
przez lata. Zwyciężyło zdro-
worozsądkowe podejście 
starosty Krystyny Kosma-
li – powiat wybrał tańsze 
rozwiązanie, które dzisiaj 
i tak kosztuje tyle, ile wtedy 

żądano za wersję z górnej 
półki. 

Blok operacyjny powsta-
je w miejscu, w którym kie-
dyś znajdowała się kuchnia 
szpitalna. WSP wyposażony 
zostaje również w nową ste-
rylizatornię, z kolei żeby moż-
liwy był transport pacjentów 
bezpośrednio z oddziałów na 
blok, budowana jest dodatko-
wa winda.

Plac budowy został prze-
kazany wiosną  ubiegłego 
roku. Przetarg wygrała firma 

z Żywca. Kiedy rozpoczynała 
się budowa, była mowa o tym, 
że bez wyposażenia inwestycja 
pochłonie 12 mln zł, a z wypo-
sażeniem 18 mln. Niestety, 
ceny rosną w oczach. W tej 
chwili koszty całej inwestycji 
wyceniono nawet na 20 mln zł. 

Budowa jest fi nansowana 
z budżetu powiatu. Pomoc 
państwa wynosi ok. 6 mln 
zł. Kiedy ją przyznawano, ta 
kwota miała starczyć na za-
płacenie za połowę prac.
ELŻBIETA KULIŃSKA

Blok operacyjny powstaje w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się kuchnia szpitalna
 FOT. SŁAWOMIR GŁAZ

https://www.proteka.com.pl/
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„Odżywiam się zdrowo, 
unikam fast foodów, 

jem stosunkowo 
mało i staram się 
żyć  a k t y w n i e  – 

a mimo to nie mogę 
s ch u d nąć ”  –  t a k i e 

stwierdzenia notorycz-
nie padają w gabinetach 
dietetycznych. Polacy coraz 
częściej zgłaszają się do spe-
cjalistów, szukając wspar-
cia w walce z dodatkowymi 
kilogramami. Zeszłoroczne 
badania wykazały, że nad-
mierną masę ciała ma już 
53% dorosłych Polek i aż 
68% dorosłych Polaków. 
I choć wzrasta świadomość 
w zakresie wpływu diety 
i aktywności fizycznej na 
organizm, statystyki coraz 
bardziej odbiegające od eu-
ropejskiej średniej nie napa-
wają optymizmem. W czym 
tkwi problem?

Uciekające kalorie
Walkę z nadwagą najczę-

ściej zaczynamy od anali-
zy jadłospisu, oszacowania 
wartości kalorycznej tego, co 
zjadamy i porównania z tabe-
lami, przedstawiającymi śred-
nie zapotrzebowanie dla kon-
kretnej płci i grupy wiekowej. 
I tu zaczynają się schody...

– Najczęstszą przyczyną 
trudności w walce z nadwa-
gą jest źle wyliczony defi cyt 
kaloryczny, czyli ilość kalo-
rii, którą powinniśmy przyj-
mować w ciągu dnia. Zwykle 
mamy do czynienia z dwo-
ma możliwościami: albo nie 
potrafimy go samodzielnie 
obliczyć, albo jakieś kalorie 
nam „umykają” i w rzeczy-
wistości zjadamy o wiele 
więcej, niż nam się wydaje 
– opowiada dietetyk Anna 
Orzeł-Nejman, właściciel-
ka Gabinetu Dietetycznego 
Anna Orzeł w Tarnowskich 
Górach.

Nieraz dopiero w trakcie 
szczegółowego wywiadu 
okazuje się, że klient za-
pomni do bilansu wliczyć 
energię pochodzącą z kilku 
wypitych cappuccino, kilku 
garści orzechów, cukierków, 
wypitego drinka czy piwa. 
W efekcie zamiast 1800 kcal 
otrzymujemy 2500 kcal.

Aktywność w liczbach
Istotnym czynnikiem de-

cydującym o tym, ile kalorii 
powinniśmy przyjąć w ciągu 
dnia, jest stopień aktywności 
fizycznej. Ponownie w grę 
wchodzą nie subiektywne od-
czucia, a szczegółowa analiza.

– W tym celu dietetycy 
korzystają ze specjalnych 
wskaźników, których war-
tość zależna jest od stopnia 
aktywności fizycznej (rodza-
ju wykonywanej pracy, ilości 
jednostek treningowych). 
Nieraz zdarza się, że klient za-
deklaruje, że wykonuje 5 tre-

ningów tygodniowo, jednak 
nagłe dodatkowe zobowiąza-
nia powodują, że nie ma cza-
su na aktywność fi zyczną i w 
efekcie trenuje tylko raz w ty-
godniu. Podobnie w przypad-

ku pracy, którą początkowo 
określa jako wymagającą ru-
chu, jednak w wyniku zmia-
ny zakresu obowiązków siada 
za biurkiem. Takie sytuacje 
wymagają kontaktu z dietety-

kiem i weryfi kacji jadłospisu, 
aby dieta przynosiła satysfak-
cjonujące efekty – podkreśla 
Anna Orzeł-Nejman.

Choroba nie musi być 
przeszkodą

Za trudnościami z redukcją 
masy ciała stoją też proble-
my zdrowotne. Lista chorób 
predestynujących do nadwa-
gi jest długa. Dlatego przed 
wdrożeniem diety warto od-
wiedzić gabinet lekarski i wy-
konać podstawowe badania.

– Przykładem jednostki 
chorobowej utrudniającej 
odchudzanie jest niedoczyn-
ność tarczycy, która w teo-
rii spowalnia metabolizm 
o około 30% czy związana 
z gospodarką hormonalną 
insulinooporność. Jednak 
nawet w takich przypadkach, 
przy odpowiednio dobranym 
leczeniu, a czasem nawet bez 
farmakoterapii, proces utraty 
masy ciała może przebiegać 
w 100% efektywnie. Kluczem 
do sukcesu jest profesjonalnie 
skonstruowana dieta i kon-
sekwencja – zaznacza Anna 
Orzeł-Nejman.

DLACZEGO NIE POTRAFIĘ SCHUDNĄĆ?

Skonstruowanie skutecznej diety wymaga precyzyjnych obliczeń, 
ale też szczerej rozmowy z dietetykiem
 FOT. ARCHOWUM ANNY ORZEŁ NEJMAN

Zbilansowana dieta i aktywność fizyczna – receptę na szczupłą sylwetkę zna praktycznie każdy. 
Problem pojawia się wtedy, gdy mimo zmiany nawyków żywieniowych i trybu życia waga ani drgnie.
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Z roku na rok wzrasta 

nasza świadomość 
w zakresie zdrowia. 
Nie bez powodu – 
dynamicznie rośnie 
również liczba pa-

cjentów przed 40-tką, 
którzy szukają pomocy 

w gabinetach fizjoterapeu-
tycznych. Najczęściej skarżą 
się na nawracające bóle krę-
gosłupa i inne dolegliwości 
układu narządu ruchu. Chęt-
nie wykupują zabiegi, coraz 
więcej młodych osób decy-
duje się też na intensywną 
pracę z fizjoterapeutą pod-
czas kilkudniowego wyjazdu 
nad jezioro, w góry czy nad 
morze. 

– Najmłodsza uczestnicz-
ka turnusu fizjoterapeutycz-
nego, który organizowaliśmy, 
miała 22 lata. Zgłosiła się do 
nas z powodu bólu kręgosłu-
pa, spowodowanego wielogo-
dzinnym przesiadywaniem 
przed ekranem komputera. 
Choć  nie zdiagnozowano 
u niej poważnego schorzenia 
ortopedycznego, postanowi-
ła zdusić problem w zarodku. 
I wcale nie stanowi wyjątku – 
opowiada Sylwia Romanow-
ska, specjalista fizjoterapii, 
właścicielka gabinetu fizjo-
terapeutycznego w Tarnow-
skich Górach.

Sprawdź organizatora
Wraz z zapotrzebowaniem 

na tego typu usługi rośnie 

liczba firm organizujących 
turnusy f izjoterapeutycz-
ne czy też rehabilitacyjne. 
Prywatne wyjazdy oferują 
gabinety i kliniki, nawiązu-
jące współpracę z ośrodkami 
wypoczynkowymi. Turnusy 
można wykupić również bez-
pośrednio w pensjonatach 
czy hotelach. „Turnusami 
rehabilitacyjnymi” często na-
zywane są też pobyty w SPA, 
gdzie możemy skorzystać 
z upiększających i relaksują-
cych zabiegów, które jednak 
z fizjoterapią nie mają nic 
wspólnego. 

– Warto dokładnie przeczy-
tać ofertę. Sprawdzić rodzaj 
zabiegów oraz czy będziemy 
uczestniczyć w zajęciach gru-
powych, czy indywidualnych. 

Najbardziej korzystna jest te-
rapia indywidualna, dobrana 
w oparciu o diagnostykę funk-
cjonalną i kliniczną. Organi-
zator z wyprzedzeniem po-
winien poprosić uczestników 
o zaświadczenie lekarskie. 
Równie ważne jest doświad-
czenie i kompetencje osób, 
którym powierzymy swoje 
zdrowie – podkreśla Sylwia 
Romanowska.

Na łonie natury – i dla mam
Latem warto szukać wyjaz-

dów, podczas których część 
zajęć odbywa się na świe-
żym powietrzu. Popularne są 
m.in. integrujące uczestni-
ków treningi marszowe z ki-
jami. To doskonała okazja, by 
spędzić czas na łonie natury.

Coraz większą popular-
nością cieszą się też turnu-
sy dla świeżo upieczonych 
mam, podczas których reali-

zowane są zabiegi z zakresu 
rehabilitacji uroginekolo-
gicznej. 

Dokończenie na str. VIII

ZAMIAST ALL INCLUSIVE: WAKACJE 
Z FIZJOTERAPEUTĄ
W ramach urlopu swoje zdrowie coraz częściej postanawiają podreperować młodzi ludzie na początku kariery zawodowej. 
Pojawiają się też oferty dla świeżo upieczonych mam. Przed wyjazdem warto jednak dokładnie przeczytać ofertę, by zamiast 
turnusu rehabilitacyjnego nie wykupić pobytu w SPA.

Latem warto szukać wyjazdów, podczas których część zajęć 
odbywa się na świeżym powietrzu. To doskonała okazja, by 
połączyć przyjemne z pożytecznym i spędzić czas na łonie natury
 FOT. ARCHIWUM SYLWII ROMANOWSKIEJ

https://www.romanowska-fizjoterapia.pl/
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Muśnięta słońcem skó-
ra wygląda bardziej 

atrakcyjnie. Jednak 
lista szkód spowodo-
wanych opalaniem 
jest długa, a orga-

nizm potrzebuje wielu 
tygodni na regenerację. 
– Ekspozycja na działanie 

promieni słonecznych, wiatr 
i słona woda to prawdziwe 
wyzwanie dla naszej cery. 
Podrażnienia, i to nie tylko 
te widoczne gołym okiem, 
uszkadzają barierę hydroli-
pidową naskórka. Z czasem 
opalona skóra, w wyniku 
silnego przesuszenia, traci 
blask i przybiera ziemisty 
odcień. Dlatego latem należy 
szczególnie zadbać o codzien-
ną pielęgnację – zaznacza Jo-
anna Kleinert, kosmetyczka 
i współwłaścicielka Salonu 
Urody Magenta SPA w Tar-
nowskich Górach. 

Nie bierz urlopu od filtra
Po preparaty z wysokim 

filtrem UV chętnie sięgamy 
na początku urlopu. Jednak 
gdy po kilku dniach pojawi się 
atrakcyjny brązowy odcień, 
wybieramy kosmetyki z bar-
dzo niskim filtrem, a nawet 
rezygnujemy z nich w ogóle.

– To poważny błąd. Pre-
paraty z wysokim filtrem 
chronią przed szkodliwym 
promieniowaniem ultra-
fioletowym, które przenika 
również przez chmury. Dla-
tego latem powinniśmy je 
stosować codziennie, nawet 
w pochmurne dni – podkre-
śla kosmetyczka Anna Szkuć, 
współwłaścicielka Magenta 
SPA.

– Prawidłowo dobrane ko-
smetyki zmniejszają też ryzy-
ko wystąpienia przebarwień 
oraz tzw. pajączków. Nie zapo-
minajmy również o długofalo-
wych skutkach opalania bez 
filtra – promienie UV uszka-

dzają włókna elastynowe i ko-
lagenowe, które zapewniają 
skórze jędrność i młodzieńczy 
wygląd.

Nie śpij w makijażu
Częsty problem towarzy-

szący opalaniu to pojawiające 
się na skórze niedoskonało-
ści. Przyczyną zwykle są za-
nieczyszczenia spowodowane 
nadmierną produkcją sebum, 
ale też niedokładnie wykony-
wany demakijaż.

– Dbajmy o codzienne, do-
kładne oczyszczenie skóry. 
Nigdy nie kładźmy się spać 
w makijażu. Po demakijażu 
nałóżmy odpowiednio do-
brany do potrzeb naszej cery 
krem – wymienia Joanna Kle-
inert.

– O skórę warto zadbać 
również „od środka”. Zdrowy 
i promienny wygląd zapewni 
zrównoważona dieta i obfi-
te nawadnianie organizmu. 
W czasie upałów wypijanie 

dwóch litrów płynów dzien-
nie to absolutne minimum. 

Pierwsza pomoc po urlopie
Jeśli mimo przestrzegania 

zasad letniej pielęgnacji na-
sza skóra wymaga pomocy, 
warto zgłosić się do gabinetu 
kosmetycznego. Latem popu-
larnością cieszą się zabiegi 
mające na celu odbudowę 
płaszcza ochronnego skóry, 
oparte na aktywnych składni-
kach regenerujących naskó-

rek i silnie nawilżające – na 
przykład z wykorzystaniem 
kwasu hialuronowego.

– Można zdecydować się 
na delikatny zabieg oczysz-
czający, jak oczyszczanie 
wodorowe, które przywraca 
skórze blask i gładkość. Cie-
kawą propozycją będą zabie-
gi aparaturowe, stymulujące 
produkcję kolagenu i elasty-
ny oraz uszczelniające naczy-
nia krwionośne, na przykład 
z wykorzystaniem fal radio-

wych. W przypadku przebar-
wień dobre efekty przynoszą 
zabiegi z wykorzystaniem de-
likatnych peelingów chemicz-
nych – wymienia Anna Szkuć.

Te zabiegi odłóż na jesień
Nie wszystkie zabiegi moż-

na wykonywać latem. W nie-
których przypadkach silne 
nasłonecznienie i wysoka 
temperatura może powodo-
wać poparzenia czy wystąpie-
nie przebarwień. 

Podczas upałów nie wyko-
nuje się zabiegów z wykorzy-
staniem lasera, w tym depila-
cji czy zamykania naczynek. 
Do jesieni warto też poczekać 
z mikrodermabrazją i głębiej 
działającymi peelingami che-
micznymi. 

– Do gamy jesiennych za-
biegów warto też dodać ma-
saże, które choć na chwilę 
pozwolą wrócić myślami do 
urlopu i pięknej pogody – 
podpowiada Joanna Kleinert.

NA WAKACJACH SKÓRA NIE ODPOCZYWA
Niestaranny demakijaż, zaniedbywanie codziennej pielęgnacji, rezygnacja z kremu z filtrem, gdy tylko pojawi się pierwsza 
opalenizna. Podczas wakacji wystawiamy naszą skórę na ciężką próbę. 

Kosmetyki z wysokim fi ltrem powinniśmy stosować przez całe 
lato, nawet gdy „dorobimy się” już wakacyjnej opalenizny
 FOT. PIXABAY.COM
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Zamiast all inclusive: 
wakacje z fi zjoterapeutą

Dokończenie ze str. VI
Celem jest zniwelowanie 

dyskomfortu po trudnym 
porodzie i ciąży. Organiza-
torzy zapewniają możliwość 
skorzystania z akcesoriów 
potrzebnych do opieki nad 
maluszkiem, możliwość za-
brania ze sobą osoby towarzy-
szącej, nieraz również pomoc 
profesjonalnego opiekuna dla 
dziecka podczas zabiegów. 

To nie tylko urlop
– Trudno mówić o kon-

kretnych zabiegach – pro-

gram usprawniania jest 
indywidualny w zakresie za-
stosowanej metody specja-
listycznej i doboru rodzaju 
ćwiczeń. W zależności od po-
trzeb można wdrożyć terapię 
manualną, mięśniowo-po-
więziową, czaszkowo-krzyżo-
wą i wiele innych – wymienia 
fi zjoterapeutka.

– Warto też zwrócić uwa-
gę na edukacyjny aspekt 
takiego wyjazdu. Fizjote-
rapeuta zwraca uwagę na 
ergonomiczne wykonywa-
nie codziennych czynności. 

Pacjent uczy się wypraco-
wywania prawidłowych na-
wyków ruchowych, poznaje 
różne techniki relaksacyjne 
oraz otrzymuje niezbęd-
ną wiedzę, jak zapobiegać 
nawrotom dolegliwości. 
Wdrożenie codziennych 
ćwiczeń daje pewność utrzy-
mania organizmu w dobrej 
kondycji. Dzięki temu inwe-
stycja, jaką jest taki wyjazd, 
zaprocentuje w przyszłości 
– podkreśla Sylwia Roma-
nowska.
AGNIESZKA GABAŁA

Potrafi żyć w ukryciu w or-
ganizmie człowieka nawet 
przez kilkadziesiąt lat. W tym 
czasie niszczy naszą wątro-
bę. Dopiero po latach, gdy 
choroba jest w zaawansowa-
nym stadium, pojawiają się 
pierwsze objawy. 

Większość Polaków nie wy-
konuje badań w kierunku 
wirusowego zapalenia wą-
troby typu C (HCV). Tymcza-
sem problem może dotyczyć 
każdego z nas. Do zakażenia 
dochodzi, gdy przerwana zo-
stanie ciągłość skóry: w sa-
lonie kosmetycznym, u den-
tysty czy podczas niedbale 
wykonywanych zabiegów 
chirurgicznych.

W Polsce żyje około 120 
tysięcy osób nieświadomych 
zakażenia HCV. Wirus na-
zywany jest często cichym 
zabójcą,  gdyż  zakażenie 
przebiega bezobjawowo lub 
objawy są niecharaktery-
styczne. Tylko u około 20 
proc. chorych obserwuje się 
zażółcenie powłok skórnych, 

brak łaknienia lub bóle brzu-
cha. 

Zdarza się, że u osób za-
każonych występują obja-
wy nieswoiste dla choroby 
wątroby, np. długotrwałe 
zmęczenie, senność, apatia, 
stany depresyjne. Czasami 
pojawiają się bóle stawów, 
mięśni oraz zmiany skór-
ne. Każdy kto miał kilka 
hospitalizacji, przechodził 
transfuzję krwi przed 1992 
rokiem, korzysta z usług 
gabinetów kosmetycznych, 
stomatologicznych lub ma 
tatuaże – w szczególności 
te robione metodą domową 
przez niewykwalifi kowaną 
osobę – powinien poddać 
się  badaniu w kierunku 
HCV.

To da się wyleczyć
Nie ma szczepionki prze-

ciwko HCV, ale są skuteczne 
leki. W Polsce leczenie HCV 
jest świadczeniem gwaran-
towanym w programie leko-
wym Ministerstwa Zdrowia 
i każda osoba posiadająca 

ubezpieczenie zdrowotne 
ma do niego dostęp.

W proces zwalczania wi-
rusa HCV zaangażowała się 
Fundacja Urszuli Jaworskiej, 
uruchamiając kampanię 
społeczną #CzasNasGoni, 
której głównym zadaniem 
jest podnoszenie świadomo-
ści na temat wirusowego za-
palenia wątroby typu B i C, 
zachęcanie do wykonywania 
badań profi laktycznych oraz 
upowszechnianie dostępu 
do testowania w kierunku 
HCV. 

Od 1 lipca tego roku le-
karz pierwszego kontaktu 
może zlecać badanie an-
ty-HCV. Dzięki tej zmianie 
wiele osób ma szansę na 
wyleczenie i uniknięcie po-
wikłań w postaci marskości, 
raka lub przeszczepu wątro-
by. Samo leczenie polega 
jedynie na przyjmowaniu 
doustnym tabletek przez 2-3 
miesiące. W wielu ośrod-
kach nie ma kolejek.
ŹRÓDŁO INFORMACJI: FUNDACJA  
URSZULI JAWORSKIEJ

Nieświadomi 
zagrożenia
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Trudności, z jakimi na 
co dzień  borykają 

się osoby jąkające 
się, szerokiej pu-
bliczności pozwo-
lił  zrozumieć  wy-

reżyserowany przez 
Toma Hoopera fi lm „Jak 

zostać królem”. Produkcja 
opowiada historię Alberta, 
księcia Yorku i przyszłego 
króla Anglii Jerzego VI. To 
jedna z najbardziej znanych 
postaci, która podjęła tera-
pię logopedyczną, by móc 
godnie reprezentować swój 
kraj i przemawiać do swoich 
poddanych. 

Choć fi lm kończy się suk-
cesem króla i jego terapeuty, 
ukazuje też ogrom pracy, 
jaki trzeba włożyć w pokona-
nie zaburzenia oraz wstyd, 
stres i izolację, które doty-

kają ludzi borykających się 
z tą przypadłością. Obecnie 
problem dotyczy 4% dzieci 
i 1% dorosłych, przy czym 4 
razy częściej jąkają się męż-
czyźni. W Polsce do tej grupy 
należy około 500 tys. osób.

Skazani na izolację?
Jąkanie się  jest zabu-

rzeniem płynności mowy. 
U dzieci do 5. roku życia 
może być zjawiskiem rozwo-
jowym, czyli etapem, który 
minie samoistnie. 

– Mimo to każdy mały 
pacjent wymaga indywidu-
alnej diagnozy i podjęcia 
działań profilaktycznych. 
Z kolei w przypadku dzieci 
starszych, młodzieży i doro-
słych, warto jak najszybciej 
rozpocząć terapię. Podczas 
rozmów z pacjentami nieraz 
przekonałam się, że jąka-
nie się to nie tylko problem 

z płynnym wysłowieniem 
się. To wielokrotnie dodatko-
wy stres związany z kontak-
tem z drugim człowiekiem, 
brak pewności siebie, wra-
żenie, że ludzie nie słuchają 
tego, co osoba jąkająca się 
mówi, tylko w jaki sposób to 
czyni – opowiada Karolina 
Spałek, logopeda i neurolo-
gopeda z Tarnowskich Gór.

Jąkanie może mieć różne 
formy. Bywa łagodne, kiedy 
przyjmuje formę krótkich 
pauz, bardziej nasilone prze-
szkadza w mówieniu i polega 
na przeciąganiu głosek lub 
wielokrotnym powtarzaniu 
sylab rozpoczynających sło-
wa lub całych słów. 

Zamiast milczeć – leczyć
Naukowcy wciąż poszu-

kują przyczyny zaburzenia. 
Pojawiają się teorie o pod-
łożu genetycznym, ale też 

wpływie traumatycznych 
przeżyć na trudności z płyn-
ną komunikacją.

– Praktyka pokazuje, że 
głównym problemem jest 
nieprawidłowy oddech i pra-
ca przepony. Towarzyszą mu 
znaczne napięcia mięśni 
twarzy lub niska sprawność 
języka i warg. Brak koordy-
nacji oddechu i ruchów mię-
śni artykulacyjnych będzie 
powodował  niepłynność 
w mówieniu – wyjaśnia lo-
gopeda.

I dodaje, że terapia rozpo-
czyna się od nauki oddycha-
nia przeponą i usprawnienia 
pracy aparatu mowy. Wpro-
wadza się też ćwiczenia emi-
sji głosu, które mają na celu 
jego świadome używanie, 
„sterowanie” brzmieniem 
i głośnością, również w sy-
tuacjach stresowych. „Efek-
tem ubocznym” leczenia jest 

zwiększenie pewności siebie 
i poczucia własnej wartości. 

– Osiąganie zaplanowa-
nych celów jest indywidu-
alne, tak samo jak potrzeby 
osób jąkających się. Warto 
zadbać nie tylko o to, jak wy-

glądamy, ale również jak się 
komunikujemy. To recepta na 
sukces w życiu zawodowym, 
a w przypadku osób jąkają-
cych się często również zu-
pełnie nowy rozdział w życiu 
– zaznacza Karolina Spałek.

GDY SŁOWA WIĘZNĄ W GARDLE
Jąkanie częściej dotyczy dzieci. Większość maluchów z niego wyrasta, co nie oznacza, że zaburzenie można bagatelizować. 
Również u dorosłych problemy z wysłowieniem się utrudniają relacje z otoczeniem, a w efekcie karierę zawodową. 
Na szczęście na terapię nigdy nie jest za późno.

Jąkanie się to nie tylko problem z płynnym wysłowieniem się. 
To wielokrotnie dodatkowy stres związany z kontaktem z drugim 
człowiekiem
 FOT. CANVA.COM
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http://www.manualmed.com.pl/
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XII ZDROWIE I URODA
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https://www.logopedyczna.slask.pl/
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