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Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością pragnę przedstawić Państwu już trzecie wydanie
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kwartalnika Instytutu Zdrowia Medicall. Niezmiernie cieszę się, że pismo „Zdrowie
pod SIÓDEMKAMI”, którego zadaniem jest edukacja oraz umilenie Państwu czasu
spędzonego w naszej przychodni, trafia w Państwa gust oraz potrzeby.
Trzeci numer w całości poświęcony jest pediatrii – dziedzinie medycyny,
której świadczenia można od niedawna realizować w naszej placówce. W biuletynie zostaje poruszona kwestia bezpiecznego odżywiania mamy i dziecka, a także
temat POZ, dzięki któremu możemy dokładnie wyjaśnić, co kryje się pod tym
pojęciem oraz jakie prawa przysługują każdemu pacjentowi w ramach podstawowej opieki. Warto również zapoznać się z artykułem dotyczącym wad postawy
u dzieci. Maja Chrzęszczyk, licencjonowany fizjoterapeuta, odpowiada w nim na
najważniejsze pytania związane z zaburzeniami postawy u najmłodszych.
Ponadto zachęcam wszystkie przyszłe mamy do przeczytania artykułu
Zaszczep swoje dziecko, przedstawiającego wykaz szczepień obowiązkowych

Prawidłowo skomponowana dieta ma nie tylko znaczenie w czasie ciąży,
ale odgrywa również ważną rolę w pierwszych 36. miesiącach życia dziecka.
Odpowiednie odżywianie pociechy warunkuje poprawny rozwój fizyczny
i psychiczny, a także pozwala ustrzec je przed wieloma chorobami wieku dziecięcego
i dorosłego. Jak więc zapewnić dziecku bezpieczny rozwój?

10 Wszystko o wadach postawy
u dzieci

15 Zaszczep swoje dziecko
19 Strefa wiedzy

i dodatkowych, a także stosowanych szczepionek skojarzonych. Lektura tego
materiału pozwoli Państwu również poznać opinię pediatry, dr n. med. Izabeli
Mękarskiej-Paradowskiej, dotyczącą stosowania szczepień jako formy ochrony
dziecka przed chorobami zakaźnymi. W biuletynie znajduje się także stała rubryka
eksperta. W tym numerze pedodonta, lek. stom. Anna Ulańska-Burdziak, podaje
przepis na zachęcenie dziecka do mycia zębów. Polecam również ciekawy materiał
Mrs.Sporty: Szczupła dzięki mięśniom, który zdradza, że aby trwale schudnąć bez
efektu jo-jo potrzebne są mięśnie, posiadające zdolność spalania tłuszczu.
Zachęcam do lektury oraz mam nadzieję, że wiosna napawa Państwa
optymizmem i jest inspiracją do tego, aby świadomie zadbać o swoje zdrowie
oraz samopoczucie.
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Dla wielu kobiet nowina o zajściu w ciążę sta-

których w jadłospisie przyszłej mamy nie powinno być

zapotrzebowanie kaloryczne mamy wzrasta o około

nowi bodziec do zmiany stylu życia, a także weryfikacji

zbyt dużo. Jednak ze względu na zawartość nienasyco-

500-600 kalorii dziennie. Dodatkowe kalorie nie mogą

swojej diety. W tym artykule postaramy się przekazać

nych kwasów tłuszczowych i witaminy E w olejach oraz

jednak pochodzić ze słonych przekąsek czy też słody-

najważniejsze porady dotyczące właściwej, a zarazem

cennych witamin A i D w maśle zaleca się, aby przedsta-

czy. Dla własnego zdrowia oraz prawidłowego rozwoju

To, że niemowlę ukończyło pierwszy rok życia nie

bezpiecznej diety w czasie ciąży oraz w pierwszych mie-

wione produkty stanowiły uzupełnienie całej diety.

dziecka warto codziennie budować swoją dietę na pod-

oznacza, że może jeść wszystko. Podstawowe zalecenia

Pierwsze trzy miesiące ciąży nie wymagają od

stawie zdrowych, wartościowych i oczywiście lubianych

żywieniowe przeznaczone dla dzieci między 13. a 36. mie-

przyszłej mamy wprowadzenia do swojego życia wiel-

przez mamę produktów. Ważne jest również, aby stale

siącem życia można określić w kilku podstawowych zasa-

kich rewolucji. W tym okresie najważniejsze wydaje się

obserwować reakcję dziecka na przyjmowany pokarm.

dach. To co najważniejsze w diecie pociechy, która ma za

uregulowanie sposobu odżywania oraz zweryfikowanie

W przypadku wystąpienia u pociechy np. wysypki, kolek

sobą już swoje pierwsze urodziny, to spożywanie pieczywa

diety i wyeliminowanie z niej produktów, które mogłyby

czy gazów zalecane jest odstawienia danego produktu

i przetworów zbożowych z pełnego przemiału, produktów

stanowić zagrożenie dla rozwoju dziecka. Do grupy

przynajmniej na jakiś czas – dodaje Agnieszka Wojtania.

nabiałowych oraz warzyw i owoców. Mięso, do którego

siącach życia dziecka.

9 miesięcy zbilansowanej
diety

wykluczonych z diety produktów zaliczają się przede

zaliczają się m.in.: chude czerwone mięso, wędliny oraz

wszystkim wszelkiego rodzaju używki, takie jak papie-

drób, powinny występować w menu dziecka nie częściej niż

Pierwsze 12 miesięcy życia

W czasie ciąży, a później w okresie niemowlęcym,

rosy i alkohol, a także surowe mięso, sztuczne substan-

zachodzą bardzo istotne zmiany w procesie rozwoju

cje słodzące, sery pleśniowe i miękkie, jedzenie typu

dziecka. Należą do nich m.in.: programowanie meta-

fast-food oraz aloes. Należy pamiętać, że w pierwszym

bolizmu oraz tworzenie i wykształcanie się narządów

trymestrze istnieje największe ryzyko utraty ciąży. Dla-

Do 6. miesiąca życia, zgodnie z zaleceniami Świa-

wewnętrznych. Jednym z najistotniejszych wpływają-

tego tak ważne jest dostarczanie na bieżąco elementów

towej Organizacji Zdrowia (WHO), dziecko powinno być

cych na nie czynników jest właśnie odżywianie matki

potrzebnych do budowy nowych tkanek i dzięki temu

karmione piersią. Dosyć często zdarza się jednak, że

oraz stosowanie się do kilku najważniejszych zasad.

zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju. W drugim

matka nie może karmić piersią. W takim przypadku do

Pierwszą z nich jest pamiętanie o regularnym przyjmo-

trymestrze, kiedy ciąża jest już bezpieczniejsza, wzrasta

diety malucha wprowadza się mleko modyfikowane.

waniu posiłków. Spożywanie czterech do pięciu porcji

zapotrzebowanie organizmu na wapń i żelazo, a także

Po ukończeniu 6. miesiąca życia jadłospis można już

dziennie o tych samych porach pomaga utrzymać stały

dzienną ilość przyjmowanych kalorii. Z kolei trzeci try-

wzbogacić o owoce, warzywa, mięso, produkty zbożowe

poziom glukozy we krwi, co z kolei prowadzi do zmini-

mestr to przede wszystkim czas przyrostu długości

i jajka. Dieta rozszerzona o warzywa i owoce zapewni

malizowania ryzyka wystąpienia tzw. cukrzycy ciążowej.

i masy ciała dziecka oraz rozwoju jego mózgu, w którym

dziecku nie tylko błonnik i witaminy, ale także pozwoli

Dodatkowo systematyczne posiłki pomagają w opano-

najważniejsze jest przyjmowanie odpowiednich ilości

rozwinąć zmysł smaku – tłumaczy Agnieszka Wojta-

waniu niezwykle męczących porannych nudności. Po

białka, kontynuowanie suplementacji jodem, witaminą

nia. Warto też pamiętać, że dieta dziecka w pierwszym

drugie, przy komponowaniu składników diety nieoce-

D oraz kwasem omega-3 – mówi Agnieszka Wojtania,

roku życia w dużym stopniu wpływa na jego późniejsze

niona okazuje się uniwersalna piramida żywieniowa,

położna z NZOZ Medicall.

nawyki żywieniowe, które z kolei przekładają się na pra-

której składniki powinny być podstawą diety maluszka.
Piramida składa się z zestawu bogatych w węglowodany złożone produktów zbożowych. Warto przede
wszystkim postawić na artykuły zawierające zboża

Po pierwszych urodzinach

również, aby w składzie posiłków znajdowały się tłuszcze
roślinne, a ilość soli zawartej w spożywanych pokarmach

widłowy rozwój oraz dobre samopoczucie.

Podczas karmienia piersią

2-3 razy w tygodniu – radzi Agnieszka Wojtania. Zaleca się

była ograniczona. Racjonalna oraz zbilansowana dieta to
dieta bezpieczna.

Agnieszka Wojtania,
położna
fot. Ania Krasoń-Skibicka
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z pełnego przemiału takie jak: pełnoziarnisty makaron,
ciemne pieczywo czy też płatki zbożowe. Do kolejnej

Dieta karmiącej kobiety to dieta przede wszyst-

grupy produktów piramidy zaliczamy warzywa i owoce,

kim bardzo urozmaicona oraz taka, która dostar-

będące źródłem błonnika, witamin oraz niezbędnych

cza odpowiedniej ilości niezbędnych składników. Nie

składników mineralnych. Należy w tym miejscu zazna-

można zapominać również, że zadaniem jadłospisu

czyć, że zaleca się, aby dzienna porcja pokarmów zawie-

w tym okresie jest regeneracja organizmu kobiety

rała 500 gramów warzyw i 200-300 gramów owoców.

po ciąży i porodzie. Dlatego też, podobnie jak w przy-

Inne elementy piramidy tworzą produkty mleczne (tutaj

padku ciąży, konieczne jest stosowanie się do zaleceń

należy zwrócić uwagę na mleko i jogurty, które są naj-

uniwersalnej piramidy żywieniowej, regularne przyj-

mniej przetworzone) oraz mięso, ryby, wędliny i jaja,

mowanie posiłków oraz zachowywanie między nimi

które są źródłem miedzi, żelaza, cynku, a także białka.

odpowiednich odstępów. Szczególnie podczas laktacji

Szczególnie istotne w tej części piramidy są ryby. Sta-

powinno się przyjmować artykuły mało przetworzone

nowią one cenne w tym okresie źródło jodu i niena-

i lekkostrawne. Najlepiej, żeby były to produkty goto-

syconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3.

wane lub pieczone z małą ilością cukru i soli, a także

Ostatnia kondygnacja piramidy to oleje roślinne i masło,

pozbawione konserwantów. Podczas karmienia piersią
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Podstawowe informacje
Świadczenia wykonywane w ramach POZ ukierunkowane są przede wszystkim na kompleksową opiekę lekar-

Co każdy pacjent
powinien wiedzieć o POZ?

ską i pielęgniarską, ułatwienie dostępu do lekarzy różnych
specjalności, wizyt oraz badań, diagnostykę i leczenie schorzeń, a także edukację i profilaktykę zdrowotną. Świadczenia
POZ udzielane są osobom ubezpieczonym, które dokonały
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji, a także uczniom objętym opieką
pielęgniarki w szkole. Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo

Co kryje się pod pojęciem POZ? Komu udzielane są świadczenia zdrowotne i gdzie
są realizowane? Na te i inne pytania, które często zadawane są przez pacjentów,
udzielamy odpowiedzi w materiale poświęconym podstawowej opiece zdrowotnej.

do wyboru lekarza oraz pielęgniarki i położnej w poradniach,
które posiadają podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim
NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego przedstawiciela służby zdrowia, a po złożeniu deklaracji nie obowiązuje
rejonizacja, co oznacza, że nie trzeba korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Podstawowa opieka zdrowotna stanowi powszechnie dostępną część systemu

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem

opieki zdrowotnej, która zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w placówce

osób trzecich. Należy również wiedzieć, że w przypadku uza-

medycznej. Co każdy pacjent powinien wiedzieć o tych usługach?

w dniu zgłoszenia, a w sytuacji nagłego zachorowania lub rap-

sadnionym medycznie świadczenia zdrowotne udzielane są
townego pogorszenia się stanu zdrowia podczas pobytu poza
miejscem zamieszkania (np. na urlopie), ubezpieczony ma
prawo do skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
u innego lekarza POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

Opieka POZ
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent ma
zapewniony codzienny dostęp do świadczeń zdrowotnych
w poradniach, w godzinach 8.00-18.00. Po godzinie 18.00
w dni powszednie oraz w weekendy, święta i dni ustawowo

kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia. Warto również poru-

wolne od pracy pacjent może liczyć na pomoc w ramach cało-

szyć kwestię obowiązków pielęgniarki szkolnej. Obejmuje

dobowej opieki lekarskiej ambulatoryjnej, a w tym, w uzasad-

ona profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6. do

nionych przypadkach, również na pomoc wyjazdową.

18/19. roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy

Do obowiązków lekarza POZ należą: udzielenie bezpłat-

szkoły ponadgimnazjalnej). Co ważne, pielęgniarka szkolna

nych porad lekarskich, zlecanie badań diagnostycznych oraz

nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć w szkole.

zabiegów w gabinecie zabiegowym czy też w domu pacjenta,

Wynika to z faktu, że obecna jest w szkolnym gabinecie od

skierowanie do poradni specjalistycznych lub na leczenie

poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym

szpitalne i rehabilitacyjne oraz uzdrowiskowe, wypisywanie

do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem

recept na leki, a także wystawianie zleceń na zakup niektó-

planu lekcji.

rych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Do zakresu działań pielęgniarki POZ zaliczają się: sprawowa-
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POZ w NZOZ Medicall

nie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad zdeklarowanymi

Obecnie POZ w NZOZ Medicall realizowana jest

pacjentami oraz realizowanie zleceń na zabiegi i procedury

w ramach interny oraz pediatrii. Rozszerzenie oferty

medyczne, które są wydawane przez lekarzy ubezpieczenia

o pediatrię oraz zatrudnienie nowych specjalistów to odpo-

zdrowotnego. Z kolei położna POZ sprawuje pielęgnacyjną

wiedź na potrzeby pacjentów, których dobro oraz potrzeby

opiekę

są najważniejsze.

położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną

nad
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Pediatra zajmuje się chorobami występującymi u dzieci

wykazywać się przede wszystkim wiedzą, cierpliwością

i młodzieży do 18. roku życia oraz ich leczeniem. Każdy rodzic

i opanowaniem. Dlatego też NZOZ Medicall zatrudnił naj-

powinien regularnie zgłaszać się ze swoimi pociechami do

lepszych lekarzy, którzy powiększyli dotychczasowe grono

lekarza pediatry na tzw. bilans, w czasie którego lekarz spraw-

specjalistów.

dzi, jak dziecko się rozwija. Pierwsza wizyta pediatry najczę-

Porada eksperta Medicall

Do grupy pediatrów należą:

ściej ma miejsce w drugim tygodniu życia dziecka. W poradni

• Izabela Mękarska-Paradowska, dr n. med., spec. pediatra,

pediatrycznej odbywają się: konsultacje dzieci chorych, kon-

• Anna Przybył, lek. med., spec. pediatra.

sultacje dzieci zdrowych, kwalifikacje do szczepień ochron-

Co robić, gdy dziecko
nie chce myć zębów?

nych oraz ich wykonywanie, a także bilanse zdrowia dziecka,
które służą kontroli stanu zdrowia dziecka i jego rozwoju oraz
wczesnemu wykrywaniu wszelkich zaburzeń rozwojowych,
wad wrodzonych, jak i chorób przewlekłych.
Z doświadczenia wynika, że w zawodzie pediatry
sprawdzają się osoby, które lubią pracę z dziećmi i potrafią nawiązać z nimi kontakt. Ze względu na fakt, że dzieci są

lek. stom. , pedodonta
Anna Ulańska-Burdziak
fot. Darek Stawicki

wymagającymi pacjentami, które bardzo często nie potrafią określić swoich dolegliwości, pediatra w pracy musi

dr n. med. Izabela Mękarska-Paradowska,
spec. pediatra
fot. Ania Krasoń-Skibicka

Utrzymywanie higieny jamy ustnej małego dziecka jest bardzo ważne, szczególnie
w okresie pojawiania się pierwszych ząbków. Niebezpieczne dla mleczaków są również
obecne w diecie malucha słodycze i napoje sztucznie słodzone. Istnieje wiele sposobów
na to, aby zachęcić dziecko do regularnej higieny jamy ustnej. Ważne, by stosowane
techniki urozmaicać, co sprawi, że mycie zębów stanie się atrakcją dnia.

lek. med. Anna Przybył,
spec. pediatra
fot. Ania Krasoń-Skibicka

•
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Jedną z technik, która pozwala wyeliminować problem

piosenki dotyczące mycia zębów. Dzięki temu higiena

niechęci do mycia zębów jest technika „kopiowania”.

jamy ustnej nie będzie postrzegana jako przykry obo-

Dzieci szukają wzorów, którymi najczęściej są rodzice.

wiązek i dostarczy dziecku wiele radości.

Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że pociecha

•

•

Do mycia zębów warto zaangażować także ulubione

obserwując rodziców, przykładających dużą wagę do

zabawki. Dziecko poczuje się lepiej, kiedy najpierw

szczotkowania zębów, powtórzy ich zachowanie.

będzie mogło „umyć” zęby swojemu misiowi bądź lalce,

Zalecane jest również, aby dziecko swoją przygodę

a następnie sobie. Takie doświadczenie będzie z pewnością mniej stresujące i stanie się świetną zabawą.

z myciem zębów zaczynało od szczotkowania samą
szczoteczką. Kiedy będzie przekonane do powtarzania

•

Dziecko chętniej będzie myło zęby, jeżeli pozwoli mu

tej czynności, można zacząć dodawać mu pastę, której

się samodzielnie wybrać szczoteczkę oraz rodzaj

kolory, smak i zapach zaciekawią malca. Wartą wyko-

pasty. Da to maluchowi poczucie kontroli oraz więk-

rzystania metodą jest postawienie dziecka na krze-

szego komfortu.

sełku tak, aby widziało się w lustrze, poproszenie o to,
aby liczyło swoje zęby, a następnie dotykało je szczo•
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Istnieje wiele sposobów na przekonanie dziecka do

teczką z niewielką ilością pasty.

mycia zębów. Nie należy poddawać się, gdy pierwsze sto-

Kolejnym sposobem na pozbycie się problemu jest

sowane metody nie podziałają. Warto także wiedzieć, że

uczynienie z mycia zębów zabawy. Przy wspólnym

wizyty w poradni stomatologicznej również mogą mieć

myciu zębów, warto wydawać śmieszne dźwięki np.

pozytywny wpływ na dzieci, dla których lekarz jest bardzo

naśladować zwierzęta. Można też śpiewać znane

często autorytetem.

9

dodatkowych, a kiedy uwolnią się już od obowiązków naj-

Wszystko o wadach postawy
u dzieci
Wady postawy znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Problem ten dotyczy również dzieci,
w przypadku których bagatelizowanie zaburzeń postawy może skutkować w przyszłości różnorodnymi
powikłaniami chorobowymi. Jakie są podstawowe wady postawy u najmłodszych oraz co możemy zrobić,
aby im zapobiec? Odpowiedzi na te pytania udziela licencjonowany fizjoterapeuta – Maja Chrzęszczyk.

chętniej „odpoczywają” również w pozycji siedzącej – czytają, oglądają TV, grają na komputerze. Trzeba jednoznacznie
stwierdzić, że siedzący tryb życia wpływa negatywnie na
rozwój młodego człowieka, powoduje osłabienie siły mięśni i obniżenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
Konsekwencją tych zaniedbań są zaburzenia postawy ciała,
a w przypadku braku podjęcia działań w kierunku leczenia –
ich pogłębienie się i utrwalenie się w postaci poważnych wad
postawy.

Czy może Pani wymienić wady postawy,
z którymi zmagają się najmłodsi pacjenci?
Jeśli chodzi o wady kręgosłupa wyróżniamy: plecy
okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe,
oraz dobrze znaną skoliozę, która w przypadku zaniechania leczenia może prowadzić do zniekształcenia klatki piersiowej, uciskania narządów wewnętrznych czy duszności.
Ponadto wady postawy, z którymi zmagają się pacjenci dzieli
się jeszcze na wady kończyn dolnych. W skład wad kolan
wchodzą: koślawe kolana, a także kolana szpotawe. Ostatnią
grupą wad są wady stóp, których budowa przystosowana
jest do dźwigania i elastycznego przenoszenia ciężaru ciała
w czasie chodu oraz do amortyzowania wstrząsów powstających podczas poruszania się. Do wad stóp zaliczamy:
płaskostopie, stopę płasko-koślawą, stopę szpotawą oraz
stopę wydrążoną. Poszczególne wady postawy wykazują
zazwyczaj tendencje do nasilania się wraz z upływem czasu.
Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz szybkie podjęcie leczenia, które polega
przede wszystkim na wyeliminowaniu czynników sprzyjających rozwojowi wady i stosowaniu systematycznej gimnastyki korekcyjnej. W niektórych przypadkach konieczne jest
leczenie operacyjne.

Co jest powodem rozwoju wad postawy
u dzieci?
fot. Fotolia

Co powinno zaniepokoić rodziców? Na co
powinni zwrócić szczególną uwagę?
Obserwacje ciała dziecka można rozpocząć już
w pierwszych dniach życia. Rodzice powinni zwrócić uwagę
na symetrię tułowia, łopatek i bioder. Na początku należy
sprawdzić czy barki są na tej samej wysokości oraz zwrócić
uwagę na łopatki – jeżeli jedna z nich jest bardziej wysta-

Do przyczyn rozwoju wad postawy u dzieci zaliczamy

jąca, uniesiona lub opuszczona – jest to dla rodziców sygnał

za sobą zmianę postawy ciała. W ostatnich latach obserwuje

występowanie: wad wrodzonych kości i mięśni, wad wzroku,

występowania wady postawy. Następnie spoglądamy na

się znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci.

słuchu oraz przewlekłych infekcji dróg oddechowych i moczo-

talię –„trójkąty talii” powinny być równe po obu stronach,

Statystyki są bardzo alarmujące, gdyż ponad 80% dzieci ma

wych, a także zespołów przeciążeniowych. Innymi powodami

oraz na biodra – proszę zauważyć czy są one na tym samym

Naturalne krzywizny kręgosłupa ułatwiają człowie-

płaskostopie, koślawe kolana i krzywy kręgosłup. Główną

postępu wad postawy u najmłodszych są schorzenia układu

poziomie, ponieważ żadne z nich nie powinno być uniesione.

kowi utrzymanie równowagi przy pionowej postawie ciała

przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana naszego trybu

ruchu, do których zaliczamy np.: dysplazję stawu biodrowego,

Gdy dziecko zrobi skłon, trzeba upewnić się czy nie ma róż-

oraz spełniają funkcję amortyzatorów podczas chodzenia,

życia z aktywnego ruchowo na tzw. tryb siedzący. Dzieci od

złamania kości kończyn dolnych oraz młodzieńcze zapalenie

nicy w wysokości między prawą a lewą stroną ciała. Nato-

biegania, skakania oraz podnoszenia ciężkich przedmiotów.

kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji

stawów. Kolejną przyczyną, która również ma duży wpływ na

miast w swobodnej pozycji stojącej proszę sprawdzić czy

Każde odchylenie od normy w kształcie kręgosłupa pociąga

siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć

powstawanie oraz rozwój wad, jest brak aktywności fizycznej.

linia kręgosłupa jest prosta. Kolejną częścią badania jest

Jak wyglądają statystyki dotyczące wad
postawy u dzieci?
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ustawienie dziecka bokiem, co pozwoli na wykluczenie

uczęszczać na indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjnej

powinna być kontrolowana przez osobę dorosłą, najlepiej

przy biurku. Postawa dziecka powinna charakteryzować

nadmiernego pochylenia głowy do przodu, zaokrąglenia

prowadzone przez fizjoterapeutę lub instruktora gimna-

trenera wychowania fizycznego.

się oddaleniem tułowia od brzegu biurka o 3-5 cm, nie-

pleców oraz zbyt wystającego brzucha. Rodzice powinni

styki korekcyjnej. Każde dziecko z wadą postawy wymaga

również obejrzeć nogi dziecka – odległość między kost-

specjalnego doboru ćwiczeń. W czasie indywidualnych zajęć

kami przyśrodkowymi w pozycji na baczność nie powinna

terapeuta czuwa nad prawidłowym wykonaniem ćwiczeń

przekraczać 4-5 cm. W przypadku zauważenia niepra-

i na bieżąco koryguje wszelkie nieprawidłowości. Ważne jest

widłowości należy zgłosić się do ortopedy lub do lekarza

również, aby uświadomić sobie, że dzieci z wadami postawy

W przypadku nieleczonych wad postawy dziecko

do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności fizycz-

rehabilitacji ruchowej.

powinny korzystać nie tylko z odpowiednich ćwiczeń korek-

może odczuwać przykre dolegliwości w postaci: bóli krzyża

nej, np.: chodzenia, biegania, pływania, jazdy na rowerze.

cyjnych, ale również z zajęć ruchowych. Obecnie uważa

i pleców w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,

Do obowiązków każdego rodzica zaliczają się również:

się, że przy wadach postawy, a szczególnie przy skoliozie,

bóli stóp, nóg i stawów biodrowych (zwłaszcza podczas

likwidowanie złych nawyków u pociech w postaci siedze-

ważną rolę w procesie leczenia odgrywa przede wszystkim

dłuższego stania lub marszu), pogorszenia funkcjonowania

nia z podwiniętą nogą, nogą założoną na nogę czy noszenia

Jak wygląda leczenie w przypadku wykrycia
wad postawy u najmłodszych?

Do jakich powikłań mogą doprowadzić wady
postawy?

znacznie pochyloną głową, przedramionami leżącymi na
blacie, łokciami nieco wystającymi poza jego brzeg oraz
nogami, które powinny całymi stopami dotykać podłogi.
Ponadto konieczne wydaje się „zarażenie” pociechy chęcią

pływanie. Ruch w wodzie przyspiesza spalanie tkanki tłusz-

układu oddechowego oraz krążenia, dokuczliwych i długo-

plecaka na jednym ramieniu. Bardzo istotne jest też wła-

Leczenie oparte jest przede wszystkim na gimna-

czowej, wpływa harmonijnie i wszechstronnie na rozwój

trwałych bóli głowy, a także osłabienia sprawności i wydol-

ściwe ubieranie dziecka – zbyt ciasne, źle wyprofilowane

styce korekcyjno-kompensacyjnej oraz wprowadzeniu

mięśni, zwiększa ich siłę, wzmacnia układ nerwowy, pobu-

ności fizycznej. Większość dzieci przychodzi na świat ze

ubrania lub za małe buty ograniczają swobodę ruchów

w plan dnia innych zajęć ruchowych. Celem gimnastyki

dza krążenie i oddychanie oraz działa hartująco. Możliwość

zdrowym kręgosłupem, nogami i stopami. Należy więc

i sprzyjają powstawaniu wad postawy. Warto wiedzieć, że

korekcyjno-kompensacyjnej jest skorygowanie istniejącej

odciążenia tułowia w wodzie stwarza dogodne warunki

uświadomić sobie, że wady postawy to schorzenia nabyte,

nie należy kupować dziecku obuwia z tzw. wkładką ortope-

wady postawy i doprowadzenie jej, o ile to jest możliwe,

do korekcji kręgosłupa. Natomiast ćwiczenia oddechowe

dlatego też można i przede wszystkim trzeba im zapobie-

dyczną. O tym, czy jest ona w ogóle potrzebna może decy-

do stanu prawidłowego, bądź zatrzymanie wady i niedo-

z pokonywaniem oporu wody zwiększają pojemność życiową

gać. Natychmiastowe korygowanie wcześnie wykrytej nie-

dować jedynie ortopeda. Istotnym elementem profilaktyki

puszczenie do jej pogłębienia. Grupowe zajęcia gimnastyki

płuc. Dzieci z wadami postawy mogą uprawiać rekreacyjnie

prawidłowości gwarantuje szybką poprawę i cofnięcie się

jest również przestrzeganie zbilansowanej oraz wartościo-

korekcyjnej (przedszkole, szkoła) kierowane są głównie do

większość dyscyplin sportowych, np. piłkę ręczną, siatkową,

zmian.

wej diety, co nie dopuszcza do powstania nadwagi, która

dzieci młodszych z wadami, które nie wymagają jeszcze

koszykową. Należy jednak nieco zmienić technikę, a przede

postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci przedszkolne,

wszystkim wyeliminować skoki, wprowadzić rzuty oburącz

u których wady postawy są wynikiem słabego napięcia

lub jednorącz. Zimą dzieci mogą uprawiać dla przyjemności

mięśniowego oraz nieprawidłowego nawyku w utrzyma-

narciarstwo, łyżwiarstwo (bez skoków) oraz saneczkarstwo,

niu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki

które wpływają dodatnio na układ krążeniowo-oddechowy

Oczywiście, że tak. Recepta na sukces brzmi: więcej

korzystne w skutkach powikłania chorobowe, które znaj-

ruchu. Okres przedszkolny należy wykorzystać do kształto-

dziecka oraz wzmacniają mięśnie całego ciała. Pamiętajmy

ruchu i odpowiedni styl życia. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci

dują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Wprawdzie

wania prawidłowych nawyków ruchowych oraz rozwijania

jednak, że sport uprawiany wyczynowo jest szkodliwy

miały wzorową sylwetkę, nie garbiły się i były zdrowe,

powikłania te nie powodują zagrożenia życia, ale są przy-

cech psychomotorycznych jak: zwinność, zręczność, gib-

i niewskazany. Nie należy też zmuszać dziecka do zajęć.

musimy postawić na profilaktykę. W celu ograniczenia do

czyną długotrwałych dolegliwości i znacznego dyskom-

kość, koordynacja i równowaga. W przypadku stwierdzenia

Aby pozytywnie wpływały na rozwój, dziecko musi mieć

minimum możliwości wystąpienia wad postawy, już od

fortu. Zaburzenia postawy mogą powodować wystąpienie

u dziecka wady postawy niezbędne jest odpowiednie postę-

na nie ochotę, muszą one sprawiać mu radość i być bez-

samego momentu przyjścia dziecka na świat konieczne jest

nieprawidłowości w budowie i czynnościach wielu narzą-

powanie korekcyjne. Dziecko powinno systematycznie

pieczne. Intensywność i częstotliwość wysiłku fizycznego

stymulowanie go do prawidłowych zachowań, tj. kładzenie

dów i układów organizmu człowieka, pogarszając warunki

go na brzuszku, umożliwianie pełzania i raczkowania czy

statyki ciała oraz powodując zwiększenie zużycia energii

podciąganie dziecka do pozycji stojącej, kiedy jest już na

i poczucie znużenia oraz nerwowość.

RE K L A M A

Czy można ograniczyć prawdopodobieństwo
wystąpienia u dzieci nabytych wad postawy?

stanowi dodatkowe obciążenie dla kręgosłupa.
Bagatelizowanie nawet najmniejszych zaburzeń
postawy u dzieci negatywnie wpływa na ich zdrowie
i sprawność, a w przyszłości może przynieść bardzo nie-

to gotowe. Pamiętajmy jednak, że nie powinno się sadzać
oraz stawiać na nogi maluszka za wcześnie. Zbyt wczesne
pionizowanie dziecka i wkładanie go do chodzika, kiedy
kręgosłup nie jest jeszcze dobrze ukształtowany, może
przyczynić się do powstania wad postawy w przyszłości.
Wymuszona pozycja pionowa, którą przyjmuje dziecko
w chodziku, obciąża stawy, może niekorzystnie wpływać
na ukształtowanie kośćca, pracę mięśni i utrudniać rozwój
zmysłu równowagi. Innym działaniem mającym na celu
ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia u dzieci
nabytych wad postawy jest stworzenie im odpowiednich
warunków do odpoczynku i snu. Pociechy powinny wysypiać się we własnym łóżku, składającym się z twardego
materaca i małej poduszki. Nie można również zapominać o zadbaniu o prawidłową postawę dziecka siedzącego

12

Maja Chrzęszczyk,
licencjonowany fizjoterapeuta
fot. Ania Krasoń-Skibicka
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SZCZUPŁA DZIĘKI
MIĘŚNIOM!

Zaszczep swoje dziecko
Dlaczego szczepienia u dzieci są tak ważne? Są one najskuteczniejszą metodą ochrony dziecka
przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Wprowadzane do ciała dziecka przeciwciała uodparniają
jego organizm na wiele lat. Aby jednak wytworzyć pełną odporność, pewne szczepionki muszą być

A

by trwale schudnąć bez efektu jo-jo
potrzebne są mięśnie, które jako jedyny
narząd w ciele człowieka posiadają zdolność
spalania tłuszczu.

W

małych „piecykach“ wewnątrz komórki
mięśniowej spalany jest tłuszcz, który
dostarczamy do organizmu wraz z
pożywieniem. Tutaj spalany jest również
tłuszcz zmagazynowany w okolicach nóg
i brzucha, wykorzystywany dla wspomagania
aktywności mięśni. Im więcej piecyków w
komórkach mięśniowych, tym więcej tkanki
tłuszczowej może spalić organizm. Liczba
piecyków wzrasta wraz z przyrostem masy
mięśniowej. Wniosek? Mięśnie gwarantują
niezmiennie szczupłą sylwetkę.

D

zięki temu kalorie są spalane nie tylko
podczas treningu, ale również po jego
zakończeniu. Ten efekt można osiągnąć tylko
dzięki mięśniom!

powtarzane kilkakrotnie, co oznacza, że maluszek i jego mama są częstymi gośćmi punktu szczepień.

M I Ę S I EŃ N I E W Y T R EN OWA N Y

MNIEJSZE ZUŻYCIE KALORII PRZEZ 24 H

M I Ę S I EŃ W Y T R EN OWA N Y

U

kierunkowany i regularny trening
siłowo-wytrzymałościowy pomaga
budować masę mięśniową, a tym samym
przyspiesza tempo spalania tkanki
tłuszczowej i podstawową przemianę materii
przez 24 godziny na dobę. Mięśnie to
bowiem żywa tkanka, która stale musi być
zaopatrywana w paliwo, co dla organizmu
oznacza wydatek energetyczny!

INTENSYWNE ZUŻYCIE KALORII PRZEZ 24 H,
TWÓJ ORGANIZM SPALA KALORIE NAWET WTEDY,
GDY ODPOCZYWASZ NA SOFIE!

Tłuszcz
Miejsce, w którym spalany jest tłuszcz

fot. Fotolia

Włókna mięśniowe

W Polsce poddawanie dzieci szczepieniom jest obowiązkowe. W związku z takimi regulacjami

Aby usprawnić proces spalania tkanki tłuszczowej, należy zaplanować 4-6 godzinne przerwy
między posiłkami. Dzięki temu spada poziom cukru we krwi, którego obecność hamuje spalanie tłuszczów. Tłuszcze są wówczas lepiej przyswajane, a zużycie kalorii jest wyższe przez 24
godziny na dobę.

powstał specjalny kalendarz szczepień ochronnych, w którym terminy zostały ustalone przez Głównego
Inspektora Sanitarnego. Swoją pierwszą szczepionkę – przeciw WZW typu B oraz gruźlicy dziecko
otrzymuje, będąc jeszcze w szpitalu. Na następną wizytę, podczas której zostaje zaaplikowane dziecku
kolejne szczepienie, rodzice umawiają się już w przychodni rejonowej w 7. tygodniu życia pociechy.
Następne wizyty u pediatry oraz szczepienia wykonywane są zgodnie z poniższym wykazem.

W WW.M RS S PORT Y.P L
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Możliwości realizacji
Programu
Szczepień Ochronnych
Tabela szczepień
Schemat szczepień wg Programu Szczepień Ochronnych1

Przedstawiony materiał ma charakter poglądowy i nie stanowi porady lekarskiej.
Wszystkie szczepienia należy wykonywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Alternatywny kalendarz szczepień do 3-go roku życia z wykorzystaniem płatnych szczepionek zalecanych

Hib. Hib to powszechnie występująca bakte-

ochronę przez chorobami zakaźnymi, są w Polsce szcze-

ria, która wywołuje zapalenie dróg oddechowych, zatok

pieniami płatnymi. Do szczepień, które budują odporność

i ucha środkowego.

dziecka przeciwko potencjalnie groźnym chorobom i ich

Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Jest
WIEK

Po urodzeniu

SZCZEPIENIE OBOWIĄZKOWE (bezpłatne)
i wybrane szczepienia zalecane (płatne)

PROGRAM NA 5-TKĘ

szczepionka skojarzona 5 w 1 (DTPa+IPV+Hib)

PROGRAM NA 6-TKĘ

szczepionka skojarzona 6 w 1 (DTPa+IPV+Hib+wzw B)

wzw B, gruźlica

wzw B, gruźlica

wzw B, gruźlica

2 miesiąc

3 w 1 (DTPw),
Hib, wzw B, rotawirusy,
pneumokoki*, meningokoki**

5 w 1,
wzw B, rotawirusy, pneumokoki*,
meningokoki**

6 w 1,
rotawirusy, pneumokoki*,
meningokoki**

3/4 miesiąc

3 w 1 (DTPw),
Hib, polio (IPV), rotawirusy,
pneumokoki*, meningokoki**

5 w 1,
rotawirusy, pneumokoki*,
meningokoki**

6 w 1,
rotawirusy, pneumokoki*,
meningokoki**

5/6 miesiąc

3 w 1 (DTPw),
Hib, polio (IPV), (rotawirusy),
pneumokoki*, meningokoki**

5 w 1,
(rotawirusy), pneumokoki*,
meningokoki**

3

3

6 w 1,
(rotawirusy), pneumokoki*,
meningokoki**

to najczęściej występująca wirusowa choroba wątroby. Za

poniżej zakażeniom.

źródło zakażenia uznaje się człowieka, a zakażenie nastę-

Wzw typu A. Potocznie zwana żółtaczka pokar-

puje poprzez naruszenie tkanki oraz kontakty intymne.

mowa wywoływana jest przez wirus HAV, który namnaża

W przypadku dzieci wirusowe zapalenie wątroby typu B

się w ludzkim przewodzie pokarmowym, następnie ataku-

często przechodzi w zapalenie przewlekłe, którego konse-

jąc wątrobę i wywołując jej stan zapalny.

kwencją może być marskość czy nowotwór wątroby.
Krztusiec.
3

powikłaniom należą szczepionki przeciw przedstawionym

Należy do chorób bakteryjnych

z wysokim stopniem ryzyka zapadania na tę chorobę.

Rotawirusy. Rotawirusy to wysoce zakaźne
wirusy, które należą do rodziny reowirusów wywołujących ostrą biegunkę u małych dzieci.

Krztusiec szerzy się drogą kropelkową, a do jego objawów

Pneumokoki. Agresywne bakterie chorobo-

wzw B

wzw B

wizyta szczepienna

należy intensywny kaszel, który często kończy się wymio-

twórcze. Są niezwykle groźne, gdyż dzięki swojej budo-

meningokoki**

meningokoki**

meningokoki**

tami. U najmłodszych mogą wystąpić drgawki i bezdech

wie zyskują dużą odporność na czynniki zewnętrzne

13-14 miesiąc

3 w 1 (MMR),
ospa wietrzna, pneumokoki*,
meningokoki**

3 w 1 (MMR),
ospa wietrzna, pneumokoki*,
meningokoki**

3 w 1 (MMR),
ospa wietrzna, pneumokoki*,
meningokoki**

oraz powikłania w postaci uszkodzenia mózgu czy zapale-

oraz potrafią wnikać do ludzkiego ośrodkowego układu

3 w 1 (DTPw),
Hib, polio (IPV), ospa wietrzna

5 w 1,
ospa wietrzna

6 w 1,
ospa wietrzna

nia płuc.

nerwowego.

16-18 miesiąc

wzw A, meningokoki**

wzw A, meningokoki**

wzw A, meningokoki**

wzw A

wzw A

wzw A

7 miesiąc
po 12 miesiącu

24 miesiąc

(bilans dwulatka)

2,5-3 lata

szczepienie obowiązkowe
alternatywa dla szczepień bezpłatnych oboszczepienie obowiązkowe(bezpłatne)
alternatywa dla szczepień wiązkowych (płatne)szczepienie zalecane

(bezpłatne)

bezpłatnych obowiązkowych (płatne)
szczepionka doustna
przeciw rotawirusom
3

szczepienie zalecane
(płatne) doustna
szczepionka

(płatne)

przeciw rotowirusom

3. dawka w przypadku zastosowania
szczepionki o 3-dawkowym schemacie

3 dawka w przypadku zastosowania szczepionki o 3-dawkowym schemacie

* Schemat szczepień zależy od wieku przyjęcia 1 dawki szczepionki, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania.

* Schemat szczepień zależy od wieku przyjęcia 1 dawki szczepionki, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania.
** Szczepienia
przeciwko
meningokokom
chroniące
przed zachorowaniem
na inwazyjną
chorobę meningokokową
B oraz A,
C, W135,
Y. Schemat
jest odoraz
rodzaju
**Szczepienia
przeciwko
meningokokom
chroniące
przed zachorowaniem
na inwazyjną
chorobę meningokokową
wywoływanąwywoływaną
przez serogrupyprzez
C, B i serogrupy
A,C,W135,Y.C,Schemat
szczepień
uzależniony
jestszczepień
od rodzajuuzależniony
użytego preparatu
wieku, w
którym
rozpoczęto
szczepienie,
zgodnie
z zarejestrowanymi
wskazaniami zgodnie
do stosowania
oraz możliwościami
jednoczasowego
podania szczepień.
użytego
preparatu
oraz wieku,
w którym
rozpoczęto szczepienie,
z zarejestrowanymi
wskazaniami
do stosowania
oraz możliwościami jednoczasowego podania szczepień.
Szczepionki
w ramach
poszczególnych
programów:
Szczepionkioferowane
oferowane
w ramach
poszczególnych
programów:
3w1 (DTPw) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (pełnokomórkowa); 5w1 (DTPa + IPV + Hib) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), polio, Hib;
3w1(DTPa
( DTPw
szczepionka
(pełnokomórkowa);
6w1
+ IPV)+- Hib
+ wzw B) -skojarzona
szczepionkaprzeciwko
skojarzona błonicy,
przeciwkotężcowi,
błonicy, krztuścowi
tężcowi, krztuścowi
(acelularna), polio, Hib, wzw B; 3w1 (MMR)
- 5w1
szczepionka
odrze, śwince
i różyczce;przeciwko
wzw B - szczepionka
przeciwkokrztuścowi
wirusowemu
zapaleniu wątroby
( DTPaskojarzona
+ IPV + przeciwko
Hib ) - szczepionka
skojarzona
błonicy, tężcowi,
(acelularna),
polio, typu
Hib; B; wzw A - szczepionka przeciwko wirusowemu zalapeniu wątroby typu A. Podany schemat szczepień nie
uwzględnia szczepień obowiązkowych przeciw ospie wietrznej i przeciw pneumokokom dla osób z grup ryzyka.

6w1 ( DTPa + IPV + Hib + wzw B ) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), polio, Hib, wzw B;
1.3w1
Program
Szczepień
Ochronnych
na rok 2014.
Załącznikodrze,
do Komunikatu
( MMR
) - szczepionka
skojarzona
przeciwko
śwince i Głównego
różyczce; Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013.
wzw B - szczepionka
wirusowemu
zapaleniu
wątroby
typuwystąpienia
B;
Szczepienia,
podobnie jakprzeciwko
podanie innych
leków, mogą
wiązać się
z ryzykiem
działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane leków należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Urzędu
Rejestracji
Leczniczych,
Medycznych
i Produktów
wzw A - Produktów
szczepionka
przeciwkoWyrobów
wirusowemu
zapaleniu
wątrobyBiobójczych,
typu A. al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.
Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp.

Podany schemat szczepień nie uwzględnia szczepień obowiązkowych przeciw ospie wietrznej i przeciw pneumokokom dla osób z grup ryzyka.
WWW.SZCZEPIENIA.PL

WWW.POWSTRZYMAJROTAWIRUSY.PL

WWW.WYPRZEDZMENINGOKOKI.PL

Szczepienia obowiązkowe

Odra. Wirusowa choroba zakaźna o łagodnym

Meningokoki. To bakterie z gatunku Neisse-

przebiegu. Do jej charakterystycznych objawów zaliczają

ria meningitidis, zwane także dwoinkami zapalenia opon

się gorączka i wysypka na skórze, a do powikłań: zapa-

mózgowo-rdzeniowych. Bakterie przenoszą się drogą

lenie płuc, zapalenie ucha środkowego oraz zapalenie

kropelkową podczas kaszlu lub kichania, kontaktu bezpo-

mózgu, zapalenie trzustki, bezpłodność u mężczyzn.

średniego lub poprzez zakażone przedmioty.

Świnka. To wirusowa choroba zakaźna, której

Grypa. Grypa jest chorobą sezonową przeno-

typowym objawem jest obustronne zapalenie ślinianek

szoną drogą kropelkową oraz drogą kontaktową. Wirusy

przyusznych, a także gorączka, ból oraz obrzęk poniżej

grypy atakują błonę śluzową dróg oddechowych chorego,

i przed uszami. Nierzadko dochodzi również do powikłań

przenikają do niej a następnie namnażają się, niszcząc

ze strony układu nerwowego pod postacią zapalenia opon

w ten sposób komórki układu oddechowego.

mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Ospa wietrzna. Choroba ta, zwana potocznie

Tężec. Tężec wywoływany jest przez neuro-

wiatrówką, jest wysoce zakaźna. Wirus wnika do orga-

toksynę, która uznawana jest za jedną z najsilniejszych

nizmu drogą kropelkową, namnaża się w jamie nosowo-

trucizn wytwarzaną przez beztlenowe laseczki tężca. Jej

gardłowej i okolicznych węzłach chłonnych, a następnie

przetrwalniki mogą znajdować się w glebie, kurzu oraz

po kilku dniach zajmuje narządy wewnętrzne. W kolejnym

zardzewiałych przedmiotach. Bakteria ta przedostaje się

etapie ponownie przedostaje się do krwiobiegu, po czym

do organizmu przez zranioną skórę. Tężec charaktery-

pojawia się na ciele w postaci wysypki.

zuje się występowaniem ostrych skurczów mięśniowych

Kleszczowe zapalenie mózgu. To poważna

Błonica. Choroba ta jest wywoływana przez

oraz postępuje stopniowo, co oznacza, że początkowo

choroba centralnego układu nerwowego, która jest prze-

silną toksynę bakteryjną wytwarzaną przez maczugowca

występuje miejscowo, a następnie zajmuje coraz większy

noszona przez kleszcze. Wirus kleszczowego zapalenia

Podczas pierwszej wizyty u lekarza istotną kwestią jest

błonicy. Przebieg błonicy charakteryzuje się gorączką,

obszar – mięśnie twarzy, szyi, karku i tułowia.

mózgu to flawiwirus, należący do rodziny Flaviviridae. Po

dokładne omówienie kalendarza szczepień oraz dopaso-

występowaniem nalotów na migdałkach i tylnej stronie

wanie go do indywidualnych potrzeb dziecka. Do szcze-

gardła oraz powiększonymi węzłami chłonnymi.

Różyczka. Występująca powszechnie ostra wiru-

kilkunastu dniach od zakażenia kleszczowym zapaleniem

sowa choroba zakaźna. U dzieci jej przebieg jest łagodny,

mózgu pojawiają się u chorego objawy podobne do grypy.

pień obowiązkowych, które zgodne są z aktualnym pro-

Polio. Choroba neurologiczna wywołana przez

gramem i wykonywane są do 19. roku życia, zaliczamy

wirusy polio, która znana jest również jako choroba

szczepionki przeciw przedstawionym poniżej chorobom.

Heinego-Medina, czyli wirusowe porażenie dziecięce.

skojarzone, które podobnie jak szczepienia dodatkowe

Co charakteryzuje każdą z nich?

Źródłem choroby jest osoba zakażona, a sam wirus szerzy

są odpłatne. Szczepionki skojarzone stworzono w celu

Gruźlica. Jest chorobą zakaźną powodowaną

się drogą pokarmową. Skutkiem choroby jest niedowład

przez zakażenia prątkami gruźlicy. Choroba ta najczę-

lub paraliż kończyn, a także porażenie mięśni odpowiada-

ściej zajmuje płuca, a charakterystycznym objawem jest

jących za połykanie i oddychanie. Szczepienie przeciwko

kaszel.

Haemophilus influenzae Typ B.
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natomiast w przypadku kobiet w ciąży może spowodować
m.in. poronienie czy wady wrodzone płodu.

Pozostałe rodzaje szczepień

Warto w tym miejscu dodać, że w ofercie placówek medycznych znajdują się również tzw. szczepionki

zminimalizowania liczby wkłuć, a także przyspieszenia
procesu szczepienia dzieci. Ich zaletą jest również uod-

W przeciwieństwie do wielu krajów w Unii Euro-

parnianie dziecka przeciwko kilku chorobom jednocze-

pejskiej, szczepienia dodatkowe, które stanowią szerszą

śnie za pomocą jednego zastrzyku, a co się z tym wiąże

17

ograniczenie bólu i stresu dziecka. Wyróżniamy kilka naj-

tylko z dążeniem do uzyskania maksymalnej ochrony

częściej stosowanych szczepionek skojarzonych.

przed zakażeniem, ale także, w dalszej perspektywie,

3 w 1 (MMR) – przeciwko: odrze, śwince i różyczce

Strefa wiedzy

do wyeliminowanie poszczególnych chorób zakaźnych –

(szczepionka refundowana).
5 w 1 (DTPa + IPV + Hib) – przeciwko: błonicy (D),
tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna Pa), polio
(inaktywowana IPV) oraz Haemophilus influenzae Typ B
(HIP) (szczepionka płatna).
6 w 1 (DTPa + IPV + Hib + wzw B) – Przeciwko błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta aceluralna Pa),
WZWB, polio (inaktywowana IPV), oraz przeciwko Haemophilus infuenzae Typ B.
W niektórych przypadkach zalecane jest jednak
zastosowanie dodatkowych szczepień, które są refundo-

Zaniechanie szczepień może doprowadzić do sytuacji, w której odnotujemy wzrost przypadków zachorowań. Dlatego też rodzice muszą uświadomić sobie,
że obowiązek szczepień wiąże się nie tylko z dążeniem do uzyskania maksymalnej ochrony przed
zakażeniem, ale także, w dalszej perspektywie, do
wyeliminowanie poszczególnych chorób zakaźnych.

wane przez NFZ.
Niestety z roku na rok rośnie liczba rodziców,
którzy są przeciwni szczepieniu dzieci. Z czego wynika

mówi Izabela Mękarska-Paradowska, dr n. med., pediatra
z NZOZ Medicall.

należy: teoria o spisku firm farmaceutycznych, przekonanie,

Co zaliczamy do objawów towarzyszących ząbkowaniu?

że szczepionki nie są zgodne z naturą, a także nieuzasadniony
strach przed autyzmem, który w przekonaniu wielu

Ząbkowanie to proces, przez który musi przejść każde niemowlę. Do częstych objawów, które towarzyszą ząbkowaniu zaliczamy: bardzo

podania

przypadków zachorowań. Dlatego też rodzice muszą
uświadomić sobie, że obowiązek szczepień wiąże się nie

obfite ślinienie się niemowlaka, wkładanie rączek do buzi, płaczliwość, rozpulchnione i zaczerwienione dziąsła, brak chęci spożywania
dr n. med. Izabela Mękarska-Paradowska,
pediatra z NZOZ Medicall
fot. Ania Krasoń-Skibicka

pokarmów oraz picia, problemy z zasypianiem, pojawienie się biegunki a także wysypki.

Czym są wady zgryzu u dzieci?
Wada zgryzu jest zaburzeniem w budowie i czynności zębów oraz łuków zębowych. Może być wrodzona lub nabyta. Wady wrodzone

RE K L A M A

powstają w życiu płodowym pod wpływem szeregu niekorzystnych czynników. Z kolei wady nabyte mogą pojawić się na każdym etapie

Nieinwazyjna metoda korekty wrastających paznokci!
Wrastające i wkręcające się paznokcie to jeden z najczęstszych powodów wizyt pacjentów w gabinecie podologicznym. Alternatywą dla tradycyjnych, bolesnych zabiegów chirurgicznych jest ortonyksja – korekta wrastającego paznokcia
za pomocą klamry. Klamra Frasera składa się z jednego elementu, indywidualnie profilowanego kawałka drutu. Metoda
ta jest bezpieczna, nieinwazyjna, przynosi natychmiastową
ulgę w bólu. Nie wpływa w żaden sposób na mobilność
pacjenta, a także nie wymaga okresu rekonwalescencji.
Klamra pozwala na odciążenie tkanki znajdującej się w stanie zapalnym, korektę kształtu i kierunku wzrostu paznokcia,
stanowi również profilaktykę przed ponownym wrastaniem.
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Jak pielęgnować gorączkującego malucha?

dostosowane do wieku malca herbatki.

Do argumentów, za pomocą których tłumaczą się rodzice

może doprowadzić do sytuacji, w której odnotujemy wzrost

występują zazwyczaj po południu lub wieczorem i mogą trwać kilka minut lub nawet kilka godzin.

systematyczne dostarczanie płynów w małych porcjach. Najlepiej podawać przegotowaną wodę, soki owocowe rozcieńczone wodą albo

informacjach podważających bezpieczeństwo szczepionek.

szczepionki. Nic bardziej mylnego. Zaniechanie szczepień

a 3. miesiącem życia i z reguły znikają równie nagle, jak się pojawiły, nie pozostawiając na zdrowiu dzieci żadnych śladów. Dolegliwości

pojone. W sytuacji karmienia piersią konieczne jest przystawianie malca często, ale na krótko, a podczas karmienia butelką zadbanie o

czy też przeczytanych w internecie nieprawdziwych

konsekwencję

nóżki do brzucha, można być pewnym, że cierpi na kolkę niemowlęcą. Kolka to nagły, bolesny skurcz jelit. Jej ataki pojawiają się między 1.

trzeba szybko zmienić. Gorączkujący malec nie ma zwykle apetytu i nie należy karmić go na siłę. Dziecko powinno być natomiast obficie

podstawy w wyznawanych poglądach oraz zasłyszanych

stanowić

Jeśli któregoś dnia kilkutygodniowe dziecko zacznie bardzo płakać, nie pozwoli się uspokoić, a z powodu silnego bólu będzie podciągać

ponieważ może to doprowadzić do przegrzania. Należy ubrać dziecko lekko i co jakiś czas sprawdzać, czy się nie spociło – mokre ubranko

to niestety coraz częstsze zjawisko, które ma swoje

może

Skąd się bierze kolka u niemowlaka?

Początkowo, gdy gorączka narasta, maluch powinien być dobrze okryty. Ale gdy temperatura już się ustabilizuje, malca nie trzeba otulać,

taka postawa? Niechęć rodziców do szczepienia dzieci

rodziców

Czy wiesz...

ul. Wolborska 7a / 97-3600 Piotrków Trybunalski / tel.: 798253034 / www.podomedpiotrkow.pl

rozwoju uzębienia, najczęściej u małych dzieci. Wynikają one ze złych przyzwyczajeń, do których zaliczamy m.in. nieprawidłowe układanie
dzieci do snu i karmienia czy też ssanie kciuka.

Co zrobić, aby maluchowi łatwiej się oddychało podczas
kataru?
Niemowlęta oddychają przez nos, a więc powinien być on czysty i drożny. Obrzęknięta śluzówka nosa i nadmiar wydzieliny znacznie
utrudniają przepływ powietrza. Dziecko staje się rozdrażnione, zmęczone, trudno mu spać i jeść (zwłaszcza ssać pierś lub mleko z butelki).
Nie ma też ochoty na zwykłą aktywność i domaga się brania na ręce, bo gdy przebywa w pozycji bliższej pionu, łatwiej mu się oddycha.
Dodatkowo w celu ułatwienia oddychania warto: oczyszczać nosek dziecka przy użyciu aerozolu do nosa, często wietrzyć mieszkanie,
przykręcać kaloryfery, a także używać nawilżacza powietrza.
Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdą Państwo
na stronie Instytutu Zdrowia Medicall w zakładce Strefa Wiedzy.
http://www.medicall.com.pl/czytelnia
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Skorzystaj z usług specjalistów w poradniach Medicall

,
dr n. med. Piotr Stefaniak
lek. med. Anna Stefaniak
dr n. med. Jaros³aw Dyczka
dr n. med. Monika Kukulska
dr n. med. Ewa Pietrzak-Pajor

mgr Justyna Œpiewankiewicz
mgr Agata Dzwonek

Kontakt NZOZ Medicall

ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon do biura: 44 649 77 24
E-mail: sekretariat@medicall.com.pl
www.facebook.com/Medicall.Instytut.Zdrowia

Rehabilitacja / RTG
Telefon: 784 944 930
E-mail: rehabilitacja@medicall.com.pl

Zakład
opiekuńczo-leczniczy
Telefon: 602 627 369

Rejestracja stomatologiczna
Telefon: 44 733 94 14
E-mail: stomatologia@medicall.com.pl

Rejestracja parter
Telefon: 44 647 12 75
E-mail: rejestracja@medicall.com.pl

Kontakt do poradni:
/ ogólnej / okulistycznej / alergologicznej / endokrynologicznej /
/ diabetologicznej / psychiatrycznej / psychologicznej /
/ laryngologiczna / labaratorium medyczne / punkt pobrań /
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Rejestracja i piętro
Telefon: 44 733 60 62
E-mail: rejestracja@medicall.com.pl

Kontakt do:
/
/
/
/
/
/
/
/

poradni onkologicznej / poradni dermatologicznej /
poradni neurologicznej / poradni urologicznej /
poradni ginekologicznej / poradni chirurgicznej /
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej /
medycyny pracy / pracowni biopsji cienkoigłowej /
pracowni USG / pracowni USG ginekologiczno-położniczego /
blok operacyjny / hospicjum domowe /
pielęgniarska opieka długoterminowa /

Apteka „Pod Siódemkami”
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 44 733 95 17
Apteka całodobowa

Medicall Sklep Medyczny
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 44 649 77 85
E-mail: medicall_sklep@wp.pl

