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azotanów i azotynów. Wed³ug WHO
(�wiatowej Organizacji Zdrowia),
mog¹ one zwiêkszyæ ryzyko chorób
nowotworowych i z diety powinno
siê je eliminowaæ. Jednak z drugiej
strony � dodaje siê je do miêsa i wê-
dlin nie tylko dla polepszenia smaku
i wygl¹du (ró¿owa szynka czy polê-
dwica ma na pewno te zwi¹zki), ale i
dla konserwacji � i nie da siê ich za-
st¹piæ niczym innym. W ten sposób
miêso chroni siê przed rozwojem jadu
kie³basianego.

W pa�dzierniku przeprowadza-
no równie¿ badania mikrobiologicz-
ne ¿ywno�ci: pod k¹tem obecno�ci
Salmonelli (�ród³o zaka¿enia: jaja,
miêso, drób, ryby - przenoszona na
¿ywno�æ przez muchy, gryzonie lub
pasze (st¹d jaja i miêso), mleko zaka-
¿one ka³em zwierz¹t, ludzi chorych
lub nosicieli), Bacillus cereus (�ró-
d³em zaka¿enia s¹: potrawy m¹czne
- bo skrobia sprzyja rozwojowi tej
bakterii, budynie, zupy, warzywa,
przyprawy, wyroby garma¿eryjne,
kie³basy, miêsa) oraz Listeria mono-
cytogenes (�ród³o zaka¿enia: mleko,
sery, lody, surowe warzywa, kie³ba-
sa, drób, miêso, ryby). Ta bakteria,
mo¿e byæ gro�na zw³aszcza dla osób
o obni¿onej odporno�ci - kobiet w
ci¹¿y � mo¿e byæ przyczyn¹ poro-
nienia lub uszkodzenia p³odu, a tak-
¿e dla osób starszych. Listeria bywa
te¿ nazywana  bakteri¹ �lodówkow¹�
� niska temperatura jej nie szkodzi,
w dodatku ma w ch³odziarkach do-
skona³e warunki rozwoju.

Inspektorzy ze strzeleckiego
PSSE badali te¿ zawarto�æ metali
szkodliwych dla zdrowia w ¿ywno-
�ci: na szczê�cie nie stwierdzono ani
jednego przypadku przekroczenia
norm, a w�ród kontrolowanych pro-
duktów by³a nawet� kawa i herba-
ta. Obecno�æ metali szkodliwych dla
zdrowia w sa³acie, marchwi czy grzy-
bach mo¿e nie dziwiæ (pola mog³y byæ
usytuowane w pobli¿u drogi, a spali-
ny stanowi¹ doskona³e ��ród³o� me-
tali szkodliwych dla zdrowia), ale
kawa?! Herbata?! Okazuje siê, ¿e
metale szkodliwe dla zdrowia  mog¹
do nich przenikn¹æ w procesie susze-
nia!

Wszystko w porz¹dku
Próbki do badañ pobiera siê zgod-

nie z wyznaczon¹ list¹, ale staramy
siê, by w�ród kontrolowanych arty-
ku³ów znalaz³y siê i te �rodzimej�
produkcji: je�li nie pochodz¹ce od
producentów z terenu powiatu, to
przynajmniej województwa � dopo-
wiada J. ¯o³nierz. - Na przyk³ad w
wyroby cukiernicze pochodz¹ce z
ciastkarni znajduj¹cych siê na terenie
powiatu badane by³y w kierunku
obecno�ci bakterii Salmonella, Bacil-
lus cereus oraz Listeria monocytoge-
nes � wszystkie spe³nia³y wymaga-
nia pod wzglêdem badanych parame-
trów.  wymagania. Ponadto wyroby
ciastkarskie kontrolowano pod
wzglêdem zawarto�ci substancji do-
datkowych takich jak : konserwanty,
barwniki i substancje s³odz¹ce. Pod
tym wzglêdem tak¿e nie stwierdzili-
�my ¿adnych zastrze¿eñ.

Gwoli �cis³o�ci dodaæ trzeba, ¿e
PSSE kontroluje nie tylko jako�æ pro-
duktów ¿ywno�ciowych, ale tak¿e
sposób ich transportu i przechowy-
wania.

Jednak o kilka rzeczy � zupe³nie
oczywistych � musimy zadbaæ sami.
Cokolwiek kupujemy � sprawdzaj-
my datê przydatno�ci do spo¿ycia:
w sklepach, niestety, ci¹gle mo¿na
natrafiæ na produkty przeterminowa-
ne.

Zwracajmy równie¿ uwagê na
wskazane warunki przechowywania.
Je�li producent na opakowaniu pisze:
przechowywaæ w ch³odnym miejscu
lub wrêcz wskazuje temperaturê � nie
dajmy siê skusiæ np. margarynom
wystawionym na tzw. �wyspach�:
kostkach u³o¿onych na paletach lub
w zgrabne piramidy na �rodku sali
sprzeda¿y, ale � poza lodówkami, co
w³a�ciwie powinno dyskwalifikowaæ
sprzedawcê. I jeszcze jedno: czytaj-
my wszystko, co znajduje siê na ety-
kietach. Nawet najdrobniejszy druk.
To jedyny sposób, by dowiedzieæ siê,
co tak naprawdê zjemy.

A o tajemnicach etykietach,
wszystkich �dobrych� i �z³ych� E, o
konserwantach itp. � w nastêpnych
numerach naszego dwutygodnika.

m.g.

Od stycznia 2008 roku wejd¹
unijne przepisy ograniczaj¹ce u nas
czas pracy lekarzy do 48 godzin tygo-
dniowo. To katastrofa, nie bêdzie mia³
kto leczyæ � taka alarmistyczna w to-
nie wie�æ pojawi³a siê na ³amach
dziennika �Polska� 6 listopada. Za-
uwa¿ono jednak, ¿e nowe prawo daje
dyrektorom szpitali furtkê, któr¹ mog¹
siê ratowaæ: tzw. klauzulê opt-out.
Lekarze, którzy j¹ podpisz¹, bêd¹
mogli pracowaæ do 72 godzin tygo-
dniowo przez trzy miesi¹ce, z mo¿li-
wo�ci¹ przed³u¿enia tego okresu.
Tyle, ¿e domagaj¹ siê oni w zamian
wiêkszych zarobków. A dyrektorom
szpitali brakuje pieniêdzy � mo¿na
by³o przeczytaæ na ³amach gazety.

Nic dziwnego, ¿e po takiej lek-
turze z pytaniem, jak nowe  znaj-
dzie to w sytuacji naszego szpitala
� zwróci³am siê do dyrektor Beaty
Czempiel.
- To prawda, ¿e z dniem 1 stycz-
nia 2008 roku wchodz¹ w ¿ycie nowe
przepisy, dotycz¹ce ograniczenia
czasu pracy lekarzy. Opisana sytu-

Zabraknie lekarzy?
acja, czyli brak lekarzy w placówce
w efekcie nowych przepisów i ko-
nieczno�æ zwiêkszenia zatrudnienia,
mog³aby dotkn¹æ równie¿ nasz szpi-
tal. Ale nasz szpital nie powinien od-
czuæ tego problemu � odpowiada dy-
rektor strzeleckiego ZOZ.
- Jeste�my wyj¹tkiem?
- Gdyby w naszym szpitalu wszy-
scy medycy pracowali jedynie na
podstawie umów o pracê, jak i w
przypadku wprowadzenia tzw. sys-
temu pracy zmianowej dotkn¹³by nas
problem ich braku. Rozwi¹zaniem,
zreszt¹ dotychczas ju¿ stosowanym,
jest zatrudnianie lekarzy na podsta-
wie umów cywilno-prawnych. Do
koñca roku bêdziemy nad tym inten-
sywnie pracowaæ.
- Rozpoczê³y siê negocjacje z NFZ
na przysz³y rok? Kontrakty bêd¹
wiêksze, a wycena punktu podsko-
czy z 10 z³ do 12 z³? Starczy na
podwy¿ki dla lekarzy i pielêgnia-
rek?
- Bie¿¹cy miesi¹c up³ywa pod zna-
kiem negocjacji przysz³orocznego
kontraktu z NFZ.

Ale i tu nastêpuje komplikacja,
ze wzglêdu na zmianê zasad kontrak-
towania od maja przysz³ego roku, kie-
dy to system rozliczeñ �wiadczeñ
zdrowotnych ma zostaæ zmieniony.
Jak widaæ - aktualne negocjacje do-
tycz¹ jedynie czterech pierwszych
miesiêcy roku 2008. Na drugi okres
rozliczeniowy: maj � grudzieñ 2008,
zostan¹ og³oszone nowe konkursy.
Oczywi�cie liczymy na zwiêkszenie
wyceny punktu rozliczeniowego.
Mówi siê o wzro�cie do 12.00 z³, ale
czy tak bêdzie rzeczywi�cie? Jak na
razie z rozmów prowadzonych z
NFZ wynika, ¿e bêdzie to kwota co
najmniej 11,30 z³.
- Starczy na podwy¿ki dla leka-
rzy i pielêgniarek?
- Pielêgniarki aktualnie przedstawi³y
mi swoje propozycje podwy¿ek na
rok przysz³y.

Podwy¿ki w roku 2008 dla
wszystkich pracowników szpitala
uzale¿nione s¹ od negocjowanego
w³a�nie kontraktu na przysz³y rok.
Trudno mi wyrokowaæ i obiecywaæ
cokolwiek na tym etapie.

Rozmawia³a M. Górka
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Na zlecenie Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów
przeprowadzono badania dotycz¹ce
postaw polskich konsumentów. Jak
pokazuje analiza TNS OBOP - wiêk-
szo�æ Polaków uwa¿a siê za �wiado-
mych uczestników rynku, poniewa¿
potrafi oceniæ jako�æ produktów i ra-
cjonalnie podj¹æ decyzje o zakupie.
W praktyce jednak powszechne jest
zapominanie o wziêciu paragonu czy
nieczytanie podpisywanych umów.
Prawie wszyscy pamiêtaj¹ o spraw-
dzeniu ceny (robi to 95 proc. z nas).

Co wiêcej, dla blisko 80 proc.
jest ona najwa¿niejszym kryte-
rium, które ma wp³yw na decyzje.

Jak wynika z badañ, prawie po-
³owa Polaków nie lubi robiæ zakupów.
G³ówn¹ przyczyn¹ zazwyczaj jest
trudna sytuacja materialna. Co trze-
ci badany to tzw. niepewny siebie
przeciêtniak, czyli osoba, która ze
wzglêdów finansowych nie lubi
zakupów i rzadziej je robi. Ponad-
to ta grupa konsumentów na rynku
czuje siê niepewnie i chocia¿ coraz
lepiej zna swoje prawa nie korzysta
z nich. Wiedz¹ na temat przepisów
oraz fascynacj¹ zakupami nie mog¹
pochwaliæ siê równie¿ przedstawicie-
le grupy konsumentów wycofanych
- a¿ 15 proc. doros³ych Polaków.
Nale¿¹ do niej osoby g³ównie po
sze�ædziesi¹tym roku ¿ycia, z wy-
kszta³ceniem podstawowym, które
nie interesuj¹ siê zakupami i naby-

waj¹ tylko najpotrzebniejsze produk-
ty.

Wielu z nas dysponuje ograniczo-
nym bud¿etem domowym i nie mo¿e
sobie pozwoliæ na kupowanie pod
wp³ywem chwili, dlatego jak poka-
zuj¹ badania a¿ 75 proc. decyduje siê
jedynie na rzeczy znajduj¹ce siê na
wcze�niej przygotowanej li�cie. Ba-
dania wskazujê, ¿e w�ród osób dba-
j¹cych o zawarto�æ portfela jest co-
raz wiêcej takich, które oprócz
ceny przywi¹zuj¹ wagê równie¿ do
takich czynników jak jako�æ i
marka towarów, sk³ad czy metoda
produkcji. S¹ to przede wszystkim
osoby z wykszta³ceniem wy¿szym i
w dobrej sytuacji materialnej.

Pozytywnym wynikiem badania
jest informacja, ¿e jedna trzecia z
nas to tzw. �wiadomi entuzja�ci, któ-
rzy lubi¹ zakupy, znaj¹ swoje pra-
wa i konsekwentnie rozliczaj¹ z
ich egzekwowania przedsiêbior-
ców. Przedstawiciele tej grupy przy-
wi¹zuj¹ du¿¹ wagê do marki produk-
tu jej wizerunku, ale przede wszyst-
kim jako�ci.

Jedna czwarta z nas uwa¿a, ¿e
towar markowy jest lepszy od in-
nych. Znak handlowy ma najwiêk-
sze znaczenie przy wyborze sprzê-
tu RTV-AGD, kosmetyków oraz
kawy i herbaty. Kobiety czê�ciej ni¿
mê¿czy�ni zwracaj¹ uwagê na markê
kosmetyków, �rodków czysto�ci i
artyku³ów ¿ywno�ciowych. Dla

Jakimi jeste�my
konsumentami?

Czy lubisz robiæ zakupy? To dla Ciebie forma relaksu, czy stres?
Jeste� entuzjast¹ zakupów, mi³o�nikiem reklam, a mo¿e tym, który
zwraca uwagê wy³¹cznie na cenê?
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Wiele ostatnio s³yszeli�my o me-
ningokokach, ale wielu rodziców spo-
tka³o siê równie¿  z propozycj¹ za-
szczepienia dziecka przeciwko pneu-
mokokom.

Co to s¹ pneumokoki ?
Pneumokoki (Streptococcus pneu-

moniae) to powszechnie wystêpuj¹-
ce bakterie chorobotwórcze, mog¹ce
atakowaæ ró¿ne narz¹dy cz³owieka.
Zwykle wystêpuj¹ w jamie nosowej
i gardle dzieci i zdrowych doros³ych.
Szczególnie u ma³ych dzieci bardzo
³atwo dochodzi do zasiedlenia (nosi-
cielstwo) �luzówki nosa i gard³a pneu-
mokokami, poniewa¿ dzieci maj¹ nie-
dojrza³y uk³ad odporno�ciowy i nie
produkuj¹ wystarczaj¹cej ilo�ci prze-
ciwcia³ odporno�ciowych przeciw
tymbakteriom. Chocia¿ nie u wszyst-
kich osób, u których stwierdza siê
obecno�æ pneumokoków dochodzi do
zachorowania, ka¿dy nosiciel poten-
cjalnie mo¿e zaka¿aæ innych drog¹
kropelkow¹, np. w czasie kaszlu, ki-
chania czy przez bezpo�redni kon-
takt.

Na zetkniêcie z pneumokokiem
nara¿one s¹ zw³aszcza dzieci, a w
szczególno�ci dzieci do 2 roku ¿ycia
oraz starsze przebywaj¹ce w ¿³ob-
kach, przedszkolach, domach dziec-
ka. Spêdzanie co najmniej 4 godzin
dziennie w skupiskach rówie�ników
zwiêksza ryzyko zasiedlenia dróg od-
dechowych pneumokokiem i tym sa-
mym ryzyko choroby pneumokoko-
wej. W skupiskach dzieci (¿³obki,
przedszkola, szko³y, domy dziecka)
nosicielstwo  pneumokoków  jest
wysokie.   Polskie dane szacuj¹ tê
warto�æ na 62% u dzieci chodz¹cych
do ¿³obka. Nawet u dzieci wycho-
wywanych w domu jest wysokie i
wynosi 22%. Nosicielstwo pneumo-
koków stwierdza siê u 5-70% zdro-
wych doros³ych (ale tylko u 5-10%
doros³ych, którzy nie maj¹ dzieci).
Pneumokoki wywo³uj¹ powa¿ne za-
ka¿enia. Do najgro�niejszych nale¿¹:
 - zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych,
- bakteriemia (bakteryjne zaka¿e-
nie krwi, bez wyra�nych objawów
chorobowych)
- posocznica, inaczej sepsa (bak-
teryjne zaka¿enie krwi z wystêpuj¹-
cymi objawami uogólnionego zaka¿e-
nia i objawami ze strony ró¿nych
narz¹dów),

PNEUMOKOKI

Szczepiæ siê
czy nie?

dok. na str 9

dok. na str 9
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