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W STYCZNIU promocyjne badania USG piersi dla:
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Babci, dlatego zapraszamy  Babcię z Wnuczką, wykonamy obu  Paniom dwa badania w cenie jednego.

Zachęcamy do badań dwa pokolenia kobiet, gdzie inspiracją będzie albo ta starsza, albo ta młodsza, ważne, żeby się zgłosiły.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Główną przyczyną zachorowań na nowotwory nie jest dziedziczne obciążenie, lecz środowisko, styl życia i chemiczne 
zanieczyszczenia. Wiadomo, że głównymi winowajcami są papierosy, niewłaściwa dieta, brak ruchu, promieniowanie 
radioaktywne i zanieczyszczenie środowiska.
Wśród tych ostatnich zarówno zanieczyszczona atmosfera, jak i woda, ale też nasze  środowisko zawodowe-przemysłowe, 
skażenie gleby, żywności. Wszędobylska chemia… 
Z poprzednich kalendarzy PRO FEMINY wiemy wiele na temat tego, co składa się na postawę, którą nazywamy 
działaniami profilaktycznymi w walce z chorobami, nie tylko nowotworowymi. Wiemy, jak cenna jest wiedza o tym, jak 
i dlaczego należy się systematycznie badać, w przypadku raka piersi –kontrolować się, opanowując technikę samobadania 
i wykonując badania profilaktyczne, w przypadku raka szyjki macicy-cytologię (poczytajcie o cytologii płynnej) a dla 
ogólnego zdrowia - badania podstawowe, chociaż raz w roku. Jeśli nie lubimy lub nie potrafimy się nauczyć techniki 
samobadania, zachęcamy do korzystania z polskiego innowacyjnego  urządzenia do termowizyjnego samobadania piersi. 
W 2016r. urządzenie weszło na rynek polski. Obecnie w PRO FEMINIE wykonujemy badania Brasterem w sieci programu 
Braster PRO (czytaj w czerwcu). Jednak nie zapominajcie, że na zdrowy styl życia składa się jeszcze odpowiednia dieta - 
o tym traktował nasz kalendarz na 2016r. oraz  bardzo ważna aktywność fizyczna, czyli domena kalendarza z 2017r. WHO-
wska definicja zdrowia mówi o dobrostanie zarówno fizycznym jak psychicznym, dlatego w  kalendarzu  z 2018 roku 
przybliżyliśmy  ogromny związek „ducha z ciałem” i ich  wzajemne wpływy. Badania naukowe potwierdzają, że negatywne 
emocje mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na nasz organizm. Głęboki stres, brak miłości i szacunku do siebie, silne 
poczucie niezadowolenia ze swojego życia, tłumienie uczuć, konflikty zarówno wewnętrzne jak i z otaczającym światem, 
frustracje, samotność, brak więzi, poczucie odrzucenia i wiele innych mogą nie tylko doprowadzić do rozwoju wielu 
schorzeń, ale też poważnie zaburzyć proces zdrowienia. 
Domeną kalendarza 2019r. jest zależność między środowiskiem a nowotworami, ale  potraktowana bardzo sygnalnie, bo 
temat jest „niewyczerpywalny”, a że jesteśmy tu gdzie jesteśmy  i mamy wiele wspólnego z nieprzyjaznym środowiskiem 
i rakotwórczym przemysłem – promujemy nasz ECO –Wałbrzych.  
Zdjęcia w tegorocznym kalendarzu pokazują czar Wałbrzycha i jego okolic, mamy wokół feerię zieleni wiosną i latem, 
wszystkie odcienie żółci, pomarańczy, czerwieni i brązu na tle zieleni – jesienią i biały!  śnieg zimą, mamy krystalicznie 
czyste wody Pełcznicy i Szczawnika, w którym pławią się  od niedawna pstrągi… A wiemy, pamiętamy, że jeszcze całkiem 
niedawno nasze okolice były szaro-bure ba!- wręcz jakby spowite gęstą szarą mgłą, śmierdzące rzeczki wyglądały jak 
ściek i miały kolor smoły. Krajobraz pokopalniany pozostał, chociaż hałdy zazieleniły się, została koksownia ale wygląda 

przyjaźniej, wypluwa z siebie mniej toksyn. Kopalnia Thorez - szyb Julia  zamienił się w postindustrialne Centrum Nauki 
i Sztuki  a nasze perełki architektoniczne miasta oraz Zamek Książ pięknieją. Wprawdzie nadal w wielu piecach palimy 
jeszcze węglem, koksem i niestety odpadami, ulicami nadal jeżdżą  spalinotwórcze samochody, ale wśród nich  pojawia się 
coraz więcej hybryd i czają się samochody elektryczne, do których bliżej jak dalej. Za to coraz dłuższymi dróżkami i własną 
autostradą nawet pomyka coraz więcej rowerów. Wszystko wymaga czasu, niemniej obraz czarno-szarego Wałbrzycha 
odchodzi w niepamięć….
Owo piękno naszych okolic przybliżyli nam w Kalendarzu 2019 fotografowie skupieni w szeregach Komisji Fotografii  
Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, Panie Krystyna Kuriata i Barbara Ziółkowska  oraz Panowie: Waldemar 
Kałasznikow, Piotr Sadoczyński, Andrzej Staniewicz, Kazimierz Szymela i Alek Ziółkowski.
	 	 	 	 lek. med. Ewa Kwaśny, Prezes Stowarzyszenia

Góry Walbrzyskie



W LUTYM promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy wszystkie Panie mające dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym (co prosimy udokumentować) na badania USG z 30% rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

Główną przyczyną zachorowań na nowotwory nie jest dziedziczne obciążenie, lecz środowisko, styl życia i chemiczne 
zanieczyszczenia - stwierdzili naukowcy z Karolinska Institut w Sztokholmie w „New England Journal of Medicine” 
po przebadaniu prawie 45 tys. par bliźniaków jednojajowych, wyposażonych w takie same geny. 
Spór o to, co jest główną przyczyną powstawania nowotworów, trwa od lat. Dzięki badaniom epidemiologicznym 
specjaliści ustalili, że mieszkańcy różnych regionów świata chorują na określone rodzaje raka. Na przykład ludzie 
żyjący w uprzemysłowionych regionach Azji niezmiernie rzadko zapadają na nowotwór piersi i okrężnicy. Okazało 
się jednak, że po przeprowadzce do USA zaczynają cierpieć na te same nowotwory co Amerykanie. Udało się 
udowodnić, że w wypadku nowotworów czynniki środowiskowe są dużo ważniejsze niż geny. Naukowcy ustalili, 
że niektóre nowotwory wywoływane przede wszystkim przez czynniki genetyczne (rak gruczołu krokowego w 42 
proc., a piersi w 27 proc.). Nie oznacza to jednak, że nosiciele zmutowanych genów zachorują. Wszystko zależy 
od tego, gdzie będą mieszkać i jak żyć. Jeśli ktoś Ci bliski choruje,  nie załamuj się - to nie jest wyrok na ciebie. 
To tylko znak, że powinieneś bardziej na siebie uważać, poddać się badaniom przesiewowym, zmienić styl życia. 
Wiadomo, że głównymi winowajcami są papierosy, niewłaściwa dieta, brak ruchu, promieniowanie radioaktywne 
i zanieczyszczenie środowiska. Już kilkanaście lat temu azbest uznany został za jedną z najbardziej rakotwórczych 
substancji. Jego włókna dostają się do organizmu drogą oddechową. Powodują nie tylko raka płuc, lecz także opłucnej, 
krtani oraz przewodu pokarmowego. Choroba daje znać o sobie po dwudziestu, trzydziestu latach od zetknięcia się 
z tym związkiem. Zazwyczaj jest nieuleczalna. W Polsce do końca 1998 r. można było bez ograniczeń handlować 
eternitem z azbestem. Chroniono w ten sposób rynek pracy. 
Liberalne przepisy dotyczą również oceny jakości wody. W Polsce tylko 44 substancje chemiczne i biologiczne 
występujące w niej uznawane są za rakotwórcze. Światowa Organizacja Zdrowia zaś zaleca analizowanie 150 
związków. Niektóre zachodnie laboratoria badają 300 składników wpływających na jakość wody pitnej. Nie 
sprawdzamy na przykład obecności takich substancji rakotwórczych, jak chlorek winylu, który może się dostać do 
wody z uszkodzonych rur PCV, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, bromiany. Stężenie niektórych z tych 
związków w wodzie kilkakrotnie przekracza normy obowiązujące w Unii Europejskiej i opracowane przez WHO. 
Zwraca się uwagę na zależność między liczbą zachorowań Ślązaków na nowotwory żołądka a wieloletnim korzystaniem 
z wody (czerpanej z wodociągów lokalnych i studni przydomowych) skażonej związkami azotu. Nawet  stosowanie 
chloru do jej dezynfekcji nie jest całkowicie bezpieczne. W wyniku reakcji chemicznych chloru z substancjami 
znajdującymi się w wodzie powstają związki chloropochodne. Niektóre z nich być może są rakotwórcze. 
Do najgroźniejszych czynników kancerogennych zaliczane są też dioksyny. Nasze przepisy nie zobowiązują jednak 
służb sanitarnych do ustalania ich obecności w pożywieniu. Tymczasem z analiz przeprowadzonych na zamówienie 
polskich eksporterów żywności przez Zakład Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej wynika, że ich stężenie 
w niektórych gatunkach ryb słodkowodnych i morskich oraz składnikach pasz przekracza europejskie normy. 
Lista rakotwórczych związków chemicznych z roku na rok się wydłuża. 
W Polsce oficjalnie mówi się o ponad 40 substancjach chemicznych i mieszaninach rakotwórczych. Amerykańscy 
eksperci uważają, że jest ich o wiele więcej. Zagrożenie zachorowania na nowotwór znacznie wzrasta, gdy żyjemy 
w środowisku skażonym kilkoma takimi substancjami. 

Środowisko rakotwórcze
foto: Barbara Ziółkowska, Wałbrzyski rynek



W MARCU promocyjne badania USG piersi dla:
Z okazji marcowego DNIA KOBIET wszystkim Paniom, których partnerzy „zamiast albo oprócz kwiatka” przyjdą i refundują im badanie USG piersi 

oferujemy 25% zniżkę. Konieczna wizyta „w parze”.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

KOMISJA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej 

w Wałbrzychu skupia w swoich szeregach ludzi pragnących połączyć swoje zamiłowanie 

do uprawiania turystyki z potrzebą fotograficznego dokumentowania krajobrazu, 

przyrody, architektury i zachodzących zmian w otaczającej nas przestrzeni.     

Posiadaną i zdobywaną wiedzę o naszym regionie z zakresu geologii, historii i etnografii,

popularyzujemy poprzez wystawy i prezentacje multimedialne, na otwartych 

imprezach turystycznych, kulturalnych oraz w klubach i ośrodkach kultury.

Uczestniczymy w konkursach  i plenerach o tematyce krajoznawczej.

Poprzez naszą działalność wystawienniczą, prelekcje i pogawędki propagujemy piękno  

naszych okolic oraz zachęcamy  mieszkańców Wałbrzycha  do uprawiania  turystyki 

krajoznawczej.

Celem naszych działań jest tworzenie archiwalnego zapisu zmian zachodzących  

w regionie Wałbrzyskim, technikami stosowanymi w fotografii i filmie.

www.kfk.walbrzych.pl

baral53@wp.pl

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ
PTTK Oddz. Ziemi Wałbrzyskiej

foto: Andrzej Staniewicz, Zamek Stary Książ



W KWIETNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które odwiedziły turystycznie Starą Kopalnię, Palmiarnię w Lubiechowie lub Książ -

na badania z 25% rabatem (na dowód bilet do tych obiektów).
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

Sami możemy podejmować działania mające na celu ograniczenie 
powstawania zanieczyszczeń środowiska. Z pewnością nigdy nie 
będziemy w stanie całkowicie zredukować emisji szkodliwych 
substancji, ale poprzez proste codzienne czynności możemy 
zapobiegać powstawaniu dodatkowych zanieczyszczeń środowiska, 
które z pewnością odwdzięczy się nam i przyszłym pokoleniom 
zamieszkującym Ziemię

Wraz z rozwojem nauki, techniki i przemysłu oraz eksplozją 
geograficzną, oprócz niepodważalnych korzyści, zaszły także trwałe 
zmiany w środowisku naturalnym. W wyniku nadmiernej eksploatacji 
i nieracjonalnej gospodarki zasobami planety Ziemi, postęp zaczął 
bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
Szkodliwe substancje znajdują się w powietrzu, którym oddychamy, w wodzie, którą pijemy, 
w glebie, na której uprawiamy rośliny, a które później stanowią pożywienie dla zwierząt i dla 
nas. Liczne drogi przenikania do organizmu szkodliwych substancji i wszechobecność zjawiska 
sprawiają, że zanieczyszczenie środowiska stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ludzkiego 
zdrowia.
Zanieczyszczenie środowiska osiągnęło obecnie niespotykany nigdy w przeszłości poziom 
i dotyczy wszystkich komponentów środowiska. Czy możemy ograniczyć wpływ negatywnych 
czynników środowiskowych na nasze zdrowie? Jest to zadanie bardzo trudne, jednak istnieje 
kilka podstawowych zasad, którymi w imię zrównoważonego rozwoju możemy się kierować. Jako 
obywatele i wyborcy możemy popierać te inicjatywy czy programy polityczne, które zgodne są 
z ideą zrównoważonego rozwoju. Jako konsumenci możemy wspierać firmy (np. kupując ich 
produkty), dla których efektywność surowcowa i ochrona środowiska stanowi ważny element 
działalności. Jako mieszkańcy planety Ziemia mamy duży wachlarz czynności, dzięki którym 
możemy zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń środowiska, a te z pozoru drobne czynności 
mogą przynieść korzystne efekty.

Istota dbania o środowisko
w kontekście
zachorowań na raka

foto: Waldemar Kałasznikow, Stara Kopalnia

1.	 Segregujmy odpady – odpady wyrzucone do odpowiednich pojemników mogą być wykorzystane 
jako surowce wtórne, dzięki czemu nie trafią na składowiska odpadów.

2.	 Racjonalnie gospodarujmy wodą – podczas szczotkowania zębów czy mycia naczyń należy 
zakręcać wodę, gdy jej nie potrzebujemy. W ten sposób ograniczona zostaje ilość produkowanych 
ścieków.

3.	 Racjonalnie gospodarujmy energią elektryczną – ponad 80% energii elektrycznej w Polsce 
pochodzi ze spalania węgla. Ograniczenie zużycia prądu ma wpływ na zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powstających z procesów spalania.

4.	 Nie spalajmy odpadów w piecach domowych – podczas spalania w domowych piecach 
dochodzi do wytworzenia zanieczyszczeń takich jak np. dwutlenek siarki czy tlenki węgla.

5.	 Podróżujmy rowerem lub wybierzmy spacery – jeśli odległość nie jest duża, a pogoda dopisuje 
warto zamiast auta wybrać rower lub spacer.

6.	 Kupujmy odpowiedzialnie – podczas zakupów, głównie produktów spożywczych, zaopatrzmy 
się w tylko taką ilość jedzenia, jaka jest dla nas niezbędna, żeby uniknąć wyrzucania zepsutej 
żywności do kosza.



W MAJU promocyjne badania USG piersi dla:
W związku z majowym Dniem Matki i czerwcowym Dniem Dziecka - zapraszamy Mamy z Córkami na dwa badania w cenie jednego.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

foto: Krystyna Kuriata, Podzamcze

Modernizacja w krajach rozwiniętych i wprowadzenie skali przemysłowej niektórych upraw w krajach rozwijających 
się wymagają systematycznej mechanizacji, doboru genetycznego gatunków, racjonalnego i regularnego zaopatrzenia 
w wodę, użycie na masową skalę nawozów sztucznych i pestycydów. Wraz z zastosowaniem tych środków rośnie 
wydajność i zbiory ale jednocześnie niszczeje gleba, w której zmienione zostały proporcje substancji odżywczych. 
nawozy i pestycydy zatruwają ziemię, pozostawiając ślady arsenu, kadmu i ołowiu. Gleba, naszprycowana dzisiaj 
metalami ciężkimi, będzie wpływać na jakość produkcji rolniczej lub wód podziemnych nawet za kilkadziesiąt lat. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 80% metali ciężkich przenika do organizmu człowieka drogą pokarmową, 
reszta drogą oddechową. Narządami szczególnie narażonymi na zatrucie są: mózg, nerki, wątroba i szpik kostny. 
Niejednokrotnie udowodniono także rakotwórcze działanie metali ciężkich. Trzeba również pamiętać, że każda ilość 
ołowiu i kadmu jest szkodliwa, ze względu na kumulowanie się tych pierwiastków w organizmie. Kadm – jego toksyczne 
działanie związane jest z jego wyjątkowo łatwym wchłanianiem i długim zatrzymywaniem w tkankach. Jego obecność 
w pożywieniu jest niepożądana w praktycznie żadnej ilości. Głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska kadmem 
jest przemysł metalurgiczny, nawozy fosforowe, osady ściekowe i spalanie węgla. Ołów – związki ołowiu powodują 
zmiany degeneracyjne układu nerwowego i płciowego. Szczególnie narażone na jego wpływ są młode organizmy, 
na co wskazują badania potwierdzające zależność między absorbcją związków ołowiu a występowaniem opóźnień 
rozwoju umysłowego dzieci oraz wyraźne zwiększenie podatności dziecka na choroby nowotworowe. Głównym 
źródłem zanieczyszczenia środowiska miejskiego ołowiem jest motoryzacja (benzyna ołowiowa) oraz przemysł 
metalurgiczny. Cynk – głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego cynkiem są pyły z hut metali 
nieżelaznych. Innym istotnym źródłem jest spalanie węgla, ropy naftowej, stałych odpadów komunalnych oraz 
przemysł metalurgiczny i farbiarski. Chrom – pierwiastek ten wchłaniany drogą oddechową jest bardziej toksyczny 
niż dostający się do organizmu drogą pokarmową. Głównymi źródłami zanieczyszczenia są: przemysł metalurgiczny, 
spalanie węgla, przemysł garbarski i farbiarski oraz niekontrolowane wprowadzanie do gleby ścieków, odpadów 
komunalnych i przemysłowych. Miedź – największe zanieczyszczenie środowiska miedzią stwierdzono wokół kopalń 
i hut tego metalu. Zawartość miedzi wzrasta także w pyle atmosferycznym miast. Źródłem zanieczyszczeń miedzią 
jest przemysł elektrotechniczny, gumowy, farbiarski i farmaceutyczny
Wiele toksyn osadza się w naszych organizmach na zawsze. Bardzo trudno się ich pozbyć lub je zneutralizować. Mają 
swoje ulubione miejsca, w których się gromadzą: arsen lubi wątrobę, mięśnie, skórę i włosy, rtęć – mózg i inne tkanki 
ośrodkowego układu nerwowego, kadm – wątrobę, nerki, trzustkę oraz jądra. Wszystkie metale ciężkie oraz substancje 
lipofilne (rozpuszczalne w tłuszczach) kumulują się w organizmie. Trójchloroetan używany w rozpuszczalnikach 
(obecny także w wodzie), pobrany przez płuca, pozostaje w nas aż w 75%.
Przemysł od momentu swojego powstania produkował substancje szkodliwe, wśród nich - odpady. Ilość odpadów 
staje się coraz większa. W Polsce w roku 1990 na jednego mieszkańca przypadało 1,2 m3 odpadów komunalnych. 
Obecnie przy ciągle wzrastającej konsumpcji społeczeństwa wartość ta zbliża się do 2 m3
Wyniki badań potwierdziły wniosek, że wysypiska odpadów komunalnych są ważnymi źródłami zanieczyszczenia. 
Groźne jest też zatrucie benzenem, który wchłaniany jest poprzez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórę. 
Przy zatruciu benzenem występują uszkodzenia szpiku kostnego oraz naczyń włosowatych, a w wyniku tego 
niedokrwistość, krwotoki wewnętrzne. 
90% trucizn przyjmujemy wraz z pokarmem. Rośliny gromadzą w swoich tkankach metale z gleby. Zwłaszcza produkty 
mleczne i mięsne nasycone są truciznami, które mogą powodować uszkodzenia wątroby i systemu nerwowego. 
Trucizny skażają ryby, owoce morza, zwierzęta, a potem spożywających je ludzi. Od czasu Czarnobyla grzyby 

w lasach europejskich zawierają tyle cezu, że powinien obowiązywać zakaz ich zbierania i jedzenia. W uważanym 
za najczystsze mleku krów alpejskich stwierdzono obecność DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan), chociaż 
hodowców bydła obowiązuje zakaz używania chemicznych środków ochrony roślin

Sprzedawane w Polsce warzywa są coraz “bogatsze” w ołów, azotany, kadm i miedź. Aż 90% płodów rolnych z rejonu 
Górnego Śląska w ogóle nie powinno trafić do konsumpcji. Przekroczenie norm kadmu stwierdzono w 90% zbóż 
i warzyw zbadanych w województwie katowickim.
Nadmierne użycie chemii w rolnictwie daje co prawda wyższe plony, lecz obniża ich wartość. Azotany i azotyny 
w warzywach przekształcają hemoglobinę w methemoglobinę, nie wiążącą tlenu, co powoduje zaburzenia w układzie 
krążenia. Te związki przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych. Obecność chemikaliów zmniejsza też 
ilość witaminy C w kapuście, marchwi, pomidorach. Azotany kumulują się przede wszystkim w pietruszce, porach, 
rzodkiewkach, cebuli, burakach ćwikłowych i ziemniakach. Za ich pośrednictwem odkładają się w organizmie. 

Każdy człowiek, bez wyjątku, chciałby żyć w krystalicznie czystym środowisku. Jednak postęp cywilizacyjny jest 
nieodłącznie związany ze zmianami w środowisku, którego człowiek jest przecież częścią. Chcąc zapobiec dewastacji 
środowiska człowiek powinien zwracać większą uwagę na rozwijający się świat, który produkuje nowe maszyny, a nie 
potrafi zapobiec niszczeniu życia na Ziemi.

Toksyny w środowisku



W CZERWCU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie,  które  korzystają z Brastera, bądź zgłosiły się na badanie PRO 

do dowolnego punktu (prosimy o ostatni wynik) na badania z 25% rabatem. 
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

Zamek Książ

 
 

Braster to system czujności onkologicznej 
uzupełniający standardowe metody diagnostyczne i 
badania przesiewowe. 
Komórki nowotworowe odróżnia od zdrowych nasilony metabolizm i 
wytwarzanie gęstej sieci naczyń włosowatych. Te dwa procesy powodują 
powstawanie ognisk podwyższonej temperatury, które widać w termografii 
kontaktowej. 

Urządzenie medyczne Braster dzięki specjalnej matrycy wykorzystującej 
termografię kontaktową jest w stanie zarejestrować nawet 3 mm obszary w 
piersi o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o niepokojących 
zmianach złośliwych. 

Zalety systemu Braster to przede wszystkim możliwość wykonania 
wiarygodnego, comiesięcznego samobadania oraz otrzymanie wyników bez 
konieczności wychodzenia z domu. 

Braster to urządzenie medyczne monitorujące rozkład temperatury w piersiach 
oraz rejestrujące obszary podwyższonej temperatury,  
które mogą świadczyć o zmianach złośliwych 

Aplikacja mobilna Braster Care, instalowana na smartfonie lub tablecie, łączy 
się bezprzewodowo z urządzeniem, intuicyjnie prowadząc przez cały proces 
badania, a następnie wysyła dane do Centrum Telemedycznego Braster w celu 
analizy. 

Nie chcesz kupować pakietu badań i korzystać z własnej aplikacji?, nie 
potrafisz samodzielnie przeprowadzić badania? Skorzystaj z  systemu 
BRASTER PRO. Dzięki niemu możesz badać się w jednym z punktów 
powstającej  sieci , np. w PRO FEMINIE, badanie jest dostępne  na naszym 
urządzeniu, wynik wyślemy Ci mailem do 48 godzin, możesz zgłaszać się do 
nas systematycznie. Polecamy. Zapraszamy   
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W LIPCU promocyjne badania USG piersi dla:
Promując Panie kompleksowo  działające profilaktycznie - zapraszamy na USG piersi z 25% rabatem Panie z aktualnym wynikiem cytologii płynnej lub tradycyjnej.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

foto: Waldemar Kałasznikow, Książański Park Krajobrazowy

Mianem cytologii określa się potocznie cytologiczne badanie 
przesiewowe w kierunku wykrycia raka szyjki macicy, 
pozwalające na wczesne rozpoznanie jej stanu przedrakowego 
w tzw. fazie nieinwazyjnej. Cytologia stanowi współcześnie 
podstawowe narzędzie ochrony przed wspomnianym 
nowotworem i pozwala znaczenie obniżyć umieralność 
z powodu raka szyjki macicy.

W swojej „tradycyjnej” wersji polega ono na pobraniu specjalną 
szczoteczką z tarczy i kanału szyjki macicy próbek zawierających 
komórki błony śluzowej nabłonka. Nanoszone są one na 
dwa oddzielne szkiełka laboratoryjne a następnie utrwalane 
odczynnikami chemicznymi i wysyłane do laboratorium 
histopatologicznego, gdzie podlegają analizie mikroskopowej.
Dla wiarygodności badania kluczowe znaczenie ma prawidłowe 
pobranie materiału i przeniesienie go na preparat mikroskopowy. 
Jeśli komórek do oceny będzie na preparacie niewiele, będą one nieprawidłowo 
utrwalone, podsuszone lub zasłonięte krwią - ocena mikroskopowa może być 
znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa. Wspomniane czynniki obniżają 
jakość preparatów i stwarzają ryzyko przeoczenia stanów przedrakowych.
Cytologia na podłożu płynnym staje się coraz popularniejszą alternatywą dla 
klasycznej cytologii z wykorzystaniem szkiełka mikroskopowego w profilaktyce 
raka szyjki macicy. Pozwala na stworzenie preparatu mikroskopowego 
pozbawionego niepożądanych elementów, takich jak czerwone krwinki, bakterie 
czy śluz. Efektem jest znacznie wyższa dokładność analiz i możliwość wykonania 
dodatkowych badań molekularno-genetycznych z tej samej próbki. np. wirusów 
brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusów opryszczki (HSV), bakterii Chlamydia 
trachomatis i innych.

W Wałbrzychu  w nowo otwartej palcówce Diagnostyki przy ul. Długiej 2 materiał 
do badania cytologicznego pobiera przeszkolona położna, zadzwoń tel. 663 680 
304
Zgłoś się wcześniej do PRO FEMINY i odbierz zniżkowy  talon na to badanie.

CYTOLOGIA



W SIERPNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy studentki i uczennice powyżej 16 roku życia  na badanie z 30 % rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

foto: Alek Ziółkowski, Wałbrzyski Ratusz

To, co jemy ma wpływ na to jak się czujemy. Jedzenie jest paliwem dla naszego organizmu. Wraz z produkcją przemysłową 
w żywności pojawiło się coraz więcej ulepszaczy, barwników i konserwantów. Nadmierne ich spożycie może powodować: 
nowotwory, alergię i odwapnienie kości.
Akryloamid – powstaje w czasie obróbki termicznej jedzenia bogatego w skrobie (chipsy, ciasta, frytki), czyli w śmieciowym 
jedzeniu. Może powodować raka, uszkodzić układ nerwowy, doprowadzić do rozwoju chorób układu krążenia.
E 951 – aspartam najbardziej popularny słodzik. Stosuje się go właściwie do większości słodyczy bez cukru, czyli do 
produktów typu „light”. Można go znaleźć w sosach, dżemach, musztardach i pieczywie. Środek może spowodować 
nowotwór, uszkodzić układ pokarmowy i nerwowy. Wyjątkowo toksyczny dodatek do żywności.
E 621 – glutaminian sodu znajduje się w większości produktów w proszku. Nadmierne spożycie może spowodować 
nudności, zawroty głowy, bóle głowy, otyłość.
E 127 – erytozyna syntetyczny czerwony barwnik. Stosuje się go w konserwowaniu czereśni, wiśni a nawet w osłonkach 
kiełbas. W niektórych krajach jest zakazany z powodu wysokiej szkodliwości. Jest rakotwórczy, wpływa niekorzystnie na 
wątrobę, żołądek, serce i tarczyce.
E 211 – benzoesan sodu jest stosowany jako konserwant. Występuje w żywości przetworzonej, czyli napoje gazowane, 
gotowe sosy, dipy itp. Może wywołać astmę, podrażnienia żołądka i jest rakotwórczy.
E 414 – guma arabska to stabilizator stosowany w wyrobach cukierniczych. Może mieć wpływ na występowanie kataru 
siennego, wysypek i nasilić objawy astmy.
E 954 – sacharyna następny słodzik. Dodawany do produktów bez cukru. Może przyczynić się do raka pęcherza i podrażnić 
przewód pokarmowy.
E 338 – kwas fosforowy to regulator kwasowości. Znajduje się np. w konserwach i napojach energetyzujących. Może 
spowodować osłabienie kości i problemu z układem pokarmowym.
E 131 – błękit pantotenowy syntetyczny niebieski barwnik. Można go znaleźć w bawionych napojach, lodach i galaretce. 
Powinni go unikać alergicy, działa także rakotwórczo.
E 141 – zieleń brylantowa następny syntetyczny barwnik. Może wywołać alergię i anemię. 
E 200 - kwas sorbowy to konserwant. Dodaje się go do serów, wyrobów cukierniczych itp. Może nasilić alergię.
E 221 – siarczan sodu jest stosowany jako polepszacz do pieczywa. Środek konserwujący i wybielający. Wzmaga objawy 
astmy i alergii. Wywołuje nudności, bóle głowy.
E 249 – azotyn potasu syntetyczny konserwant. Stosowany do peklowania mięsa i wędlin. Może wywołać raka, astmę, 
zapalenie nerek.
E 250 – azotan III sodu także syntetyczny konserwant. Stosowany do wędlin. Jest rakotwórczy.
E 251 – azotan V sodu środek konserwujący. Używany w takim samym celu jak E 250 i E 249. Może powodować nadciśnienie. 
I jest rakotwórczy.
E 102 – tartrazyna żółty barwnik, dodawana jako barwnik do napojów o smaku pomarańczowym. Jest w musztardzie 
i sztucznym miodzie. Może wywołać reakcje alergiczne, bezsenność i depresję.
Diacetyl – substancja nadająca maślany smak. Stosowana do piwa, margaryn i pieczywa. Może sprzyjać rozwojowi chorób 
płuc i choroby Alzheimera. 

E 129 – czerwień Allura to barwnik. Dodawany do produktów takich jak ciastka, napoje i galaretki. Nie powinni go 
spożywać alergicy. Może spowodować wymioty, uszkodzenie nerek i nadpobudliwość u dzieci.
E 407 – karagen stosowany jako stabilizator i substancja zagęszczająca. Nie powinien być spożywany przez dzieci. Może 
spowodować zmniejszanie przyswajania składników mineralnych.
E 320 - butylohydroksyanizol (BHE) stosowany jako przeciwutleniacz. Dodawany m.in. do tłuszczów, olejów i produktów 
tłuszczowych. W dużej ilości może spowodować raka, zaburza prace wątroby, tarczycy, nerek. UE chce ograniczyć 
stosowanie BHA. 
E 321 - butylohydroksytoluen (BHT) następny przeciwutleniacz. Dodawany m.in. do tłuszczów, olejów, ciastek w proszku 
i piwa. Powoduje uczulenia a w jedzony w dużych ilościach może spowodować raka wątroby. UE wprowadziła zakaz 
stosowania BHT w żywności dla dzieci.
Znane, stare powiedzenie mówi: “jesteś tym, co jesz”. Otwórz swoją lodówkę i przeczytaj etykiety na produktach 
spożywczych. Czy większość wymienionych składników to chemia? Konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, 
emulgatory… rocznie zjadamy ich ponad 2 kilogramy.

Jedzenie jest pełne chemicznych dodatków. Jednak nie wszystkie 
E są niebezpieczne. Zobacz, których należy unikać, bo powodują 
np. nowotwory.



WE WRZEŚNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie z Boguszowa Gorc  na badanie z 25% rabatem

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

Stowarzyszenie przyjaciół Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Boguszowie Gorcach „Boguszowska Szóstka” zostało założone 
w 2013 roku, wśród grupy mieszkańców Boguszowa Gorc jak i pracowników PSP nr 6. 
Od samego początku pieczę nad Stowarzyszeniem prowadzi założyciel i pomysłodawca 
Daniel Geming wraz z członkami stowarzyszenia, którzy aktywnie wspierają wszystkie 
działania. Początek Stowarzyszenia to przede wszystkim działalność charytatywna, 
zaangażowanie w współtworzenie imprez lokalnych, festynów w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6. Dzięki szerokiemu zaangażowaniu, pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, zaczęto realizować zadania wpierane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Boguszowie Gorcach z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury, sportu, zdrowia 
i wsparcia seniorów. Najważniejsze z projektów zrealizowanych w ostatnich latach 
to  między innymi „Moje Kuźnice dawniej i dziś”, „ Zjeździk-szkółka narciarska dla 
uczniów PSP nr 6” czy też organizacja 100 - lecia Kościoła Parafialnego w Kuźnicach 
Świdnickich. Rok 2017 i 2018 to także współpraca z Centrum Kulturalno Kongresowym 
Witold i kolejne projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych, tj. „Trzy kolory, trzy 
szczyty, trzy pokolenia”- czyli ekologiczne warsztaty edukacji regionalnej zakończone 
rekultywacją terenów zielonych w trzech punktach miasta, projekt wspierany przez LGD 
Kwiat Lnu w Lubawce, czy też Wielokulturowe spotkanie na Szybie Witold w ramach 
budżetu Aktywny Dolny Śląsk i program „Folkowa Fiesta”. Na zakończenie roku 2018 
akcja prozdrowotna Różowa Wstążka i bardzo miła współpraca ze Stowarzyszeniem 
Pro Femina w Wałbrzychu, oraz aktywność seniorów czyli kolejne dwa projekty pt. 
„Wycieczka Seniora ze Stowarzyszeniem Boguszowska Szóstka” i „Dzień Seniora ze 
Stowarzyszeniem Boguszowska Szóstka” na Szybie Witold. Nasza organizacja bierze 
także udział w różnych akcja ogólnopolskich jako partner czy to PSP 6, CKK Witold, 
i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta.

foto: Piotr Sadoczyński, Książański Park Krajobrazowy



W PAŹDZIERNIKU promocyjne badania USG piersi dla:
Na badanie z 25% rabatem zapraszamy  Panie mające jakieś hobby (do weryfikacji zdjęcie takiej aktywności).

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

foto: Piotr Sadoczyński, Podgórze

Spacerując po ulicach i patrząc na kolor dymu wprawne oko (z pewną pomocą nosa) od 
razu rozpoznaje, kto pali węglem, kto drewnem, kto plastikiem, a kto gumą…
Niestety, w rankingu zanieczyszczeń powietrza jesteśmy liderem.

Smog jest nie tylko zanieczyszczeniem lokalnym.

Smog zwykle pozostaje w towarzystwie samych zanieczyszczających, ich rodzin i sąsiadów. 
Jednak wiatr wieje i dzięki niemu powietrze się przemieszcza, a razem z nim smog. Nawet 
więc, jeśli my sami lub nasi bezpośredni sąsiedzi nie przyczyniają się do powstania smogu, 
a system ciepłowniczy w naszej miejscowości jest zasilany z czystego źródła energii, to 
i tak możemy oddychać smogiem, który przywiało nam z bliższej lub dalszej okolicy. 
Przykładem miasta, gdzie smog jest „dostarczany” przez sąsiednie miejscowości może być 
Warszawa. Bywają w niej dni, w które ponad połowa zanieczyszczeń przypływa z wianuszka 
otaczających stolicę mniejszych miejscowości.

Smog to nie jedyne zanieczyszczenie powietrza – jest jeszcze tzw. „tło”.

Podejmując walkę z zanieczyszczeniami powietrza, nie możemy zapomnieć o tym, że lokalny 
smog w miejscowości to nie jedyny problem. Jest jeszcze tzw. „tło”, czyli ogólna zawartość 
zanieczyszczeń występująca w powietrzu. W Polsce jest niestety tak wiele kominów 
opalanych niskiej jakości węglem i substancjami węglopochodnymi (tzw. kopciuchów) oraz 
starych samochodów, które podróżują po mieście z rurami wydechowymi bez filtrów, że 
rozchodzące się po kraju „tło” zanieczyszczeń powietrza jest bardzo wysokie.

Jakie powinny być kluczowe działania?

Po pierwsze, kluczowa jest poprawa standardu energetycznego budynków nowobudowanych 
i modernizacja już istniejących.

Sposoby walki ze smogiem

Przede wszystkim nowe budynki powinny być budowane w wysokim standardzie 
energetycznym – tak, żeby zużycie ciepła było jak najmniejsze. W takich budynkach bez 
problemu można instalować czyste ogrzewanie, z użyciem powietrznych pomp ciepła, czy 
w pakiecie z panelami fotowoltaicznymi z prądem rozliczanym w ramach obowiązującego 
tzw. systemu opustów.
Oczywiście istniejące budynki są większym wyzwaniem, bowiem ich głęboka 
termomodernizacja jest droższa. Ale i tu można zastosować różne instrumenty wsparcia, 
takie jak ulgi podatkowe, dotacje czy nieoprocentowane kredyty. 
Po drugie, ważna jest zmiana nawyków transportowych. Tutaj najlepsze rozwiązania są 
powszechnie znane, trzeba tylko zacząć je wdrażać. Od najprostszych, jak uporządkowanie 
kwestii kontroli technicznych weryfikujących rzeczywiste spełnianie norm emisji 
zanieczyszczeń przez auta, po działania na rzecz promocji „czystych” form transportu.



W LISTOPADZIE promocyjne badania USG piersi dla:
Na badania z 25% rabatem zapraszamy mieszkanki Wałbrzycha, które zgłoszą się do PRO FEMINY po raz pierwszy w życiu.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

Wodociągi Wałbrzych to firma w pełni przyjazna środowisku. Dbamy o to, by woda dostarczana przez nas 
była zdrowa i bezpieczna. Spełniamy surowe wymogi Unii Europejskiej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zgodnie z tymi wytycznymi woda kranowa jest zdatna 
do spożycia w całej Polsce. Na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przykładamy do tego 
szczególną wagę. W ramach akcji „Dobra woda z kranu” zachęcamy mieszkańców do picia kranówki, co jest 
rozwiązaniem ekologicznym, zdrowym i bezpiecznym. W ten sposób każdy może ograniczyć produkcję plastiku 
i zaśmiecania naszej planety, a także zadbać o swoje zdrowie wybierając do picia wodę, a nie napoje słodzone.
W Wodociągach Wałbrzych stale pracujemy nad poprawą jakości wody pitnej, co na przestrzeni lat jest wyraźnie 
zauważalne. Parametry wody uległy polepszeniu, poprawiły się jej przejrzystość, barwa oraz walory smakowe. 
Także ilość awarii w sieci wodociągowej uległa obniżeniu, co pokazuje efekty licznych inwestycji. Stan sieci jest 
pod stałym nadzorem i gwarantuje bezpieczny przepływ wody. Ponadto, zanim woda trafi do odbiorców, jest 
poddawana procesom filtracji, oczyszczania i uzdatniania.
Woda produkowana przez Wodociągi Wałbrzych badana jest każdego dnia w laboratoriach wewnętrznych oraz 
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która rekomenduje spożycie kranówki w Wałbrzychu 
bez przegotowania. Posiadamy ok. 90 stałych punktów poboru wody, która badana jest na obecność bakterii, 
oznaczane są jej parametry fizykochemiczne – m. in. barwa, mętność, twardość, chlor, żelazo oraz liczne związki 
organiczne i nieorganiczne. Każdego roku wykonujemy ok. 8 000 oznaczeń mikrobiologicznych oraz 14 000 
oznaczeń fizykochemicznych. Metodologia badań stosowana przez Wodociągi Wałbrzych jest na światowym 
poziomie i pozwala na uzyskanie wyniku już po 24 godzinach. Od dwóch lat badamy również obecność substancji 
promieniotwórczych – izotopów arsenu, radonu i trytu. Nigdy nie wykryto żadnych przekroczeń. 
Przeprowadzamy również analizę mikrobiologiczną dzięki nowoczesnym technologiom wykrywania bakterii 
w wodzie surowej. Posiadamy punkt pomiarowy zabudowany na rurociągu z Gorzeszowa wyposażony 
w automatyczne urządzenie analizujące zawartość cząstek w wodzie z przeznaczeniem do monitorowania on-
line liczby cząstek bakteryjnych oraz trendów zmian ilości. Pomiar odbywa się automatycznie metodą optyczną 
3D i realizowany jest na próbkach pobieranych samoczynnie z przewodu ciśnieniowego z częstotliwością nie 
mniejszą niż 5 razy na godzinę.
Jakość wody i jej parametry fizykochemiczne są kontrolowane również przez małże. Te małe stworzenia mogą 
żyć tylko w czystej, nieskażonej wodzie. W przypadku choćby najmniejszego zabrudzenia małże zamknęłyby 
się. Na szczęście, jeszcze nigdy nie musiały tego robić. Korzystamy z licznych technologii i sposobów, aby mieć 
pewność, że woda, którą dostarczamy mieszkańcom, jest najwyższej jakości. 
Woda kranowa dostarczana przez Wodociągi Wałbrzych pod kątem zawartości minerałów jest porównywalna 
z butelkowaną wodą źródlaną. Wybierając kranówkę stawiamy jednak na proekologiczne rozwiązanie – 
ograniczamy zużycie plastiku i związane z tym zanieczyszczenia. Picie kranówki jest również oszczędne – litr 
kosztuje mniej niż 1 grosz. W dodatku kranówka jest zawsze świeża, smaczna i przyjemnie chłodna. Od lat na 
różnych wydarzeniach sportowo-kulturalnych częstujemy mieszkańców dobrą wodą z kranu, a nasze stoisko 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dbamy o środowisko naturalne, zapewniamy bezpieczeństwo 
i najwyższą jakość wody pitnej.

Wodociągi
Wałbrzych

foto: Andrzej Staniewicz, Zakole Pełcznicy



W GRUDNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Promując Panie z kręgu BIZNESWOMAN, będące właścicielkami firm – 

zapraszamy z pieczątką firmową na badania z 25% rabatem 
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150.

foto: Alek Ziółkowski, Podgórze

Trochę przewrotnie przy okazji zagadnień dotyczących naszego środowiska zewnętrznego słów kilka 
o środowisku wewnętrznym, czyli mikrobiomie, jest to ogół mikroorganizmów występujących w danym 
siedlisku.  
Jednym ze środowisk zasiedlanych przez mikroorganizmy jest ciało człowieka oraz światło jego przewodu 
pokarmowego czy dróg oddechowych. Specyficzne mikrobiomy można wyróżnić m.in. dla jamy ustnej, 
jamy nosowej, uszu, pochwy, jelit, płuc, włosów i skóry. Według szacunków mikrobiom u zdrowego 
dorosłego człowieka może osiągać masę 2 kg.

Mikrobiom przewodu pokarmowego
Należy przyjąć stosunek komórek ludzkich do bakteryjnych jako około jeden do jednego. Daje to 
w zależności od tego czy metoda szacowania przyjmuje równomierną kolonizację przewodu pokarmowego, 
czy uwzględnia znaczną różnicę pomiędzy jego początkowym, a końcowym odcinkiem od 3,8·1013 do 1014 
mikroorganizmów o liczbie genów co najmniej stokrotnie większej niż liczba genów człowieka. Geny te są 
zaangażowane m.in. w metabolizm węglowodanów, aminokwasów, ksenobiotyków, wytwarzanie witamin 
i izoprenoidów, jak również metanogenezę. Według niektórych badaczy uzasadnia to stwierdzenie, 
że ludzki metabolizm należy traktować jako zespół, na który składa się zarówno metabolizm samego 
człowieka, jak i jego mikrobiomu.
Jednym z większych przedsięwzięć badawczych związanych z mikrobiomem jest Human Microbiome 
Project (HMP) finansowany przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia. Bywa on metaforycznie 
określany jako drugi Projekt poznania ludzkiego genomu, gdyż jest w pewnym sensie jego uzupełnieniem. 
Ma on na celu zbadanie związków między mikrobiomami ludzi a ich stanem zdrowia (jako że jest 
projektem medycznym), a jednocześnie wypracowanie standardów tego typu badań. Ma to usprawnić 
projektowanie badań dotyczących zmienności mikrobiomu w zależności od miejscowej populacji, 
genotypu, chorób, wieku, odżywienia, leczenia i środowiska.

Mikrobiom a immunoterapia nowotworowa
Na stan zdrowia i choroby ludzkiego organizmu może mieć wpływ relacja między komórkami własnymi, 
a bytującymi w ciele mikroorganizmami. Metagenom reguluje proces zapoczątkowujący powstawanie 
nowotworów, ich rozwój i odpowiedź na terapię. Symbioza między nabłonkowymi barierami ludzkiego 
organizmu, a ekosystemem mikroorganizmów ma znaczący wpływ na system odpornościowy, wpływając 
na wyniki terapii nowotworów u pacjentów onkologicznych. Skuteczność immunoterapii z użyciem 
przeciwciał regulujących system odpornościowy może być zmniejszona przy stosowaniu antybiotyków.

Mikrobiom
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