
 
PIERWSZE MEDYKOMALIA 

 

MUSZYŃSKIE  

‘’PAŃSTWO ZDROWIA’’ 

 

ZDROWIE dla każdego  człowieka   stanowi wartość nadrzędną .  Jest wartością ,dzięki której każdy może realizować  swoje 
aspiracje. Jego utrata powoduje poważne konsekwencje ekonomiczne -  i to nie tylko dla  nas  samych , ale także dla całego 
społeczeństwa. Od stanu zdrowia społeczeństwa  zależy siła państwa , zdolność jego obywateli do zapewnienia  mu 
suwerenności, zastępowalności, wychowania  i edukacji następnych pokoleń . Jest ono  tym samym nie tylko środkiem - ale 
i warunkiem   osiągania lepszej jakości życia. 
 

Jednak    nasza  świadomość  zdrowotna    i    faktyczna  troska  o   jego   zachowanie   –   w wymiarze   indywidualnym 
i wspólnotowym wydaje  się   dalece niewystarczająca. Powszechnie krytykowana ‘’służba zdrowia’’ ma wpływ na nasze zdrowie 
zaledwie w 10% , choć w  odbiorze społecznym traktowana jest jako główny gwarant naszego osobistego bezpieczeństwa 
zdrowotnego - stając się  przez ten fakt  centrum zainteresowania polityków, władz, obywateli oraz  mediów. 
 

W  50%  sami  odpowiadamy  za własne  zdrowie ,za  wybory swoich   preferencji , nawyków , sposobu odżywiania się, a  więc  za   
to  co nazywamy  ‘’stylem życia’’, a przecież nikt  z  nas  nie  rodzi   się  z   wrodzoną  umiejętnością  dbania o własne  zdrowie . 
Zdrowego stylu życia musimy uczyć się sami. 
 

Nasze przeznaczenie nie zależy  wyłącznie od szans. Zależy również , a może nawet  przede wszystkim od dokonywanych przez 
nas wyborów , co  w praktyce oznacza ,że sami jesteśmy twórcami własnego przeznaczenia , bo  przecież  to  głównie od nas 
zależy   co wybierzemy. 
 

Uważamy  się  za  zdrowych , bo często  nie  jesteśmy  świadomi  swojego   stanu  zdrowia. Chorujemy nie zdając sobie z tego 
sprawy. Polska przoduje w  UE  w zakresie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.  Stanowią  one co drugą przyczynę śmierci  
w Polsce . W/g danych opublikowanych przez  GUS,  u 70%  osób   po  50  roku  życia  potwierdzono  występowanie  przynajmniej   
jednej  choroby  przewlekłej  [a  w grupach wiekowych  sześćdziesięciolatków  63% i siedemdziesięciolatków 84% ]. 
 

Chcąc uczynić 

wybór zdrowszego – wyborem łatwiejszym , 

’’PARTNERZY dla  ZDOWIA’’  

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie , UMiG Muszyna  
oraz  Stowarzyszenie Forum Polskiej Farmacji 

13.09.2014r  , wskrzesili średniowieczne ‘’Państwo  Muszyńskie’’  i  przekształcili  je symboliczne we współczesne  
’’PAŃSTWO ZDROWIA’’, w którym  w godz. od 14.00 do 18.00 przedstawiciele lekarzy , farmaceutów  i profesorów 

wyższych uczelni  medycznych przejęli  władzę . 
 

   
Przekazanie symbolicznych kluczy do Muszyńskiego ‘’PANSTWA ZDROWIA’’ przez  Burmistrza Muszyny Pana dr Jana Golbę 

przedstawicielce  lekarzy , okulistce ,Pani lek. med. Jadwidze Gala [w ciemnych okularach]oraz przedstawicielom farmaceutów; 
Wiceprezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej -  Panu dr farm . Markowi Jędrzejczakowi oraz Pani Prezes Okręgowej Rady 

Aptekarskiej  w Krakowie  - mgr farm. Barbarze Jękot  . 
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Działalność Muszyńskiego ‘’PAŃSTWA ZDROWIA’’  zainaugurował blok tematyczny p.t . 

„ZADBAJMY o NAJMŁODSZYCH” 

z udziałem Pani prof. dr hab. n. med. Anny Jung Kierownika Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WAM w 

Warszawie ,pediatry Pana Piotra Matuszewskiego oraz Pani Katarzyny Kucia Garncarczyk - Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie  
 

         
 

Studio teatralno – muzyczne ‘’Fama’’  zaprosiło dzieci  do uczestnictwa w programie ‘’ Smacznie, zdrowo , kolorowo’’ a  Fundacja 
‘’Zdrowie i Opieka’’ na film  rysunkowy ‘’Wyprawa do Witaminogrodu’’ . 

 

Tematem  wykładu prof. zw. n. farm. Kazimierza Głowniaka  z   Uniwersytetu   Medycznego   w  Lublinie  p.t.   „Wyprzedzić 

chorobę”  był problem  jednego z najmniej   poznanych  zjawisk  ludzkiego organizmu  jakim jest spadek odporności.  

Konsekwencją  naszych codziennych zmagań  ze skażeniem środowiska naturalnego, tempem życia, duchem rywalizacji 

i  konkurencji oraz zmianami pogodowymi staje się narastające poczucie  zmęczenia i spadku odporności. Gdy   układ   

odpornościowy    słabnie  dochodzi   do    skumulowanego   nagromadzenia    wolnych   rodników,  zwanego ‘’ stresem 

oksydacyjnym’’ , który powoduje zakłócenie ważnych procesów  metabolicznych. Przy braku skutecznego przeciwdziałania 

stres oksydacyjny sprzyja powstawaniu wielu przewlekłych problemów zdrowotnych ,w tym  między innymi chorób 
cywilizacyjnych , zwłaszcza  chorób sercowo- naczyniowych , chorób zapalnych  czy nowotworów. 

 

     
Uczestnicy    wykładu      prof. zw. dr hab. n. farm.  K. Głowniaka mieli również możliwość  wysłuchania w ramach ‘’telemostu’’ 

wykładów  na temat wolnych rodników  ekspertów z Uniwersytetu   w Houston USA  ; wirusologa prof. dr hab. n. med. J. 
Georgiadesa oraz immunologa prof. dr  hab. n. med. M. Kruzela, współpracowników laureata Nagrody Nobla prof. Murata. 

 

W dyskusji panelowej  p.t. ‘’CHORE LEKI’’  przedstawiciele rynku leków odpowiadali na pytania pacjentów  aptek dotyczące 

głównie bezpiecznej farmakoterapii   oraz zróżnicowanych cen leków w aptekach. 
 

    
 

Zwracano uwagę, że zjawiskiem  bardzo  powszechnym i  groźnym w skutkach zwłaszcza w środowisku seniorów jest 
częste mylenie leków i niewłaściwe ich zażywanie. Prawie  połowa  osób , które  ukończyły 75 lat życia zużywa swoje 
leki w sposób niewłaściwy, narażając się na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz efektów ubocznych. 30% 
interwencji klinicznych u osób po 65 roku życia jest skutkiem  tego typu problemów lekowych. Przyczyną  tego stanu 
rzeczy jest  samoleczenie się  zwłaszcza osób starszych na podstawie  mylnie zrozumiałej reklamy leków. 
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W dyskusji wskazywano na  ryzyka  wynikające z nadmiernej komercjalizacji branży lekowej dla pacjentów  i  aptek niezależnych  . 

 

Odwiedzający  ‘’PAŃSTWO ZDROWIA’’  mieli możliwość  skorzystania  w  ‘’BIAŁYM MIASTECZKU’’ 
z bezpłatnych konsultacji lekarzy specjalistów i farmaceutów . 

 

  
 

W tym między innymi: lekarzy chorób wewnętrznych , lekarza pediatry , diabetologa , pulmonologa ,podologa,  
dietetyczki , fizjoterapeuty ,stomatologa oraz stanowisko doradztwa farmaceutycznego ‘’Apteka Pacjenta’’ 

 

 
 

Mimo kapryśnej, deszczowej pogody - w  bezpłatnych badaniach diagnostycznych  osteoporozy, słuchu, jaskry, 
badaniu mammograficznym , spirometrycznym i  komputerowym badaniu stóp oraz 
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bezpłatnych badaniach pomiaru ciśnienia, pomiaru wagi i  BMI i   EKG uczestniczyło kilkaset osób. 

 

Na zakończenie części konferencyjnej Pan Zbigniew Witalis - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Polskiej Farmacji przypomniał 
sylwetkę  zmarłego przed kilku laty , wielkiego lekarza i społecznika , promotora zdrowia , mieszkańca Muszyny 

 ś. p. dr n. med. Jerzego Gali. 
 

 
 

Pan dr Jan Golba – Burmistrz Muszyny pośmiertnie  uhonorował ś. p. dr n. med. Jerzego Galę medalem Zasłużony dla  

Miasta i Gminy  Uzdrowiskowej Muszyna.  
 

 
 

W imieniu społeczności ‘’Partnerów dla Zdrowia’’ ,Przewodniczący Rady Programowej  FPF  Pan prof. zw. dr hab. n. farm.  K. 
Głowniak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Zbigniew Witalis , wręczyli    Pani lek. med. Jadwidze Gala przyznaną 

pośmiertnie Panu ś. p. dr Jerzego Gali  nagrodę zaufania pacjentów  ‘’VIRTUS’’ . 
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Nagroda ma postać niepowtarzalnej rzeźby wykonanej przez artystę rzeźbiarza z niezwykłą starannością  ,  pasją i ideą 
przekazywania setki słów  zamkniętych w metalowych kształtach, przywołującej uczucia szacunku , uwznioślenia, powagi ,dumy 
i towarzyszącej jej ekscytacji. Fundatorem statuetki była SP. ‘’Muszynianka’’. 
 

                    
 

Dzisiejsza interpretacja  łacińskiego słowa ‘’VIRTUS’’® - symbolizuje doskonałość moralną, siłę  charakteru, pewność, odwagę, 

zdolność  i moc sprawczą w twórczym przekształcaniu rzeczywistości w imię dobra. Pierwszym laureatem tego niezwykłego 
wyróżnienia  w kwietniu 2013r.  została Światowa Organizacja Zdrowia w Genewie. 
 

Za promocję ‘’partnerstwa dla zdrowia’’ i życia według wartości ,za przekształcanie rzeczywistości w imię dobra oraz realizację 
inicjatyw prozdrowotnych sprzyjających poprawie jakości życia  lokalnych społeczności wyróżnieniami w postaci 

‘’DIAMENTÓW FARMACJI’’ nagrodzono: 

 

  
 

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Sączu  ,URZĄD MIASTA i GMINY Muszyna oraz KIEROWNICTWO i PRACOWNIKÓW  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie. 
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Na zakończenie białej  soboty społeczność ‘’Partnerow dla zdrowia’’  zaprezentowała archiwalny materiał filmowy  p.t. 

‘’JESTEŚMY WEZWANI’’ z  udziałem  ś.p.  dr n. med. Jerzego Gali. 
 

 
 

W namiocie wystawowym podziwiać można było prace neowitrażu autorstwa Pana Piotra Barszczowskiego , od lat 

wiązanego ze społecznością  ‘’Partnerow dla Zdrowia’’. 
 

 
 
 
Muzyczną gwiazdą wieczoru był  znany szerszej publiczności , między innymi z wystepów  w  popularnym programie Polsatu 

‘’Must Be The Music ‘’ zespół ‘’LACHERSI’’. 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
Patronat Honorowy :                                                                                                                                               Patronat Honorowy: 

Marek Sowa                                                                                                                                                                  Jan Golonka   
Marszałek Województwa Małopolskiego                                                                                                             Starosta Nowosądecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


