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medycyna
Ciepło, słońce, wakacyjne 

wyjazdy sprawiają, że 
nasza czujność zostaje 

nieco uśpiona. Okazuje 
się jednak, że podatność 

na różnorakie infekcje 
w okresie letnim jest  

bardzo duża. 

Wysokie temperatury 
sprzyjają rozwojowi bakte-
rii i wirusów, jak również 
osłabiają organizm człowie-
ka. Lato to również okres 
wzmożonego użytkowania 
klimatyzacji, która wysusza 
powietrze i naraża nas na na-
głe zmiany temperatury. Po-
nadto, gdy klimatyzacja jest 
niepoprawnie poddawana 
konserwacji, staje się dosko-
nałym środowiskiem dla roz-
woju bakterii i grzybów. Picie 
lodowatych napojów, spoży-
wanie lodów czy zimna kąpiel 
w upalny dzień, choć często 
wydają się nam zbawienne, 
mogą spowodować szok or-
ganizmu, wywołany różnicą 
temperatur, a w konsekwen-
cji chorobę. Warto, więc wie-
dzieć, jakie są objawy scho-
rzeń, które mogą dotknąć nas 
w tym czasie.  Angina atakuje 
głównie latem Zapalenie mig-
dałków podniebiennych i gar-
dła może dotknąć każdego. 
Lato sprzyja występowaniu 
tej choroby. Do najczęstszych 
objawów należą: silny ból 
gardła oraz szyi często koń-
czący się na wysokości uszu, 
pojawiająca się nagle wysoka 
gorączka, ból w momencie 
przełykania, ogólne zmęcze-
nie, obrzęk węzłów chłonnych 
szyi, opuchnięcie i ropienie 
migdałków. U chorego mogą 
pojawiać się także bóle brzu-
cha oraz trudności z oddycha-
niem. Objawów tych nie moż-
na bagatelizować, ponieważ 
nie da się wyleczyć anginy 
domowymi sposobami – po-
trzebna jest natychmiastowa 
pomoc lekarza, który podda 
nas odpowiedniej terapii an-
tybiotykowej. Aby złagodzić 
objawy możemy również 
płukać gardło roztworem soli 
i pozostać na kilka dni w łóż-
ku. Należy także pamiętać, że 
choroba ta przenosi się drogą 
kropelkową, dlatego jakikol-
wiek kontakt z innymi oso-
bami powinien zostać ograni-
czony do minimum.  

Przeziębienie a grypa 
Grypa jest częstokroć my-

lona z mniej niebezpiecznym 
przeziębieniem. Choć obie 
choroby mogą mieć podobne 
objawy to ich źródła są zu-
pełnie inne. Przeziębienie to 
wirusowa infekcja górnych 
dróg oddechowych. Objawia 
się katarem, kaszlem, bólem 
gardła, złym samopoczuciem, 
a także bardzo często proble-
mami ze strony przewodu po-
karmowego, jak wymioty czy 
biegunka. Obu towarzyszy 
podwyższona temperatura. 
Czym więc różni się grypa od 
przeziębienia? Przede wszyst-
kim grypa to choroba zakaź-
na układu oddechowego wy-
wołana przez wirusa grypy. 
Atakuje on człowieka nagle, 
wywołując wysoką gorączkę, 
a także bóle mięśni oraz sta-

wów. Ból gardła i katar pod-
czas grypy mogą w ogóle nie 
występować. Warto z takimi 
objawami zgłosić się do le-
karza, ponieważ choć sama 
choroba nie jest groźna, po-
wikłania grypy mogą być po-
ważne. Różnica między tymi 
dwiema chorobami ujawnia 
się także w samym ich prze-
biegu – przeziębienie rozwija 
się o wiele wolniej i przecho-
dzimy je łagodniej.   

Zapalenie oskrzeli i płuc
Choć wydawałoby się, że 

te schorzenia mogą nas do-
sięgnąć jedynie jesienią lub 
zimą, jesteśmy w błędzie. 
Gwałtowne zmiany pogody, 
niedostosowanie stroju do 

aury na dworze, przegrzanie 
organizmu doskonale sprzy-
jają wystąpieniu stanów za-
palnych miąższu oskrzeli oraz 
płuc. Dodatkowo podatność 
na patogeny wzmaga osłabie-
nie organizmu, przebywanie 
w dużych skupiskach ludzi 
czy zachłyśnięcie się wodą.  
Zapalenie oskrzeli i płuc może 
mieć podłoże zarówno wiru-
sowe, jak i bakteryjne. Cho-
robą tym towarzyszy ogólne 
osłabienie organizmu, bóle 
mięśni, ostra gorączka trwa-
jąca kilka dni. Dodatkowo 
towarzyszą kaszel, ból klatki 
piersiowej, a także duszności, 
dreszcze oraz potliwość. War-
to zwrócić uwagę na specyfikę 
kaszlu, który przechodzi od 

suchego po wilgotny i, które-
mu towarzyszy odkrztuszanie 
wydzieliny ropnej lub śluzo-
wej. Konieczne jest zgłosze-
nie się do lekarza rodzinnego, 
który dokona diagnozy oraz 
podda nas odpowiedniemu 
leczeniu.  

Zapalenie krtani 
i tchawicy częste latem 
Ochładzanie się bardzo 

zimnymi napojami może 
mieć poważne konsekwen-
cje. Wirusowa choroba zapa-
lenia błony śluzowej krtani 
i tchawicy występuje, dlatego 
najczęściej w okresie letnim. 
Gdy zauważasz u siebie lub 
u swoich bliskich takie ob-
jawy, jak wysoka gorączka, 
suchy kaszel, duszności, dra-
panie w gardle, nie czekaj na 
dalszy rozwój choroby. Je-
śli okaże się, że to zapalenie 
krtani i tchawicy, te z pozoru 
niegroźne dolegliwości mogą 
przerodzić się w poważne 
duszności, zaleganie gęstego 
śluzu, który będzie trudny 
do odkrztuszania. Leczenie 
w takim przypadku wymaga 

stosowania leków rozrzedza-
jących zalegającą wydzielinę, 
antybiotyków, czy nawet ste-
rydów. Szczególnie u dzieci 
krtań jest bardziej podatna na 
obrzęki, dlatego w ich przy-
padku występowanie tej cho-
roby jest szczególne groźne.  

Lekarz rodzinny  
– partner pacjenta
 Opisane choroby to nie 

jedyne schorzenia, na które 
jesteśmy narażeni szczegól-
nie latem. Oczywiście mogą 
nas one dotknąć nie zależnie 
od pory roku. Latem często 
chorujemy również na nieżyt 
nosa, zapalenie pęcherza mo-
czowego czy zatrucia pokar-
mowe. Niezależnie jednak od 
jednostki chorobowej warto 
zawsze zgłosić się z doskwie-
rającymi nam dolegliwościa-
mi do lekarza rodzinnego. 
Nie można bagatelizować 
sygnałów, które wysyła nam 
organizm. Postawienie 
diagnozy i dobranie odpo-
wiedniego leczenia wymaga 
konsultacji ze specjalistą.  
By utrzymać swoje zdrowie 

w dobrym stanie warto mieć 
stałego lekarza pierwszego 
kontaktu. Nie tylko pomoże 
on nam w rozwiązaniu pro-
blemów zdrowotnych, ale 
także nauczy nas profilaktyki 
zdrowotnej. Lekarz rodzinny 
nie skupia się na jedynie na 
konkretnych schorzeniach, ale 
podchodzi do pacjenta w spo-
sób holistyczny. To do niego 
powinniśmy się udać, gdy 
chcemy uzyskać poradę doty-
czącą naszego zdrowia. Już dziś 
korzystaj ze wsparcia polskich 
specjalistów kliniki My Medyk, 
którzy w sposób indywidualny 
i kompleksowy zajmą się Two-
im zdrowiem. r

dr Tomasz Grela

Jak nie dać się 
chorobie latem

dr Tomasz Grela
My Medyk Dental  
and Medical Centre 

tel. 0208 997 9191
www.facebook.com/
mymedyk
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 „Zapalenie oskrzeli i płuc może 
mieć podłoże zarówno wirusowe, 
jak i bakteryjne. Chorobą tym 
towarzyszy ogólne osłabienie 
organizmu, bóle mięśni, ostra 
gorączka trwająca kilka dni.
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Pracownicy tymczasowi 
(zatrudnieni u praco-

dawcy poprzez agencję) 
są ważnym źródłem 

nowoczesnej gospodarki, 
zapewniając cenną moż-

liwość dla pracodawców, 
którzy w przeciwnym 

razie niechętnie podjęliby 
się odpowiedzialności, 

która wiąże się z zatrud-
nieniem pracownika na 

stałe. W czasach zwol-
nień, naturalnie tacy 

pracownicy są pierwszy-
mi do zwolnienia, ale tym 
samym elastyczność taka 

oznacza, że są pierw-
szymi, którzy zostaną z 
powrotem zatrudnieni, 
gdy tylko przedsiębior-
stwo zacznie się znowu 

rozwijać.

Istnieje również wiele ko-
rzyści dla pracownika tymcza-
sowego. Taki układ oznacza, iż:

● użycie takiej pracy daje 
możliwość odskoczni od głów-
nej pracy, jaką byś chciał

● użycie takiej pracy – jako 
sposobu na wejście (lub po-
nowne wejście) na rynek pracy

● wykorzystanie takiej pra-
cy w sposób bardziej elastycz-
ny, aby pomóc zrównoważyć to 
z obowiązkami domowymi

● z łatwością zmieniać pra-
cę i to z krótkim okresem lub 
bez wypowiedzenia

● wypróbować różne rodza-
je pracy (Źródło: Direct Gov)

Znaczenie takich pracow-
ników dla wzrostu gospodar-
czego i rosnącej świadomości 
co do ich nadużywania przez 
pozbawionych skrupułów pra-
codawców doprowadziły do 
wprowadzenia dyrektywy EU 
Agency Workers Directive in 
2008, która miała na celu har-
monizację ochrony pracow-
ników tymczasowych poprzez 
stosowanie zasady równego 
traktowania.

Eurociett, Europejska Kon-
federacja Prywatnych Agencji 
Zatrudnienia, w swoim doku-
mencie „wdrożenie Dyrekty-
wy w sprawie pracy tymczaso-
wej” zidentyfikowała Wielką 
Brytanię i Irlandię, jako jedy-
ne z państw członkowskich 

nie mających zabezpieczeń co 
do równego traktowania, po-
mimo tego iż Wielka Brytania 
liczy do 1,5 mln z 10 mln pra-
cowników tymczasowych w 
Unii Europejskiej.

Od 1 października 2011 
roku, zostały uprawomocnione 
Agency Workers Regulations 
2010 w UK. Od tej daty, pra-
cownik tymczasowy staje się 
uprawniony do tych samych 
podstawowych warunków pra-
cy i zatrudnienia jak stały pra-
cownik wykonujący tę samą 
lub podobną pracę w przedsię-
biorstwie pracodawcy.

Wiele z nich, w tym prawo 
do równego wynagrodzenia, 
wejdzie w życie po przepraco-
waniu 12 tygodni w tej samej 
roli u jednego pracodawcy, 
podczas gdy niektóre są wyko-
nalne od „pierwszego dnia”.

Prawa  
od dnia pierwszego
Dostęp do wszystkich zbio-

rowych udogodnień takich jak:
● „kantyna” pracownicza
● żłobek pracowniczy
● pokój dla pracowników
● parking samochodowy
● agregat z napojami  

i jedzeniem
● niektóre usługi  

transportowe

Pracownik tymczasowy ma 
prawo do takich samych in-
formacji dotyczących wolnych 
miejscach pracy, które powsta-
ją w firmie, jak gdyby był pra-
cownikiem na stałe wykonują-
cych tę samą pracę.

Prawa po 12 tygodniach 
w tej samej pracy u tego 
samego pracodawcy
● Pracownik tymczasowy 

ma prawo do równej płacy, 
jak gdyby były pełnoetatowym 
pracownikiem. „Wynagrodze-
nie” obejmuje wynagrodzenie 
podstawowe plus wszelkie 
opłaty, premie, prowizje, wy-
nagrodzenie urlopowe lub 
inne płatności bezpośrednio 
związane z zatrudnieniem, ta-
kich jak nadgodziny. Jednakże, 
„wynagrodzenie” nie obejmuje 
pracowniczego wynagrodzenia 
chorobowego (tzw. „sick pay”) 
i świadczeń emerytalnych, ani 
odpraw, ani płatności w odnie-
sieniu do długoterminowych 
relacji między stałym pracow-
nikiem i pracodawcą, takich 
jak rocznej premii za lojalność.

● Kobiety w ciąży pracu-
jące poprzez agencję będą 
teraz miały możliwość płat-
nego urlopu w celu przed-
porodowych wizyt. Niestety 
rozporządzenia nie działają 
wstecz – czyli 12 tygodni stażu 
zaczyął się liczyć dopiero od 1 
października 2011, nawet jeśli 
pracownik agencji już tam pra-
cuje od kilku miesięcy. Jednak 
tacy pracownicy będę musieli 
pracować jakąkolwiek część ty-
godnia kalendarzowego na po-
czet 12 tygodni tzn. nie muszą 
pracować w pełnym wymiarze.

Rozporządzenia również 
zawierają szczegółowe „nie-
uniknione” przepisy co do kar 
dla agencji lub pracodawców, 
którzy mają na celu obejście 
prawa 12 tygodni, na przykład 
poprzez ciągłe przesuwanie 
pracownika po 11 tygodni do 
innego zadania. Naruszenie 
tych przepisów może prowa-
dzić do kary grzywny w wyso-
kości do 5000 funtów.

Możesz zobaczyć pełną 
kopię przepisów tutaj:

http://www.legislation.gov.

uk/uksi/2010/93/contents/
made. Chociaż rozporządze-
nia te stanowią dodatkową 
ochronę pracowników tym-
czasowych w Wielkiej Brytanii, 
zastosowanie mają kilka już 
istniejących praw.

Okresy wypowiedzenia  
i obowiązki  
zapewnienia pracy
Jak wcześniej wspomnia-

no, elastyczność jest jedną z 
najważniejszych atutów pracy 
tymczasowej zarówno dla pra-
codawców jak i pracowników. 
Masz możliwość podejmo-
wania i opuszczenia miejsca 
pracy w krótkim czasie (choć 
należy sprawdzić umowę z 
agencją, jako że może być tam 
podany okres wypowiedzenia). 
Jednak wg. tej samej zasady, 
pracodawca ma również ela-
styczność, aby zakończyć pra-
cę tymczasową bez odpowie-
dzialności za nieuzasadnione 
zwolnienie (chyba, że było to 
wynikiem dyskryminacji) lub 
odprawy z tytułu redukcji.

Agencja nie ma obowiązku 
zapewnić Ci pracy – charakter 
biznesowy ich działania polega 
na tym, że będą mieli więcej lu-
dzi w swoich zapisach niż mają 
dostępnej pracy, tak aby mogli 
oni być pewni, iż spełniają wy-
magania swoich klientów, pra-
codawców. Jednak nie mogą 
oni dyskryminować np. ze 
względu na rasę, płeć (w tym z 
powodu ciąży) lub religii.

Opłaty i potrącenia  
z wynagrodzenia
Agencje nie mogą pobie-

rać opłaty za znalezienie pracy 
(choć istnieją pewne wyjątki, 
jeśli szukasz pracy w branży 
rozrywki i modelingu). Ani 

agencja, ani pracodawca nie 
może dokonać potrąceń z wy-
nagrodzenia, chyba że upoważ-
niłeś ich do tego – na przykład 
w okolicznościach opisanych w 
podpisanej przez Was umowie.

Inne prawa
Wszyscy pracownicy, w tym 

pracownicy tymczasowi, są 
uprawnieni do następujących 
praw:

● płatny urlop
● przerwy na odpoczynek i 

ograniczenia co do czasu pracy
● Krajowej Płacy  

Minimalnej
● nie może być dyskry-

minowany w ramach jakie-
gokolwiek prawodawstwa w 
dziedzinie równości

● ochrona zdrowia i bezpie-
czeństwa w zgodzie z prawem

(Źródło: Direct Gov)

Egzekwowanie  
swoich praw
Jeżeli uważasz, że Twoje 

prawa zostały naruszone, czy to 
na podstawie Agency Worker 
Regulations lub w inny sposób, 
to musisz zarejestrować skargę 
w ciągu trzech miesięcy minus 
jeden dzień od daty narusze-
nia, o które złożyłeś skargę. Na 
przykład, jeśli naruszenie mia-
ło miejsce 27 czerwca, należy 
zarejestrować skargę do sądu 
pracy do 26 września.

Jeśli nie możesz pozwolić 
sobie na prawnika, albo zna-
leźć kogoś, kto będzie Cię re-
prezentował na zasadzie „no 
win no fee”, możesz wówczas 
uzyskać bezpłatną poradę w 
Citizens Advice Bureau (CAB) 
lub w The Advisory, Concilia-
tion and Arbitration Service 
(ACAS), która jest organizacją 
zajmującą się zapobieganiem i 

rozwiązywaniem sporów zwią-
zanych z zatrudnieniem. Ich 
infolinia jest czynna od 8.00 
rano do 20.00 w ciągu tygo-
dnia oraz w godzinach od 9.00 
do 13.00 w soboty. Ich numer 
kontaktowy to 08457 47 47 47.

Jako ostatnia możliwość, 
możesz reprezentować sam 
siebie. Należy wejść na poniż-
szy link i pobrać formę „ET1”

http://www.direct.gov.uk/
en/Employment/Resolvin-
gWorkplaceDisputes/Employ-
menttribunals/DG_176137 

Należy wypełnić ten formu-
larz ze szczegółami Twojego 
roszczenia. Bądź bardzo do-
kładny jeśli chodzi o szczegóły, 
zwłaszcza dotyczące dat i po-
przyj swoje roszczenie możli-
wie największą ilością faktów i 
świadkami (w przeciwieństwie 
do tego co twierdzą osoby po-
stronne).

Formularz można składać 
on-line lub do najbliższego biu-
ra sądu pracy. Kopia jest wysy-
łana do ACAS, a także do pra-
codawcy, który następnie ma 
28 dni na udzielenie odpowie-
dzi. Jeśli twój pracodawca nie 
odpowiada, wówczas Trybunał 
zwykle przyznaje Tobie rosz-
czenie poprzez wyrok zaoczny.

Podjęcie postępowania 
sądowego nie może być trak-
towane lekko, jak że to często 
oznacza znaczącą, jeśli nie nie-
odwracalną szkodę w Twojej 
relacji z pracodawcą. Jeśli jed-
nak czujesz, że wszystkie inne 
możliwości zostały wyczerpa-
ne i to Twoja jedyna szansa 
uzyskania sprawiedliwości, to 
życzymy pomyślności i wszyst-
kiego dobrego na przyszłość.

Zespół Hamilton Brady

Dziennik Polski 
Legal Corner
c/o Hamilton Brady
Springfield House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5BG

Przesyłajcie nam wasze 
spostrzeżenia, pomysły  

i historie.

Jesteś pracownikiem 
agencyjnym?  
Poznaj swoje prawa


