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Drodzy Czytelnicy! 

Lipiec i sierpień to wakacyjne miesiące, wyczeki-

wane przez nasze pociechy i przez nas także, a jaki 

urlop czeka nas w tym roku? Czy rygorystyczne za-

sady izolacyjne umożliwią odpoczynek?

Zachęcamy do przeczytania wywiadu ze specja-

listą dietetykiem na temat detoksu latem. Kilka po-

rad jak walczyć z infekcjami w wakacje. Mamy na-

dzieję, że zaciekawi Was także wędrówka Szlakiem 

Orlich Gniazd. 

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy także 

wywiad dotyczący pracy w czasie pandemi, tym ra-

zem z farmaceutą. 

Wszystkim czytelnikom życzymy udanych 

Wakacji!

Redakcja
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Bezpieczne

Cztery Cztery pory roku

Wakacje już w pełni, a co za tym idzie jest to okres w którym spakujemy waliz-
ki i zapomnimy o stresach, pracy i wszystkich problemach dnia codziennego. 
Wyjazdy wakacyjne często planujemy przez cały rok. Dlatego też ten krótki 
czas odpoczynku chyba każdy chciałby spędzić bez problemów, szczegól-
nie tych zdrowotnych. Poparzenia słoneczne, zatrucia, odwodnienie, ukąsze-
nia owadów to często brutalna rzeczywistość wakacyjnych wojaży. Dlatego 
postanowiliśmy wyjść naprzeciw i podpowiedzieć wam kilka rad, które po-
mogą uniknąć tych problemów. 

wakacje
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Cztery Cztery pory roku

Pierwszą rzeczą którą powinni-
śmy zabrać ze sobą na wyjazd 
jest apteczka podróżna. Jest 
to podstawowe zabezpieczenie 
i często rozwiązanie podsta-
wowych problemów zdrowot-
nych, które mogą nas spotkać. 
Taka apteczka powinna za-
wierać podstawowe leki, które 
trzeba wziąć na wakacje i środ-
ki opatrunkowe. Pomogą one  
w dolegliwościach, które zda-
rzają się w drodze, zwłaszcza la-
tem. Łatwo wtedy o poparzenie 
słońcem, zatrucia pokarmowe, 
chorobę lokomocyjną. Czasem 
boli gardło, mamy gorączkę  
i opuchnięte nogi. Jeśli za-
czniesz działać szybko (przy 
pierwszych objawach), możesz 
np. zatrzymać rozwój infekcji  
i nie będzie trzeba stosować in-

nych, kosztowniejszych prepa-
ratów. Osoby przewlekle chore 
nie powinny się ruszać z domu 
bez kompletu swoich leków. 

Probiotyk na biegunkę
Jak pokazują statystyki aż  
¼ osób wyjeżdżających na urlop 
cierpi na biegunkę. Bakterie wy-
wołujące tą nieprzyjemną przy-
padłość z reguły przedostają 
się do naszego organizmu wraz  
z wodą czy pożywieniem. 
Wbrew obiegowej opinii nie 
jest to przypadłość zarezer-
wowana dla tych, którzy wy-
bierają się w tropiki – możemy 
zachorować nawet w krajach 
europejskich. Dla tych, którzy 
mają wrażliwy żołądek radzimy 
przyjmować probiotyki jeszcze 
przed wyjazdem. Taki zabieg 
ma na celu wzmocnienie flo-

ry bakteryjnej jelita co za tym 
idzie zmniejszenie szans na wy-
stąpienie biegunki. Na rynku 
znajdziemy wiele preparatów 
probiotycznych, my polecamy 
Dicoflor

Choroba lokomocyjna
Osoby cierpiące na chorobę 
lokomocyjną na pewno do-
brze znają dostępne w apte-
kach środki łagodzące tą do-
legliwość. Jednak takie środki 
mają swoje skutki uboczne 
czyli senność czy zaburzenia 
widzenia. Warto więc wypró-
bować naturalny środek na tą 
przypadłość czyli imbir. Ten 
aromatyczny korzeń zapobiega 
nudnościom i zawrotom głowy  
w czasie podróży. Dlatego za-
nim wsiądziesz do samochodu 
czy samolotu wypij herbatę 
imbirową. Pomocny może się 
okazać również specjalne opa-
ski akupresurowe hamujące 
objawy choroby lokomocyjnej 
Sea-Band dostępne w wersji 
dla dorosłych i dzieci, magnez, 
który możemy zjeść w postaci 
orzechów czy czekolady. Jeże-
li już będziemy mieli nudno-
ści pomocny może być napar  
z mięty.

Zakrzepica
Jeżeli masz problemy z krąże-
niem a czeka cię długa podróż 
autem, powinieneś wcześniej 
pomyśleć o swoich nogach. 
Siedzenie przez wiele go-
dzin w tej samej pozycji źle 
wpływa na stan naszych żył  
i może mieć poważne konse-
kwencje w postaci zakrzepicy. 
Suche powietrze i brak ruchu 
sprawiają, że przepływ krwi jest 
zakłócony. Podczas podróży 
nogi mogą puchnąć i boleć a to 



LIPIEC / SIERPIEŃ 2020 7

Temat Temat wydania

znak, że w żyłach mogą tworzyć 
się zatory. Można temu jednak 
zapobiec poprzez stosowanie 
odpowiedniej diety. Powinna 
ona być bogata w tłuste ryby, 
bogate w nienasycone kwasy 
tłuszczowe. W czasie lotu pa-
miętajmy, żeby robić krótkie 
spacery, rozciągać się i co jakiś 
czas na chwilę wstać. Jeżeli wy-
braliśmy podróż autem róbmy 
regularne przerwy, podczas 
który trochę pospacerujmy. Jak 
zwykle pamiętajmy o dużej ilo-
ści wody, która jest kluczem do 
zdrowej podróży. 

Oparzenia słoneczne
Pogoda w naszym kraju często 
nas nie rozpieszcza więc w wa-
kacje jesteśmy już bardzo spra-
gnieni słonecznych promieni. 
Tu jednak kryje się pułapka  
w którą duża część z nas wpada 
każdego roku. Są to oparzenia 
słoneczne, które są spowodo-
wane nadmierną ekspozycją na 
słońce. Efekty zawsze są takie 
same- skóra staje się czerwona, 
swędzi, piecze a po kilku dniach 
schodzi całymi płatami. Pomi-
jając fakt, że cała opalenizna 
schodzi razem ze skórą to jest 
to zjawisko bardzo niebezpiecz-

ne dla naszego zdrowia. Opala-
jąc się w taki sposób znacznie 
zwiększamy ryzyko wystąpienia 
raka skóry. Poza tym to właśnie 
promienie słoneczne są głów-
ną przyczyną starzenia się skó-
ry. Tak więc przed wyjazdem 
powinniśmy się zaopatrzyć  
w kremy z filtrem dostosowane 
do naszej karnacji. Im jaśniej-
sza skóra tym filtr powinien być 
większy. Ponadto badania wy-
kazały, że selen chroni naskórek 
przed zniszczeniami wywoła-
nymi przez promieniowanie 
słoneczne. Najlepszym źródłem 
tego minerału są orzechy bra-
zylijskie, dlatego warto je jeść 
przed planowanym urlopem. 
Jeśli marzysz o pięknej opale-
niźnie, w twojej diecie nie po-
winno też zabraknąć produk-
tów bogatych w beta-karoten, 
likopen oraz luteinę, które rów-
nież zabezpieczają skórę przed 
słońcem. Jedz dużo świeżych 
warzyw i owoców, a zwłaszcza 
marchwi, pomidorów i szpi-
naku. Jeżeli już zdarzy nam się 
przesadzić ze słońcem, wtedy 
w naszej apteczce powinien się 
znaleźć krem na oparzenia. Ta-
kie kosmetyki powinny zawie-

rać naturalne ekstrakty z aloesu, 
rumianku i nagietka. 

Komary, kleszcze i żmije
Letnie wieczory zachęcają do 
spacerów czy kolacji przy świe-
cach na świeżym powietrzu jed-
nak taka aura jest również ide-
alna dla insektów, które potrafią 
zniszczyć odprężającą atmosfe-
rę. W takim przypadku powinni-
śmy przed zmrokiem spryskać 
skórę repelentem. Idealnym 
środkiem na owady jest produkt 
Ultrathon, który rekomenduje-
my ze względu na jego szero-
kie zastosowanie odstraszające 
różnego rodzaju insekty. Tym 
samym unikniemy swędzących 
ukąszeń. Kolejnym problemem, 
który może nas spotkać na ło-
nie natury są kleszcze, na nie 
również są dostępne skuteczne 
preparaty. Jeżeli jednak dojdzie 
do wkłucia nie zawsze musimy 
jechać do szpitala. W aptekach 
dostępne są specjalne zestawy 
do usuwania kleszczy np. Kick 
The Tick. Zestaw zawiera prepa-
rat do zamrożenia klesza przed 
wyjęciem i specjalny przyrząd 
do jego usunięcia.
Pamiętajmy, że upalne lato to 
także okres w którym może-
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my spotkać na swojej dro-
dze żmije. Z reguły na widok 
człowiek żmija ucieka jed-
nak gdy zostanie zaskoczo-
na lub nadepnięta, atakuje. 
Zdarza się to szczególne  
w lasach lub wysokich tra-
wach gdzie nie widzimy pod-
łoża. Po ukąszeniu pojawia 
się silny ból, który szybko 
narasta a skóra wokół rany 
zmienia zabarwienie. Mogą 
także wystąpić nudności  
i wymioty a także niewyraźne 
widzenie i drgawki. Jak więc 
zachować się w takim przy-
padku?
Należy uspokoić poszkodo-
wanego, aby spowolnić u nie-
go krążenie i rozprzestrzenia-
nie się jadu po organizmie. 
8-10 cm nad raną załóż opa-
skę uciskową z paska, chust-
ki lub bandaża. Jeżeli w tym 
miejscu pojawi się obrzęk, 
przesuń opaskę o 8-10 cm 
wyżej. Nie zdejmuj jej do 
przyjazdu lekarza. Ukąszoną 
kończynę trzeba unierucho-
mić. Zranione miejsce dobrze 

jest umyć wodą z mydłem. 
Gdy nie możesz liczyć na 
pomoc medyczną, musisz 
usunąć jad. W tym celu na-
cina się skórę w miejscu 
śladów pozostawionych 
przez zęby jadowe. Jeśli nie 
masz opryszczki i innych 
uszkodzeń błony śluzowej  
w ustach, możesz odessać 
jad.
Uwaga:
Na ukąszoną okolicę nie 
przykładaj lodu ani zimnych 
okładów, bo może to zwięk-
szyć uszkodzenie tkanek. Za-
pamiętaj wygląd żmii. Żyjąca 
w Polsce ma żółtawy zygzak 
na grzbiecie.
Pamiętajmy, że wakacje to 
czas kiedy powinniśmy od-
poczywać i ładować nasze 
akumulatory na kolejny rok 
pracy i nauki. Dlatego warto 
skorzystać z naszych porad, 
żeby nie mieć żadnych zmar-
twień i cieszyć się wypoczyn-
kiem. 

oprac. W. Jakubek

PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ  
APTECZKI WAKACYJNEJ:
Zawartość obowiązkowa:
•  płyn dezynfekcyjny
•  maseczki
•  zestaw do usuwania kleszczy
•  termometr
•  leki przeciwgorączkowe  

i przeciwbólowe
•  środki opatrunkowe (plastry różnej 

wielkości, jałowe gaziki, bandaż  
elastyczny)

•  płyn do dezynfekcji rany  (woda  
utleniona lub gotowy gazik)

•  sól fizjologiczna
•  preparaty odstraszające owady  

i kleszcze
•  kremy z filtrem
•  tabletki łagodzące objawy choroby 

lokomocyjnej

 Zawartość dodatkowa:
• środki łagodzące objawy przeziębienia
• syropy: przeciwkaszlowy i wykrztuśny
• lek łagodzący ból gardła
• preparat przeciwbiegunkowy,  

łagodzący bóle brzucha
• wapno lub inne środki  

przeciwalergiczne
• preparat na drobne oparzenia
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Redakcja: Czym jest detoks?
Marta Materna:  Detoks jest 
metodą usuwania z organizmu 
toksyn oraz zbędnych produktów 
przemiany materii, które sprawia-
ją, że jesteśmy ociężali i zmęcze-
ni, a dodatkowo  borykamy się z 
niestrawnością, złym samopo-
czuciem czy problemem z pozby-
ciem się nadmiaru ciała. Detoks 
to z założenia krótkoterminowe 
działanie, mające na celu odtru-
cie organizmu. Może obejmować 
stosowanie tylko warzyw, owo-
ców, koktajlów lub smoothie oraz 
wody. Czasem do diety włącza się 
dodatkowe składniki jak choćby 

kaszę jaglaną, zdrowe tłuszcze, 
napary z określonych ziół czy 
też suplementy. Działanie to ma 
na celu pozwolić organom we-
wnętrznym odpocząć, wątrobie 
dać czas na pozbycie się toksyn i 
poprawę cyrkulacji w całym or-
ganizmie. Pamiętajmy, że naj-
ważniejszym organem odpowie-
dzialnym za odtrucie organizmu 
jest wątroba, której efektem pracy 
jest wydalenie toksyn. To jest długi 
proces, więc nie zastąpi go jedno-
razowe zażycie żadnej cudownej 
pigułki.
R: Gdzie występują toksyny 
i jak się przed nimi ustrzec?

Na tematy związane  
z oczyszczaniem,  
dietą i detoksem  
rozmawiamy  
z Panią Martą Materną,  
dyplomowanym die-
tetykiem, pasjonatem 
zdrowego żywienia  
i aktywnego trybu 
życia.

Detoks na lato
oczyszczanie, detoks, dieta

Motto na każdy dzień: „NIECH ŻYWNOŚĆ  
BĘDZIE TWOIM LEKIEM, A LEK TEN TWOJĄ 
ŻYWNOŚCIĄ” – Hipokrates.
Powyższe słowa to zasada stosowana przez Panią Martę  
Maternę, która pomaga Pacjentom, którzy mają problemy ze zdrowym 
odżywianiem się, odchudzaniem i tym, którzy borykają się z różnymi 
jednostkami chorobowymi w tym zakresie. Dzisiaj rozmawiamy o de-
toksie i zdrowym odżywianiu z Panią Martą.
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MM: Żyjemy niestety w zanie-
czyszczonym środowisku i nie 
da się uciec od toksyn. Są one 
wszędzie, w pożywieniu, wodzie, 
powietrzu, kosmetykach, a ich 
negatywne działanie na nas nie-
stety jest długotrwałe. Jeśli nie 
wspomożemy naszego organi-
zmu do pozbycia się ich, to toksy-
ny będą gromadzić się w naszym 
ciele, aż w końcu poważnie za-
szkodzą zdrowiu. 
Badania potwierdziły, że to wła-
śnie przez toksyny czujemy się 
przemęczeni, jesteśmy niedoży-
wieni, cierpimy fizycznie i emo-
cjonalnie. To właśnie one spra-
wiają, że ciało wchodzi w tzw. 
„tryb przetrwania”. W tym stanie 
niemożliwe jest np. pozbycie się 
nadmiaru tkanki tłuszczowej. 
To działa trochę jak samona-
kręcająca się spirala - ludzie na 
całym świecie próbują „magicz-
nych” proteinowych drinków, 
„odchudzających” tabletek, „od-
chudzających” batoników, etc. 
Powszechnie wiadomo, jaki jest  
z problem z tymi odchudzającymi 
produktami. Marketing wymaga, 
aby je opisać i reklamować jako 
bezcukrowe, więc przede wszyst-
kim są one pełne sztucznych sło-
dzików, soi, syropu glukozowo 
– fruktozowego, glutenu i innych 
szkodliwych składników. Nic 
dziwnego, że ludzie dostają po 
nich wyprysków na skórze, mają 
rozregulowaną gospodarkę hor-
monalną i ciągłe zachcianki na 

jedzenie, którym nie mogą się 
oprzeć. Niestety dużego nadmia-
ru toksyn organizm sam szybko  
z siebie nie usunie.

R: Czy oczyszczanie organizmu 
jest konieczne?

MM: Oczywiście tak, zawsze 
warto przeprowadzać detoks 
organizmu, a szczególnie jeśli  
odczuwamy pewne dolegliwośći 
np.
- ciągłe zmęczenie i brak energii,
- nagłe napady bólu głowy, bólu 
brzucha, bólu stawów,
- wzdęcia, nadmiar zbierających 
się gazów i problemy z trawie-
niem,
- nie może schudnąć, nawet jeśli 
prowadzi całkiem zdrowy styl ży-
cia,
- męczy się z powodu pojawiają-
cych się zupełnie bez przyczyny 
problemów skórnych, 
- łatwo zapada na różne infekcje.
Zauważyłam, że wielu moich pa-
cjentów oprócz nadwagi zmaga 
się z problemami zdrowotnymi. 
Jak tylko zdałam sobie sprawę, 
że te objawy są spowodowane 
przez toksyny, zaczęłam anali-
zować przypadki osób, którym 
pomagałam w odchudzaniu. 
Zauważyłam, że osoby, które sto-
sowały detoks, szybciej traciły na 
wadze. Zaczęłam zalecać wszyst-
kim moim pacjentom przed roz-
poczęciem diety odchudzającej 
przejście detoksu. Detoks przede 
wszystkim przyczynia się do 
poprawy zdrowia, wzmacnia 

odporność, a ważne jest to, że 
można go zrobić szybko, łatwo  
i tanio. Założeniem detoksu (die-
ty oczyszczającej) jest oczyszcze-
nie krwi i usunięcie szkodliwych 
toksyn z organizmu. Sprawne 
działanie nerek, wątroby i jelit 
jest gwarancją prawidłowej pra-
cy układu immunologicznego,  
a tym samym całego organizmu. 
Jednak nie mając wiedzy, można 
mimo wyrzeczeń nie osiągnąć 
nic lub wręcz sobie zaszkodzić. 
Dlatego należy dokładnie wie-
dzieć jak zabrać się za detoks.

R: Czy są jakieś zasady, o któ-
rych powinniśmy wiedzieć 
przed rozpoczęciem oczyszcza-
nia?

MM: Zapewne sposobów i zasad 
detoksykacji organizmu jest wie-
le. Należy jednak pamiętać o kil-
ku podstawowych zasadach. Nie 
powinien w żadnym wypadku 
eliminować płynów, zwłaszcza 
wody. Na ten czas należy odsta-
wić słodkie napoje oraz kawę, 
herbatę, alkohol i papierosy. 
Najważniejsze jednak jest wyeli-
minowanie produktów zawie-
rających substancje chemiczne. 
Wskazana jest również aktyw-
ność fizyczna w tym okresie lub 
seanse w saunie, gdyż pocąc się 
usuwamy z organizmu sporą 
ilość toksyn.
Wiele osób podkreśla, że po kil-
kudniowym detoksie czują się 
„lżejszymi”  i mają więcej ener-
gii. Niekoniecznie jednak jest to 
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zasługa określonej diety. Może 
bowiem okazać się, że to jedynie 
konsekwencja wyeliminowania 
przetworzonego jedzenia, alko-
holu i innych używek. 
Z drugiej jednak strony w okresie 
detoksu często występuje obni-
żone samopoczucie i pojawia 
się ogólne osłabienie. Wynika 
to z wprowadzenia organizmu  
w specyficzny stan tymczasowej 
„hibernacji”. Nasze ciało oszczę-
dza energię, żeby – przy mniejszej 
ilości składników odżywczych 
jaką otrzymuje – wystarczyło jej 
na jak najdłuższy czas. Detoks 
ma jeszcze jedną zaletę, a mia-
nowicie utratę wagi, ale jest to 
skutek uboczny.
Jeśli podchodzimy do detoksu 
pierwszy raz, postarajmy się za-
chować zdrowy rozsądek. Nie 
ograniczajmy ilości spożywa-
nych kalorii do minimum. Pa-
miętajmy także o odpowiednim 
nawadnianiu organizmu. Osoby 
cierpiące na choroby przewlekłe, 
koniecznie muszą skonsultować 
chęć podjęcia detoksu z leka-
rzem lub dietetykiem. Zwłaszcza 
jeśli mają problemy z ciśnieniem 
czy chorobami serca. Dotyczy 
to również osób cierpiących na 
cukrzycę, osób starszych oraz 
kobiet w ciąży i okresie lakta-
cji. Podczas detoksu niezwykle 
ważne jest także unikanie stresu  
i zachowanie odpowiedniej ilości 
snu. Te dwa aspekty warto mieć 
na uwadze nie tylko podczas de-
toksu.

R: Ile razy i jak długo można 
stosować dietę oczyszczającą?

MM: Detoks najlepiej przepro-
wadzać 2 razy w roku na wio-
snę i na jesieni. Detoks powinien 
trwać najlepiej między 1 a 5 dni. 
Być może warto skusić się na de-

toks, aby był to pierwszy krok do 
zmiany sposobu odżywania się 
na stałe.  
Sugeruję stosowanie detoksu 
przez 3 dni, posiłki w tym cza-
sie należy spożywać o stałych 
porach (dopasowanych do in-
dywidualnego rytmu dnia).  
W tym czasie organizm oczyści się  
z zalegających resztek przemiany 
materii, a system trawienny „zła-
pie oddech”.

R: Jakie produkty kupić i co jeść 
podczas detoksu?

MM: Proponuję wybrać się na 
zakupy i zaopatrzyć w niezbędne 
produkty spożywcze, oto lista za-
kupów na 3 dniowy detoks:
- 100 g orzechów włoskich lub 
mieszanka orzechów
- awokado 1 sztuka 
- banan 3 sztuki
- 1 kg cytryn
- 1 limonka 
- 150 g białej ryby (np. dorsz, min-
taj, okoń)
- 1 brokuł
- 1 cebula czerwona 
- jarmuż lub szpinak 1 opakowa-
nie ok 200 g
- 1 pęczek koperku
- 1 kg marchewki
- 1 pęczek natki pietruszki 
- ogórek kiszony 8 sztuk
- 1 papryka żółta 
-  pietruszka korzeń 3 sztuki 
- 1 mały seler korzeniowy 
- kasza jaglana 
- płatki jaglane
- masło 82% tł. lub oliwa z oliwek 
extra virgine
- kakao naturalne 
- mleko migdałowe lub inne ro-
ślinne (ważne by nie zawierało 
cukru oraz dodatków chemicz-
nych)
- miód 
- ocet jabłkowy 

- sok z kiszonych buraków 
- zielona herbata
- przyprawy: cynamon, karda-
mon, goździki, gałka muszka-
tołowa imbir świeży, kurkuma 
świeża lub mielona, liść laurowy 
pieprz czarny, sól kamienna lub 
himalajska, ziele angielskie.
Podczas detoksu należy pić około 
3-4 litrów wody dziennie, może to 
być ciepła woda, można dodać 
do niej sok z cytryny.

R: Co można z tych produktów 
przygotować? Może Pani po-
dać gotowy jadłospis?

MM: Oczywiście każdy z nas ma 
inne gusta kulinarne, ale potra-
wy w czasie detoksu powinny być 
lekko strawne, dlatego z zapro-
ponowanych produktów, pole-
cam przygotowywanie prostych 
posiłków.
Każdy dzień rozpoczynamy od 
2 szklanek letniej wody czystej, 
wody z sokiem z cytryny, lub na-
poju imbirowego (poniżej prze-
pis).  Jeśli to możliwe dobrze bę-
dzie codziennie rano wybrać się 
na 30 minutowy spacer. Po spa-
cerze proponuję wypić szklankę 
soku z kiszonych buraków (kiszo-
nej kapusty lub kiszonych ogór-
ków). 

Składniki i przepis na napój 
imbirowy
- sok z 1 cytryny, 
- 2-3 cm świeżego imbiru,



LIPIEC / SIERPIEŃ 2020

Temat Temat wydania

12

- 2 cm świeżej kurkumy (lub ½ ły-
żeczki sproszkowanej),
- 500 ml wody,
- ½ łyżeczki cynamonu,
- 2 goździki,
- 1 ziarenko kardamonu.
Imbir i kurkumę obrać i zetrzeć na 
tarce. Do garnka wlać wodę i za-
gotować, dodać starty imbir i kur-
kumę, cynamon, goździki, karda-
mon. Wszystko gotować około 5 
minut. Lekko ostudzić i dodać sok 
z cytryny. Napój ten oczyszcza, 
poprawia trawienie i rozgrzewa 
ciało.

Dzień pierwszy
Wybrałam zupę jarzynową, 
ponieważ jej działanie oprócz 
oczyszczenia jelit zrównoważy 
gospodarkę kwasowo – zasado-
wą organizmu, poprawi trawie-
nie, przyspieszy metabolizm i po-
prawi samopoczucie. Jest idealna 
dla osób, które mają problemy ze 
zgagą, żołądkiem i wątrobą.
Ta zupa ułatwia spalanie tkanki 
tłuszczowej. Dzieje się tak dlate-
go, że kasza jaglana zawiera le-
cytynę, która “rozpuszcza” tłuszcz 
i obniża poziom cholesterolu. Ka-
sza jaglana jest również bogatym 
źródłem antyoksydantów, które 
neutralizują wolne rodniki, chro-
nią komórki przed starzeniem się. 
Zawiera 3-krotnie więcej żelaza  

i dwukrotnie więcej magnezu, 
niż kasza jęczmienna. Jest bo-
gatym źródłem krzemu, który 
oprócz tego, że wpływa na kon-
dycję skóry, włosów i paznokci, 
utrzymuje również elastyczność 
naczyń krwionośnych i zapobie-
ga tworzeniu się w nich blaszek 
miażdżycowych. Ponadto zupa 
jest smaczna. Zupę spożywamy 
na śniadanie, obiad i kolację. 
Na czczo pijemy wodę lub napój 
imbirowy. Później idziemy na 
spacer, a po spacerze pijemy sok 
z kiszonego buraka, po 15 min. 
można zjeść zupę.
Około 1 godziny po śniadaniu pi-
jemy zieloną herbatę z cytryną. 
Zielona herbata ma niesamowity 
wpływ na nasz organizm, poma-
ga usuwać toksyny, a także uła-
twia spalanie tkanki tłuszczowej, 
pomoże złagodzić bóle głowy, 
które czasem pojawiają się, jako 
efekt braku kofeiny.
Pomiędzy śniadaniem, a obia-
dem pijemy tylko wodę z cytryną. 
Na obiad jemy zupę, a około 1 
godziny po obiedzie ponownie 
pijemy zieloną herbatę z cytry-
ną. Do kolacji pijemy tylko wodę 
z cytryną. Na kolację jemy resztę 
zupy. Około godziny po kolacji 
można wypić filiżankę herbaty 
rumiankowej lub z konopi siew-
nej. Tuż przed snem pijemy wodę 
z octem jabłkowym i cytryną  
(1 szklanka ciepłej wody, 1 łyżecz-
ka octu jabłkowego, sok z ½ cy-
tryny).

Składniki i przepis na zupę:
- 2,5 litra wody
- 

5 średniej wielkości marchewek
- 3 średniej wielkości pietruszki
- ½ selera
- ½ szklanki suchej kaszy jaglanej
- 2 łyżki posiekanego koperku
- 2 łyżki posiekanej natki pietrusz-
ki
- 1 łyżka masła 82% tłuszczu lub 
oliwy z oliwek
- sól i pieprz do smaku, liść lauro-
wy, ziele angielskie.
Do garnka wlać wodę, dodać ob-
rane i pokrojone w kostkę warzy-
wa. Dodać kaszę jaglaną (należy 
ją dokładnie wypłukać). Gotować 
około 10-15 minut. Pod koniec 
dodać posiekany koperek i natkę 
pietruszki. Doprawić solą, pie-
przem i dodać masło.

Dzień drugi
Ten dzień jest stanowczo bar-
dziej urozmaicony żywieniowo, 
na śniadanie wybrałam koktajl  
z awokado, na obiad sałatkę z ka-
szą jaglaną, a na kolację - zielony 
koktajl. 
Na czczo, jak dzień wcześniej pi-
jemy 2 szklanki wody lub napoju 
imbiroweg. Później idziemy na 
spacer, a po spacerze pijemy sok 
z kiszonego buraka, po 15 min. 
można zjeść śniadanie.

Składniki i przepis na koktajl  
z awokado: 
- ½  awokado
- 1 garść jarmużu (lub szpinaku)
- sok z połowy cytryny 
- 1 szklanka mleka migdałowego 
lub wody
- 1 banan 
Wszystkie składniki miksujemy  
i koktajl gotowy.

Około 1 godziny po śniadaniu pi-
jemy zieloną herbatę z cytryną. 



13LIPIEC / SIERPIEŃ 2020

Temat Temat wydania

Pomiędzy śniadaniem, a obia-
dem pijemy tylko wodę z cytryną. 
Składniki i przepis na sałatkę  
z kaszy jaglanej:
- 1 szklanka ugotowanej kaszy 
jaglanej
- 4 ogórki kiszone
- 1 żółta papryka pokrojona  
w kostkę
- ½  ugotowanego brokułu
- 1 drobno posiekana czerwona 
cebula
- 2 łyżki posiekanych orzechów 
włoskich
- ½ szklanki posiekanego koper-
ku
Sos do sałatki: sok z 1 limonki lub 
cytryny, 1 łyżka oliwy z oliwek, sól 
i pieprz do smaku.
Pokroić warzywa, dodać kaszę, 
zioła i przyprawy, wymieszać 
wszystkie składniki i polać sałat-
kę sosem.

Około 1 godziny po obiedzie pi-
jemy zieloną herbatę z cytryną. 
Do kolacji pijemy tylko wodę  
z cytryną.
 
Składniki i przepis na zielony 
koktajl 
- 1 szklanka mleka migdałowe-
go lub wody
- ½ awokado 
- 2 łyżeczki startego imbiru
- ¼ łyżeczki startej gałki muszka-
tołowej
- garść szpinaku lub jarmużu
Zetrzyj świeży imbir i gałkę 
muszkatołową. Wszystkie skład-
niki zmiksuj na gładką, kremową 
konsystencję.

Po kolacji można wypić filiżan-
kę herbaty rumiankowej lub z 
konopi siewnej. Tuż przed snem 
pijemy wodę z octem jabłkowym 
i cytryną.

Dzień trzeci
Ten dzień będzie połączeniem 
bananów i kaszy jaglanej. Na 
śniadanie proponuję koktajl ba-
nanowy, na obiad  sałatkę z ka-
szy, a jakże – jaglanej, natomiast 
na kolację - zielony koktajl z ba-
nanem i jarmużem.
Na czczo tradycyjnie pijemy 
wodę lub napój imbirowy. Póź-
niej idziemy na spacer, a po 
spacerze pijemy sok z kiszonego 
buraka, po 15 min. można zjeść 
śniadanie.

Składniki i przepis na koktajl ba-
nanowy
- 1 banan
- 1 szklanka mleka migdałowe-
go lub wody
- 2 łyżki płatków jaglanych
- 1 łyżeczka miodu
- ½  łyżeczki cynamonu
- 1 łyżeczka kakao
Wszystkie składniki miksujemy 
na gładką, kremową masę.

Około 1 godziny po śniadaniu 
pijemy zieloną herbatę z cy-
tryną. Pomiędzy śniadaniem,  
a obiadem pijemy tylko wodę  
z cytryną.

Składniki i przepis na sałatkę  
z kaszy jaglanej
- ½ szklanki kaszy jaglanej suro-
wej
- 150 g pieczonej białej ryby
- 4  ogórki kiszone
- 2 łyżki posiekanego koperku 
lub natki pietruszki
- sól i pieprz
- 1 łyżka oliwy z oliwek
Kaszę jaglaną ugotuj. Rybę, ułóż 
na papierze do pieczenia, lekko 
ją posól, zawiń w papier i piecz w 
piekarniku około 20 min (można 
zrobić ją na parze). Do kaszy do-

daj rybę, kiszone ogórki, kope-
rek, oliwę i przypraw do smaku. 

Około 1 godziny po obiedzie pi-
jemy zieloną herbatę z cytryną. 
Do kolacji pijemy tylko wodę  
z cytryną.

Składniki i przepis na zielony 
koktajl
- 1 szklanka mleka migdałowe-
go lub wody
- 1 banan
- garść jarmużu lub szpinaku
- ½ awokado
Wszystkie składniki miksujemy 
na gładką, kremową masę.

Po kolacji można wypić filiżan-
kę herbaty rumiankowej lub  
z konopi siewnej. Tuż przed snem 
pijemy wodę z octem jabłkowym 
i cytryną.

R: Brzmi bardzo smakowicie, 
aż sam mam ochotę spróbo-
wać. A czy są jakieś błędy, któ-
re możemy popełnić stosując 
taki detoks?

MM: W czasie detoksu najbar-
dziej niebezpieczne jest brak 
odpowiedniego nawadniania 
organizmu oraz podjadanie po-
między posiłkami. Dodatkowo 
najczęściej popełnianym błę-
dem po zakończeniu detoksu nie 
jest wyjście do restauracji ani też, 
zjedzenie czekolady... Najwięk-
szy błąd to brak planu na kolejne 
dni!!! Warto więc już przed roz-
poczęciem detoksu zastanowić 
się nad tym…CO DALEJ?

Po pierwsze trzeba wokół siebie 
stworzyć sprzyjające zdrowiu 
środowisko. Tak, aby nie musieć 
polegać tylko na swojej silnej 
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woli. Wierzcie, że nie wystar-
czy tylko mocne postanowienie 
wprowadzenia zmian w żywie-
niu, gdy „pokusy” schowane są 
w szafkach kuchennych.

R: Czy może Pani zapropono-
wać naszym czytelnikom ja-
kieś wskazówki?

MM: Oto kilka praktycznych 
wskazówek, które mogą pomóc:
1. Zwracam uwagę, że zarów-
no zdrowe odżywianie, jak  
i skuteczne odchudzanie zaczy-
na się podczas robienia zaku-
pów. Na zakupy nie chodźmy 
głodni, wtedy na pewno skuszą 
nas niezdrowe przekąski.
2. Pozbądźcie się białego pie-
czywa. Najlepiej, jeśli w ogóle  
z niego zrezygnujecie i zastąpicie 
chlebem, który sami sobie upie-
czecie. Jeśli nie chce się Wam 
wypiekać swojego pieczywa, to 
możecie je kupić, ale pamiętaj-
cie, aby było to pieczywo żytnie 
lub orkiszowe, pieczone na za-
kwasie.
3. Zastąpcie biały cukier natu-
ralnymi produktami takimi jak 
miód, syrop klonowy lub ste-
wia. Biały cukier jest szkodliwy, 
spowalnia metabolizm, obciąża 
wątrobę, powoduje ospałość i 
szybko się od niego tyje.
4. Jeśli używacie utwardzonych 

tłuszczy roślinnych takich jak 
margaryna lub masło roślin-
ne to koniecznie zastąpcie je 
zwykłym masłem z krowiego 
mleka bez żadnych domieszek 
tłuszczu roślinnego.  Można 
też zastąpić masło np. oliwą  
z oliwek lub innym olejem roślin-
nym, ale koniecznie tłoczonym 
na zimno, może to być awokado.
5. Śmietanę można zastąpić 
jogurtem naturalnym. Jogurt 
smakuje podobnie, ale nie za-
wiera tyle tłuszczu, jest również 
świetnym probiotykiem. 
6. Zastąpcie makaron z białej 
mąki kaszami, naturalnym ry-
żem lub makaronem z mąki peł-
noziarnistej. Kasza i ryż w prze-
ciwieństwie do makaronu są 
dobrymi źródłami węglowoda-
nów. Zawierają dużo błonnika  
i mikroelementów. Warto goto-
wać je dzień wcześniej i przecho-
wywać w  lodówce, takie dzia-
łanie obniży indeks glikemiczny 
tych produktów.
7. Napoje gazowane zastąpcie 
zieloną herbatą - puszka napoju 
gazowanego ma, aż 8 łyżeczek 
cukru i zero wartości odżyw-
czych. Za to zielona herbata jest 
doskonałym źródłem antyok-
sydantów, chroni przed rakiem, 
wzmacnia serce i ułatwia spala-
nie tkanki tłuszczowej. Jeśli nie 
potraficie całkowicie zrezygno-
wać z cukru, to można dodać do 
herbaty odrobinę miodu. 
8. Jeśli używacie do smażenia 
lub pieczenia olejów roślinnych, 
jest to dużym błędem. Tłuszcze  

roślinne pod wpływem wyso-
kiej temperatury zamieniają się 
w rakotwórcze tłuszcze trans. 
Wyjątkiem jest olej kokosowy, 
dlatego można na nim smażyć. 
Do smażenia można też używać 
smalcu z gęsi lub klarowanego 
masła.

Ważne jest, aby odpowiednio 
chronić swój organizm przed ko-
lejnym zanieczyszczeniem tok-
synami m. in. poprzez:
- unikanie spożywania produk-
tów konserwowanych
- jedzenie warzyw i owoców, któ-
re pozwalają naturalnie oczyścić 
organizm z toksyn,
- ograniczenie spożywania mię-
sa (do 2-3 razy w tygodniu), 
nadmiar mięsa obciąża żołądek 
i jelita
- picie przynajmniej 2 litrów 
wody dziennie
- rzucenie palenia i ograniczanie 
spożywania alkoholu oraz in-
nych używek 
- codzienną aktywność fizycz-
ną, która pobudza organizm do 
usuwania toksyn i zbędnych pro-
duktów przemiany materii,
- picie kefiru, który doskonale 
wspiera prawidłową pracę jelit.

Jeśli już wiecie, co należy po-
zmieniać w swojej kuchni, to 
czas na plan posiłków na kolejne 
dni  i dokładną listę zakupów na 
pierwszy tydzień. Ale o tym po-
rozmawiamy następnym razem.

R: Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i cenne rady. 

Rozmawiał:  J. Kurkowski
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Redakcja: Jak pandemia wpły-
nęła na Pana pracę?

Adam Borowy: Obowiązuje 
nas codzienny pomiar tempe-
ratury ciała przed wejściem do 
pracy, wcześniej każdy podpisał 
oświadczenie czy miał kontakt z 
chorym, potencjalnym chorym 
(np. z zagranicy). Ograniczono 
do niezbędnego minimum kon-
takty międzyludzkie w pracy, 
dostawy są kierowane do jedne-
go miejsca w szpitalu, jeśli kurier 
chce wejść dalej do szpitala lub 
do apteki to musi przejść we-
ryfikację tak jak każdy pacjent 
przy wejściu do naszego szpita-
la. Przeszliśmy na elektroniczną 
wersje zamówień z oddziałów 

z wyjątkiem zamówień na nar-
kotyki i psychotropy. Cała do-
kumentacja wewnątrzszpitalna 
odbywa się droga elektroniczną. 
Nie zmieniliśmy systemu pracy, 
tzn. pracujemy jednozmianowo 
bez podziału personelu na dwa 
zespoły, nie mające ze sobą kon-
taktu. Tak się składa, że pracuję 
z żoną w jednej aptece, więc 
rozdzielenie obowiązków (2 far-
maceutów w aptece) nie miało 
u nas racji bytu. Przez aptekę 
przechodził cały obrót Środka-
mi Ochrony Osobistej. Nie lada 
wyzwaniem było znalezienie na 
rynku i zakup tego typu asorty-
mentu, w pewnym momencie 
brakowało dosłownie wszyst-

w dobie pandemii
wywiad ze specjalistą

Służba zdrowia

PANDEMIA COVID-19 WY-
WARŁA WPŁYW NA FUNK-
CJONOWANIE WŁAŚCIWIE 
WSZYSTKICH DZIEDZIN NA-
SZEGO ŻYCIA. JEDNAK JEST 
TO SZCZEGÓLNIE TRUDNE 
WYZWANIE DLA CAŁEJ SŁUŻ-
BY ZDROWIA, DLATEGO PO-
STANOWILIŚMY ZOBACZYĆ 
JAK TO WYGLĄDAŁO I WY-
GLĄDA TERAZ OKIEM JEDNE-
GO Z OBROŃCÓW ZDROWIA 
- FARMACEUTY. TO WŁA-
ŚNIE FARMACEUCI STANĘLI 
NA PIERWSZEJ LINII FRONTU  
I MUSIELI W SZYBKI SPOSÓB 
DOSTOSOWAĆ SWOJĄ PRA-
CĘ DO NOWYCH TRUDNYCH 
WARUNKÓW. ODPOWIE-
DZI NA PYTANIA ZWIĄZANE  
Z PRACĄ W TYM OKRESIE ZDE-
CYDOWAŁ SIĘ NAM UDZIELIĆ 
MGR FARM. ADAM BOROWY 
NA CO DZIEŃ PRACUJĄCY  
W APTECE SZPITALNEJ SAMO-
DZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W OSTROWIE 
MAZOWIECKIM. 
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kiego. Doszło do tego, że kupo-
waliśmy włókninę i sami zleca-
liśmy lokalnym przedsiębiorcom 
szycie maseczek i fartuchów. 
Jednocześnie bardzo aktywnie 
szukaliśmy dostawców również 
poza granicami kraju. To nam 
pozwoliło przetrwać najgorszy 
czas. Później z kolei, w odpowie-
dzi na narastającą sytuację kry-
zysową, otrzymaliśmy wsparcie 
centralne, samorządowe oraz 
ze strony lokalnych przedsię-
biorców a także zwykłych lu-
dzi. W imieniu moich koleżanek  
i kolegów ze szpitala, za całą tą 
pomoc chciałbym serdecznie 
podziękować.
Przy rozliczaniu tego typu po-
mocy problemem było prawidło-
we księgowanie asortymentu, 
często jedynym dostarczanym 
dokumentem był np. protokół 
odbioru bez podanej wartości 
za poszczególne pozycje. Środ-
ki ochrony trzeba było wydać 
natychmiast a właściwe doku-
menty przychodziły znacznie 
później. Kłóciło się to często  
z pojęciem „aptekarski porzą-
dek”, jednak w czasie „wojny” 
było to zupełnie zrozumiałe.

R: Jakie rodzaje zabezpieczeń 
zastosowano w Pana aptece w 
czasie pandemii COVID-19?

AB: Mamy do stałej dyspozycji 
maseczki, przyłbice, gogle/oku-
lary ochronne, rękawice i płyny 
do dezynfekcji rąk i powierzch-
ni. Kombinezonów ochronnych 
i fartuchów jednorazowego 
użytku nie stosowaliśmy. Poza 
tym jak wcześniej wspomniałem 
przenieśliśmy dokumentację  
i komunikację na drogę elektro-
niczną, wprowadziliśmy w życie 
obowiązek częstej dezynfekcji 
powierzchni dotykowych (np. 
blaty, klamki itp.) oraz rąk. Ogra-
niczyliśmy do niezbędnego mi-
nimum kontakty z personelem 
szpitala oraz dostawcami.

R: Czy praca przy użyciu środ-
ków ochrony osobistej była 
trudniejsza? Jeżeli tak, to dla-
czego?

AB: W pewnym stopniu tak, ma-
seczka utrudnia oddychanie, rę-
kawice diagnostyczne noszone 
stale mogą powodować podraż-
nienia skóry. Z kolei noszoną 
przyłbicę trzeba często czyścić 
aby mieć dobrą widoczność, jed-
nak należy mieć po prostu świa-

domość dlaczego je nosimy: nie 
dla przyjemności i wygody tylko 
dla bezpieczeństwa swojego i in-
nych.

R: Pracując w szpitalu był Pan 
szczególnie narażony, czy oba-
wiał się Pan o swoje zdrowie  
i swoich bliskich?

AB: Oczywiście, bałem się. Dla-
tego też ograniczyliśmy z żoną 
kontakty z najbliższymi do zera. 
Z Mamą i rodzeństwem mieli-
śmy kontakt wyłącznie telefo-
niczny. Od momentu ogłoszenia 
epidemii widziałem się z Mamą 
dwa razy, pierwszy raz pod ko-
niec maja, mimo, że mieszka kil-
kanaście kilometrów od nas.

R: W jaki sposób radził sobie 
Pan ze stresem związanym pa-
nującą sytuacją?

AB: Staram się do wszystkiego 
podchodzić zadaniowo: jeśli jest 
problem to nie roztrząsam go 
tylko od razu zastanawiam się 
jak go rozwiązać. Paradoksalnie, 
mając więcej problemów/zadań 
mam mniejszy stres, bo nie mam 
na niego czasu – jest przecież 
więcej do zrobienia! Jednak wiem 
też, że każdy musi jakoś odre-
agować złe sytuacje, ja „regene-
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ruję się” poprzez pracę fizyczną 
– mieszkając w swoim domu za-
wsze jest coś do zrobienia.

R: W mediach ciągle pojawiały 
się pomysły na wzmacnianie 
odporności przeciwko wiruso-
wi, czy Pan też stosował jakieś 
dodatkowe środki oprócz tych 
wymaganych przez prawo?

AB: Jak dotąd nie muszę sto-
sować przewlekle żadnych le-
ków, oby tak było jak najdłużej.  
W okresie pandemii również nie 
stosowałem żadnych dodatko-
wych środków.

R: Jakie błędy najczęściej po-
pełniają pacjenci związane  
z pandemią?

AB: Niewłaściwe noszenie ma-
seczki ochronnej (np. usta za-
kryte, ale nos już niekoniecznie), 
niewłaściwy sposób dezynfeko-
wania rąk (tutaj ludzie często 
nie wiedzą, czy dezynfekować 
przed wejściem, czy również po 
wejściu do szpitala, czy w trakcie 
również). Proszę też pamiętać, 
że pacjentami są bardzo często 
ludzie starsi i w tym przypadku 
zachowywanie obostrzeń epide-
miologicznych jest uzależnione 
od opiekunów tych osób i perso-
nelu medycznego.

R: Jako farmaceuta jak oce-
nia Pan zachowanie Polaków  
w okresie Pandemii?

AB: Do pewnego czasu Polacy 
zachowywali się bardzo odpo-
wiedzialnie, chociaż obserwo-
wałem wcale nie rzadko brak 
dostosowania się do restrykcji 
sanitarnych (brak maseczki, 
podawanie ręki itp.). Moim zda-
niem wynikało to w głównej 
mierze z braku świadomości 
ludzkiej (pomimo całej kam-
panii informacyjnej dotyczącej 

COVID-19, nie do wszystkich te 
informacje docierały w zrozu-
miały do nich sposób), a także 
podchodzenia w sposób lekce-
ważący do zagrożenia.
Większym zagrożeniem jest 
obecne luzowanie restrykcji – 
społeczeństwo poczuło się jak 
„spuszczone ze smyczy” – rzadko 
widać noszoną maseczkę, brak 
zachowywania dystansu spo-
łecznego a przecież koronawirus 
nie rozpłynął się, w dalszym cią-
gu z nim walczymy. I chyba naj-
bardziej boli widok pielęgniarki 
czy lekarza nie noszącego obec-
nie maseczki na terenie szpita-
la (w aptece obowiązuje nadal 
kategoryczny nakaz chodzenia  
w maseczce, zwłaszcza jeśli przy-
chodzi do nas osoba nie będąca 
personelem apteki) – przecież są 
to (a przynajmniej powinny być) 
osoby najbardziej świadome  
i wyedukowane.

R: Czy według Pana pandemia 
pokazała, że rola farmaceuty 
jest równie ważna jak lekarza? 
Jeżeli tak to dlaczego?

AB: Epidemia okazała się dosko-
nałym sprawdzianem dla całej 
służby zdrowia a więc również 
dla farmaceutów. W trakcie jej 
trwania stale wykazujemy się 
wysokim poziomem profesjo-
nalizmu oraz gotowością do 
współpracy z innymi zawodami 
medycznymi/niemedycznymi. 
Bez dobrze działającej apteki 
szpital nie jest w stanie spraw-
nie funkcjonować i to nie tylko 
w sytuacjach epidemii ale na 
codzień.

R: Co było najtrudniejsze w 
Pana pracy w trakcie pande-
mii?

Myślę, że trudności zakupowe 

Środków Ochrony Osobistej, 
zupełnie niestabilne ceny tego 
asortymentu. Działania po-
trzebne do zdobycia potrzebne-
go sprzętu zajmowały bardzo 
dużo czasu, odbywało się to 
kosztem innych zakresów dzia-
łania apteki.

R: Mówi się o tym, że wycho-
dzimy z pandemii, czy w tej 
chwili praca w Pana aptece 
wróciła już do normy?

AB: W dalszym ciągu pracujemy 
tak, jak miesiąc/kilka miesięcy 
temu. Pandemia jest dla nas 
wszystkich bardzo trudnym do-
świadczeniem. 

R: Jaką lekcję Pan wyciągnie  
z tej sytuacji?

AB: Im szybciej wprowadzisz 
ograniczenia/ zastosujesz się do 
wytycznych tym lepiej dla Ciebie  
i Twojego szpitala.
Ludziom ciężko jest zrozumieć 
pewne rzeczy, dlatego w życiu 
ma zastosowanie wprowadza-
nie kar, Polaków „bolą” zwłasz-
cza te finansowe.
Mimo wszystko, jako Polacy po-
kazaliśmy, że nadal w chwilach 
trudnych jesteśmy zdolni do po-
święceń, służyć bezinteresowną 
pomocą. Szkoda, że nasz zapał 
szybko mija.
Farmaceuta „może wszystko”, je-
śli dostanie zlecenie, to poruszy 
góry, znajdzie potrzebny asorty-
ment i go dostarczy. Zwłaszcza, 
jeśli to ma uratować komuś ży-
cie.
Niestety, bardzo często praco-
dawcy nie doceniają naszego 
zaangażowania i naszej pracy.

Dziękuję bardzo za udzielone 
odpowiedzi

Rozmawiał: W. Jakubek



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny: ALVOGEN

Podmiot odpowiedzialny: TEVA Pharmaceuticlas Polska

AESCIN   40 g, żel 
Skład:100 g żelu zawiera 2,0 g a-escyny, 5,0 g salicylanu dietyloaminy, 5000 j.m. heparyny.
Działanie: miejscowe działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i chroniące naczynia żylne. Zawiera 
mieszaninę saponin z nasion kasztanowca. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, 
uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk limfy, wzmaga ukrwienie, zapobiega zastojowi 
krwi w żylakach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i chroni przed ich 
powstawaniem. Łagodzi bóle, usuwa obrzęki pooperacyjne.
Wskazania: zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych (stłuczenia, 
skręcenia, ortopedia), zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylaki kończyn dolnych, bóle 
kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa 
(dyskopatie, bóle karku), rwa kulszowa.

PERSEN FORTE  
20 kapsułek  
Skład: 1 kapsułka twarda  zawiera: Valerianae extractum hudroalcoholicum siccum (87,5 mg); Melissae folii 
extractum siccum (17,5 mg); Menthae piperitae folii extractum siccum (17,5 mg). 
Działanie i wskazania: tradycyjny lek roślinny, przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach 
wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trud-
nościach w zasypiania. 

Podmiot odpowiedzialny: HEEL

Euphorbium S 
aerozol do nosa, 20 ml
Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskaza-
niami leczniczymi.
Skład 100 g roztworu zawiera: substancje 
czynne: Euphorbium D4 1 g, Pulsatilla praten-
sis D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydrargy-
rum biiodatum Dl2 lg. Argentum nitricum 
D10 1 g.
Działanie: lek może zmniejszać nasilenie ob-
jawów towarzyszących nieżytowi nosa różne-
go pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich 
jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny 
katar i kichanie
Wskazania: aerozol do nosa jest lekiem ho-
meopatycznym stosowanym wspomagająco 
w leczeniu nieżytu nosa, dla dorosłych i dzieci 
od 2 roku życia.

Producent: UNIPHAR

PIASTPRAZOL 20 mg 
14 kapsułek dojelitowych, twardych
Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.
Działanie: inhibitor pompy protonowej.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego dorosłych.

Podmiot odpowiedzialny:  Alvogen Labomed-Pharma S.A., Rumunia

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek, suplement diety
Saszetki zawierają mleczan wapnia (3000 mg), bez substancji pomocniczych, bez aromatów, barwników, 
słodzików i sodu. Suplement polecany do uzupełnienia diety w wapń szczególnie dla osób uczulonych na 
niektóre substancje dodatkowe występujące w tabletkach musujących. 

Informacja  o produkcie: https://www.uniphar.pl/produkt/calcium-krystalicznie-czyste/

Wytwórca: Sea-Band Limited   / Podmiot odpowiedzialny: SALUS INTERNATIONAL

SEA BAND  dla dorosłych i dzieci, 1 para    
Opaski akupresurowe przeciw mdłościom 
Opaski skutecznie hamują objawy choroby lokomocyjnej oraz mdłości o różnym, innym 
podłożu, np. poranne, w trakcie chemioterapii. Dostępne w wersji dla dorosłych i dla dzieci.   
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO

Podmiot odpowiedzialny: SALUS INTERNATIONAL Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” PPodmiot odpowiedzialny: ORCLA CARE

ETIAXIL Original
Roll-on pod pachy
Zwalcza nadmierną potliwość i nie-
przyjemny zapach. Aktywny system 
pielęgnacji skóry. Antyperspirant 
eliminujący problem potu i jego za-
pachu, zawierający zaawansowany 
regulator pocenia. 

Skuteczność działania 3-5 dni.

ETIAXIL Comfort
Roll-on pod pachy, 
15 ml
Antyperspirant eliminujący 
problem potu i jego zapachu, 
zawierający zaawansowany 
regulator pocenia. Skuteczna 
ochrona przed poceniem i nie-
przyjemnym zapachem.

Skuteczność działania 3-5 dni.

ETIAXIL Strong
Roll-on pod pachy, 
15 ml
Przed intensywnym 
poceniem
Antyperspirant eliminujący 
problem potu i jego zapachu, 
zawierający zaawansowany 
regulator pocenia.

Skuteczność działania 5 dni.

Alantan Plus   
maść, 30 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.
Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia 
nawilżenie skóry. 
Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie opa-
rzeń: słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry po-
drażnionej i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym 
zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.

Alantan Plus   
krem, 35 g

SUDOCREM Expert  
Krem, 60 g i 125 g
Skład: 
Krem barierowy do stosowania w trakcie i profilaktyki: pieluszkowego zapalenia skóry, otarć, 
zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu oraz do ochrony skóry na obrzeżach ran.

BRODACID 
płyn na skórę, 8 g

Skład: 1 g płynu zawiera: 50,4 mg kwasu mleko-
wego (w postaci roztworu 90%), 100 mg kwasu 
salicylowego.

Działanie: keratolityczne (zmiękcza i rozpulch-
nia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego 
złuszczanie).

Wskazania: leczenie brodawek zwykłych, około 
paznokciowych, brodawek stóp i brodawek mo-
zaikowych.

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO

ABE 

płyn na skórę, 8 g
 
Skład: 1g płynu na skórę zawiera 89 mg 
kwasu mlekowego (w postaci roztworu 
90%) oraz 89 mg kwasu salicylowego.

Działanie: keratolityczne.

Wskazania: usuwanie odcisków, nagniot-
ków i zgrubiałej skóry.

AKUTOL 
spray, 60 ml

Plastyczny bandaż ochronny na bazie kopolime-
ru akrylanowego służący do szybkiego opatrze-
nia drobnych ran i otarć. 
Po aplikacji zasycha do 3 minut i jest wodo-
szczelny. 
Bandaż samoistnie usuwa się po 3 - 4 dniach.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
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Producent: SANOFI AVENTISPodmiot odpowiedzialny: VIRDEPOL

Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS

Podmiot odpowiedzialny: BAYER Podmiot odpowiedzialny: GENEXO

Magne B6 MAX 
50 tabletek powlekanych, suplement diety
Suplement zawiera 200mg magnezu w postaci łatwo przyswajalnego cytrynianu magnezu oraz 4 mg 
witaminy B6.  Magnez i witamina B6  przyczyniają się do zmniejszenia uczucia  zmęczenia  i znużenia 
oraz pomagają  w prawidłowym  funkcjonowaniu układu nerwowego magnez pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu mięśni.

Krem z konopi 
100 ml
Krem z konopi przynosi szybką 
ulgę oraz rozluźnienie, idealny do 
pielęgnacji przeciążonych, sztywnych i 
obolałych stawów, mięśni więzadeł. 

Podmiot odpowiedzialny: PASO-TRADING

DICOFLOR 30 
30 kapsułek, suplement diety  
Jedna kapsułka  zawiera 3 miliardy  żywych  
kultur bakterii  Lactobacillus rhammosus .
Zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań 
związanych z antybiotykoterapią, skraca czas 
trwania biegunki infekcyjnej, wspomaga 
odporność oraz przywraca równowagę mi-
kroflory jelitowej.

Informacja o produkcie: https://www.dicoflor.pl/pl/produkty/

 DICOFLOR krople
5 ml, krople, suplement diety 
Przeznaczony dla  dzieci i dorosłych 
5 kropli  zawiera 5 miliardów   żywych  kultur bakterii  Lac-
tobacillus rhammosus .
Zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z an-
tybiotykoterapią, skraca czas trwania biegunki infekcyjnej, 
wspomaga odporność oraz przywraca równowagę mikro-
flory jelitowej.

SACHOL
żel stomatologiczny, 10 g
Skład: 1 g żelu zawiera: 87,1 mg salicylanu choliny i 0,1 mg chlorku cetalkonium.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe i miejscowo odkażające.
Wskazania: do stosowania miejscowego na śluzówki jamy ustnej jako lek wspomagający w lecze-
niu chorób przyzębia, opryszczkowym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej i innych chorób błon 
śluzowych.

Wartix 
38 ml, środek do wymrażania  
kurzajek  z dłoni i stóp 
Wyrób medyczny do szybkiego usuwania 
kurzajek poprzez wymrażanie, jest łatwy  
w użyciu i nie wymaga montażu przed zasto-
sowaniem.

HOT PLAST
plaster 9 cm x 14 cm, 
wyrób medyczny
Plaster rozgrzewający

Plaster zawiera wyciągi roślinne, które 
w wyniku ciepła powstającego w wyni-
ku aplikacji plastra na skórę powoduje 
miejscowe usprawnianie krążenia krwi, 
dzięki czemu mięśnie ulegają rozluźnie-
niu a ból ustaje.

Kasztanowy żel  
z rutyną
100 ml
Żel do pielęgnacji i masażu nóg, niweluje 
uczucie „ciężkich nóg”.



LIPIEC / SIERPIEŃ
ZadbajZadbaj  o zdrowie!    

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny:  BAYER Producent: BIOFARM

Producent: CARDIO PHARM Wytwórca: ORCLA CARE 

Dystrybucja w Polsce: ORCLA CARE Podmiot odpowiedzialny: BOIRON

Bio-Oil
60 ml
Bio-Oil to specjalistyczny produkt do pielęgnacji skóry, poprawia wygląd blizn, rozstę-
pów, nierównego kolorytu oraz starzejącej się i odwodnionej skóry.
Zawiera przełomowy składnik PurCellin Oil.

DAPIS  żel, 40 g
UKĄSZENIA KOMARÓW 
Dla dorosłych i dzieci po ukończeniu 1 roku życia.
Żel szybko koi swędzące zmiany po ukąszeniach komarów oraz pomaga ograniczyć 
dyskomfort przy swędzących podrażnieniach skóry o niewielkim nasileniu. 

Cardiostatin Q10 
30 kapsułek, suplement diety 
W trosce o zdrowie osób stosujących statyny.
Informacja  produkcie: https://sklep.cardiopharm.pl/

Rennie Antacidum
24 tabletki do ssania, smak miętowy
Skład: 1 tabletka zawiera 680mg węglanu wapnia oraz 80mg węglanu magnezu.
Działanie: zobojętnianie nadmiaru kwasu solnego w żołądku.
Wskazania: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w żołądku, odbijanie.

Amertil Bio 

10 tabletek powlekanych 
Skład: 1 tabletka zawiera 10mg cetiryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: leczenie sezonowego i  przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i 
spojówek, leczenie przewlekłej idiomatycznej wysypki.

MIX 3+3 sztuki, NEW HYDROGEL 
INNOVATION TOES
Plaster chroniący powierzchnię skóry w miejscu  
pęcherzy, wyprodukowany  z nowoczesnego 
hydrokoloidalnego materiału. 

5 sztuk, NEW HYDROGEL 
INNOVATION
Plaster chroniący powierzchnię skóry w miejscu  
pęcherzy, wyprodukowany z nowoczesnego hy-
drokoloidalnego materiału.

6 sztuk, NEW HYDROGEL 
INNOVATION TOES 
Plaster chroniący powierzchnię skóry w miejscu  
pęcherzy, wyprodukowany z nowoczesnego hy-
drokoloidalnego materiału.

Plastry SALVEQUICK MED
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Produkty chłodne
W letnie, upalne dni szybciej się 
pocimy, tym samym wypłukując 
z organizmu składniki mineralne 
oraz witaminy. Właśnie dlatego 
najważniejszą zasadą lata jest 
nawadnianie, najlepiej chłodny-
mi płynami. Nie należy jednak 
przesadzać – zimne lody czy na-
poje z lodówki mogą zaszkodzić 
żołądkowi. Na rynku istnieją takie 
produkty, które oczyszczają i re-
gulują częstotliwość wypróżnień. 
Są to różnego rodzaju sałaty, cy-

koria, kurkuma czy zboża. Wybie-
ranie właśnie tych artykułów po-
zytywnie wpłynie na prawidłową 
pracę serca. Zdrowe są także ws-
zystkie owoce o czerwonej bar-
wie: truskawki, maliny, czereśnie, 
porzeczki czy wiśnie. Najwięcej 
właściwości odżywczych mają te 
jedzone na surowo.

Jakie napoje wybierać latem?

Najczęściej powinniśmy pić wo- 
dę. Ważne jest, by nie była ona 

zbyt zmrożona, nie warto także 
dodawać do niej kostek lodu. 
Niektórzy polecają, by podczas 
najmocniejszych upałów pić wo- 
dę lekko podgrzaną.

Dodatkiem mogą być kawał-
ki imbiru, plasterki cytryny czy 
miód. Szczypta soli wyrówna po-
ziom minerałów, które tracimy 
pod wpływem pocenia się.

Tak jak nasze mamy i babcie 
możemy także przygotować 
kompot, np. z jabłek, rabarba-
ru czy śliwek. Napój urozmai-
cą suszone jagody goi czy acai.  
Są one cennym źródłem witamin, 
składników mineralnych oraz 
antyoksydantów. Bez problemu 
znajdziemy je w sklepach ze 
zdrową żywnością.

Wybierajmy warzywa  
sezonowe
Latem na straganach znajd-
ziemy wiele sezonowych, natu-
ralnych warzyw. To doskonały 
czas na wzmocnienie organizmu 
ich cennymi składnikami, które 

trwa także latem
Walka z infekcjamiWalka z infekcjami

Z INFEKCJAMI I PRZEZIĘBIENIAMI NIE WALCZYMY TYLKO W OKRESIE JESIENNO-ZIMO-
WYM. OKAZUJE SIĘ, ŻE TO WŁAŚNIE LATEM SZCZEGÓLNIE POWINNIŚMY CHRONIĆ 
ORGANIZM PRZED WIRUSAMI. NA RYNKU ZNAJDZIEMY WIELE OWOCÓW I WARZYW, 
KTÓRYCH SKŁADNIKI ODŻYWCZE WZMOCNIĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ. SPRAWDŹMY, 
KTÓRE Z NICH SĄ NAJCENNIEJSZE DLA CAŁEJ RODZINY.



w pozostałych miesiącach naj- 
częściej przyjmujemy w posta- 
ci suplementów.
Przygotowujmy je bez zbędnej 
soli czy przypraw z dodatkiem 
glutaminianu sodu. Warzywa go- 
tujmy krótko w wodzie lub na 
parze. Niektórzy je blanszu-
ją, czyli przelewają wrzątkiem.  
W menu powinny się znaleźć  
także zielone sałaty i świeże zio- 
ła z dodatkiem oliwy z oliwek.  
Niektóre składniki warzyw orga- 
nizm przyjmuje tylko, gdy wystę- 
pują w towarzystwie tłuszczu 
– tak jest np. z występującą  
w marchewce witaminą A.
Najlepsze są produkty sezono-
we: młode ziemniaki, świeży 
bób, szparagówka, botwinka czy 
jarmuż. Właśnie o tych warzywa-
ch najczęściej przypominamy 
sobie za późno. Wtedy pozostają 
nam już tylko mrożonki.

Unikamy mięsa
Sezonowe warzywa i owoce  
przyniesione z targu mogą być 
inspiracją do wyszukiwania no-
wych, zdrowych przepisów. 
Nie powinniśmy ich łączyć ze 
smażonymi kotletami czy kar-
kówką z grilla. Jedzenie w takiej 
formie skutkuje zbyt dużą ilością 
wilgoci i ciepła w organizmie. 
Nie możesz obejść się bez mię-
sa? Pamiętaj o równaniu: 100 g 
mięsa = 200 g zdrowej sałatki  
z chłodzących warzyw.

Sięgamy po zioła
Jednym z ziół, które wpłyną 
na odporność organizmu, jest  
hyzop lekarski. Niektórzy z nas 

tę nazwę kojarzą z Biblii – to  
właśnie z niej dowiadujemy się  
o jego oczyszczających właści-
wościach.
Stosowany regularnie, np. jako 
przyprawa do sałaty czy doda-
tek do kompotów, poprawia 
perystaltykę jelit oraz hamuje 
rozwój szkodliwych bakterii. Jest 
stosowany w leczeniu biegunek 
i wzdęć. Wpływa także na prawi-
dłową pracę żołądka oraz leczy 
choroby układu oddechowego – 

zapalenia oskrzeli czy duszności 
podczas ataków astmy.
Latem warto także sięgać po 
korzeń siekany bertramu – jest 
to przyprawa, dzięki której orga-
nizm wchłania cenne składniki 
odżywcze z innych produktów.  
Wzmacnia on układ nerwowy, 
leczy stany depresyjne i zwalcza 
stres. Polecany jest także osobom 
pracującym umysłowo – popra-
wia pamięć i rozjaśnia umysł.

oprac. M. Grzeczyńska
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jak się przed nimi chronić
KleszczeKleszcze

LATO SIĘ JESZCZE NIE ZACZĘŁO, NATOMIAST W PRASIE I MEDIACH JUŻ MOŻEMY USŁY-
SZEĆ PIERWSZE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KLESZCZY. SYTUACJA JEST O TYLE POWAŻ-
NE, ŻE W TYM ROKU JEST ICH WIĘCEJ I POJAWIŁY SIĘ ZNACZNIE WCZEŚNIEJ NIŻ W LA-
TACH POPRZEDNICH. Z PEWNOŚCIĄ WIADOMOŚĆ O TYM, ŻE W LASACH SĄ KLESZCZE 
NIE SPRAWI, ŻE PORZUCIMY NASZE PLANY URLOPOWE, WAKACYJNE. JAK SIĘ ZATEM 
PRZED NIMI USTRZEC? CZY ISTNIEJĄ ŚRODKI PROFILAKTYCZNE? I TO CO NAJWAŻNIEJ-
SZE, CZYLI JAK POSTĘPOWAĆ JEŻELI UGRYZIE NAS KLESZCZ?
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Po pierwsze musimy sobie zda-
wać sprawę z faktu, że przed 
kleszczami należy się zabez- 
pieczać nie tylko wybierając 
się na spacer do lasu. Kleszcze, 
których w tym roku jest bar- 
dzo dużo, ze względu na łagod-
ną zimę, występują również na 
terenach miejskich jak skwery, 
parki czy place zabaw. Po dru-
gie warto znać kilka faktów na 

temat „zwyczajów” kleszczy.  
Największa aktywność ich 
działań przypada na maj/czer-
wiec i wrzesień/październik. 
Kleszcze najczęściej żyją na 
granicy lasów liściastych i łąk, 
w parkach, a także zarośla-
ch. Najczęściej możemy się na  
nie natknąć w miejscach po- 
rośniętych paprociami, jeżyna-
mi. Warto pamiętać, że kleszcze 

nie spadają z drzew. Wspina-
ją się na krzewy do wysokości 
około 150 cm. 

Dobry ubiór to podstawa
Wiemy już gdzie najczęściej 
możemy spotkać te pajęcza-
ki ale najważniejsze jest to jak 
możemy się przed nimi ustrzec. 
Przede wszystkim wybierając 
się na spacer w miejsca gdzie 
mogą znajdować się kleszcze 



należy odpowiednio się ubrać. 
Nasza odzież to pierwsza i tym 
samym bardzo ważna część 
naszej ochrony przed klesz- 
czami. Nakrycie głowy (czapka 
z daszkiem), koszula z długim 
rękawem (najlepiej zakończo- 
nym ściągaczem), pełne buty  
i opadające na nie długie spod-
nie. Taki strój na pewno sku- 
tecznie utrudni „pracę” pasoży-
towi. Jednakże okres w którym 
żerują kleszcze często wiąże 
się z wysokimi temperaturami 
a kto z nas wytrzyma w upalny 
dzień w takim kombinezonie. 
Warto więc jeszcze podkreślić, 
że kleszcze po przedostaniu 
się na ciało najpierw szukają 
dogodnego miejsca, a dopiero 
potem wkłuwają się i rozpoczy-
nają żerowanie. W takim razie 
mamy jeszcze czas żeby w porę 
dostrzec takiego niechcianego 
pasażera i go usunąć. Kiedy już 
wrócimy do domu obejrzyjmy 
starannie całe ciało, szczególną 
uwagę zwracając na miejsca 
dobrze ukrwione (szyja, gło-
wa, pachy, pachwiny, zgięcia 
podkolanowe). Ubranie należy 
wrzucić do prania lub porząd-
nie wytrzepać, żeby pozbyć 
się ewentualnego pasażera na 
gapę. Po dokładnym obejrze-
niu naszej skóry należy wziąć  
prysznic.

Pomoc z apteki
A czy są jakieś specjalne środki 
odstraszające kleszcze? Odpo-
wiedź brzmi twierdząco. Repe-
lenty bo tak nazywają się środki 
pomagające w walce z kleszc-
zami są dostępne w aptekach 
bez recepty. My polecamy dwa  

produkty – repelent The Kick 
Max Repelent Plus lub Ultra-
thonn. Jak działają te produkty 
na kleszcze? Podstawę ich sku-
teczności stanowi trójskładowa 
formuła złożona z ikarydyny, 
citriodiolu i butyloacetyloami-
nopropionianu etylu. Odpo-
wiada ona za odstraszanie  
i paraliżowanie receptorów czu-
ciowych owadów – nie tylko 
kleszczy, ale też komarów czy 
meszek. Stosowanie prepara-
tu jest bardzo łatwe. Wystarczy 
spryskać nim odsłonięte miejs-
ca np. przed spacerem czy pla-
nowanym odpoczynkiem na 
tarasie.

A co jeżeli…?
To bardzo ważne pytanie, co 
jeżeli kleszcz nas ugryzie? Jak 
się go pozbyć? Jeżeli namier-
zymy miejsce w które wbił się 
pasożyt trzeba go czym prędzej 
usunąć. Im krócej znajduje się 
przyssany do naszego ciała tym 
lepiej. Jest to bardzo ważne po-
nieważ jeżeli wyciągniemy go w 
porę możemy zapobiec przed 
wprowadzeniem chorobotwórc-
zych drobnoustrojów do nasze-
go organizmu. Całą „operację” 
należy przeprowadzić sprawnie, 

precyzyjnie i bez zbędnej paniki. 
Nerwy na pewno nam nie po-
mogą. Pochopne działanie może 
tylko pogorszyć naszą sytuację. 
Na pewno nie możemy usuwać 
kleszcze palcami. Jest mała szan-
sa, że nam się uda usunąć go  
w całości a ponadto zgniata-
jąc go możemy spowodować 
jego wymioty. Pasożyt wówczas 
zwraca do naszego krwioobie-
gu całą treść swojego żołądka 
razem z zawartością chorobot-
wórczą. W Internecie jak rów-
nież z opowieści często możemy 
usłyszeć, że warto posmarować 
go tłuszczem, alkoholem lub 
wazeliną. Zdecydowanie odra- 
dzamy ponieważ spowoduję  
to na pewno taki skutek jak  
powyżej. Jedyną skuteczną 
metodą jest wyjęcie kleszcze 
w całości przy użyciu specjal-
nych urządzeń, które możemy 
kupić w sklepach medycznych 
i aptekach. My polecamy na 
przykład Kick The Tick zestaw 
do bezpiecznego usuwania 
kleszczy. W opakowaniu znaj-
dziemy specjalny przyrząd do 
usuwania kleszczy i aplikator 
do zamrażania, którego powin-
niśmy użyć w pierwszej kolej- 
ności. Skoro już wiemy czym 
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to teraz równie ważne jest jak 
to zrobić. Po pierwsze warto 
założyć rękawiczki jednorazo-
we jeżeli takich nie posiadamy 
po wszystkim należy dokładnie 
umyć ręce. Nie łapiemy klesz- 
cza ani nie ściskamy w miękkiej 
części jego ciała. Kleszcza należy 
zamrozić przy pomocy aplika-
tora. Ilość dawek należy dosto-
sować do wielkości pasożyta.  
W przypadku nimf i larw wystar- 
czy 1 dawka, w przypadku  
okazów dorosłych 2 dawki. 
Biorąc pod uwagę wielkość 
kleszcza, należy dobrać odpo-
wiednią końcówkę przyrzą-
du. Za jego pomocą uchwycić  
kleszcza jak najbliżej powierz-
chni skóry, a następnie wyciąg-
nąć zdecydowanym ruchem ku  
górze. Miejsce wkłucia należy 
zdezynfekować i sprawdzić czy 
nie pozostały fragmenty ciała 
kleszcza. Usuniętego kleszcza 
zutylizować lub przekazać do 
badań diagnostycznych. Przez 
kilka dni po usunięci kleszcza 
należy obserwować miejsce 

ukąszenia. Jeżeli pojawią się ja-
kiekolwiek zmiany na skórze po-
winniśmy się udać do lekarza.

Ten artykuł nie ma na celu 
odstraszenie czytelników od 
przebywania na świeżym po-
wietrzu, wręcz przeciwnie.  

Korzystajmy z uroków natury 
jak najczęściej i jak najwię-
cej, jednak musimy pamiętać  
o wyżej wymienionych zasada-
ch aby nasz czas wolny spędzać 
bezpiecznie i bezproblemowo.

oprac. W. Jakubek

Porady i Porady i wskazówki

26 LIPIEC / SIERPIEŃ 2020

ULTRATHON 
aerozol 170g , produkt biobójczy

Odstrasza komary, kleszcze i muchy i inne owady
Środek zawiera 25% DEET.
Zapewnia do 8 godzin ochrony.
Podmiot odpowiedzialny: 3M POLAND

KICK THE TICK  
Repelent, 200 ml, produkt biobójczy
Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami. Do stosowania na 
skórę, silny efekt do 4 godzin.

 Przyrząd  do usuwania kleszczy, wyrób medyczny 
Ułatwia sprawne i bezpieczne usuwanie pasożyta, cograniczające możliwość 
transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.
Producent: ICB PHARMA



Światowy Dzień Wirusowego

Zapalenia Wątroby

28 lipca

Z POWODU ZAPALEŃ WĄTROBY 
ORAZ POWIKŁAŃ ZAKAŻENIEM, 
MARSKOŚCIĄ WĄTROBY LUB 
NOWOTWORU – CO ROKU  
UMIERA OKOŁO 1,5 MLN OSÓB 
NA ŚWIECIE. 

O SWOJEJ CHOROBIE WIE  
MNIEJ NIŻ 5% ZAKAŻONYCH,  
DLATEGO WARTO ZBADAĆ  
SWOJĄ WĄTROBĘ!

28 lipca obchodzony jest Świa-
towy Dzień Wirusowego Zapa-
lenia Wątroby. Dzień ten ma na 
celu podniesienie świadomoś-
ci zdrowotnej społeczeństwa,  
podniesienie poziomu wiedzy 
oraz podjęcie działań na rzecz  
walki z Wirusowym Zapaleniem  
Wątroby.

Data obchodów odnosi się do 
urodzin Barucha Samuela Blum-
berga, który zidentyfikował wiru-
sa zapalenia wątroby typu B oraz 
opracował szczepionkę przeciw 
niemu.

Wirusowe zapalenie wątroby jest 
chorobą zakaźną, która charak-
teryzuje się uszkodzeniem wątro-
by spowodowanym przez wirusy 
hepatotropowe– HAV (Hepatitis 
A Virus), HBV, HCV, HEV, HGV, TTV. 
Wirusy HAV i HEV wywołują za-

palenie wątroby tylko w formie 
ostrej, natomiast pozostałe mogą 
mieć formę zarówno ostrą jak  
i przewlekłą.

Wirusy HBV i HCV mają wie-
le cech wspólnych- przewlekła 
forma zakażenia każdym z nich 
może prowadzić do rozwoju 
ciężkich chorób wątroby, w tym 
marskości wątroby oraz raka wą-
trobowo – komórkowego, a te  
w konsekwencji mogą spowodo-
wać śmierć chorego.

WZW typu B jest jedną z najc-
zęstszych chorób zakaźnych na 
świecie. Szacuje się, że w Polsce 
zakażenie wirusem HBV dotyczy  
ok. 600 tys. osób, a wirusem HCV 
ok. 150 tys. osób. W ostatnich 
latach, dzięki dobrze funkcjonu-
jącemu programowi szczepień 
przeciwko wirusowi HBV oraz 

poprawie przestrzegania zasad 
zapobiegania zakażeniom w pla- 
cówkach leczniczych, częstość 
nowych zakażeń spada. W przy- 
padku HCV pozostają jedy-
nie działania profilaktyczne, 
ponieważ nie ma na niego  
szczepionki. Wirus HBV oraz HCV 
przenosi się przez krew. Zakaże-
nie wirusem HCV i HBV może 
nastąpić poprzez naruszenie 
ciągłości skóry skażonym przy- 
rządem medycznym lub nieme-
dycznym (niewyjałowione igły 
do strzykawki, instrumenty uży-
wane w kosmetyce, gabinetach 
tatuażu itp.), niezabezpieczone 
kontakty seksualne z zakażonym 
partnerem a także używanie 
szczoteczki do zębów, żyletki  
i innych przedmiotów potencjal-
nie mogących naruszyć ciągłość 
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skóry lub błon śluzowych, należą-
cych do osoby zakażonej. Wirus 
może być również przekazany na 
noworodka przez matkę podczas 
ciąży. Nie ma możliwości zaraże-
nia się WZW C czy WZW B pod- 
czas zwykłych czynności takich 
jak: trzymanie się za ręce, całowa-
nie, picie z tej samej szklanki, pr-
zytulanie, kąpiel w basenie, korzy- 
stanie ze wspólnej toalety i wanny, 
kaszel czy kichanie.

WZW C i B może zostać przenie-
sione jedynie przez kontakt krwi  
z krwią, dlatego profilaktycznie 
należy stosować się do dwóch 
podstawowych zasad:

- nie korzystaj z przedmiotów, 
na których może znajdować się 
krew np. z cudzych szczoteczek 
do zębów, maszynek do golenia, 
golarek elektrycznych, igieł czy 
strzykawek.

- unikaj przygodnego seksu bez 
zabezpieczenia.

Warto zwrócić uwagę, że ogrom-
na liczba zakażeń pozostaje be-
zobjawowa lub bardzo skąpo 
objawowa, stąd osoba zakażona 
może nie wiedzieć o swojej choro-
bie. W laboratoriach medycznych 
można wykonać test na obec-
ność przeciwciał HCV oraz HBV.  
W przypadku HCV jest to jedyny 
sposób profilaktyki - a wynik do-
datni może wskazać na koniec-
zność podjęcia leczenia. Przy  
wczesnym wykryciu zarówno 
WZW B, jak i WZW C, można za-
pobiec wystąpieniu ciężkich, za-
grażających życiu i zdrowiu kon-
sekwencji zakażenia oraz choroby 

te mogą być w pełni uleczalne. 
Nosicielem wirusa może być każ-
dy, jednak badaniu na obecność 
HCV powinny się poddać szcze-
gólnie osoby, które miały prze-
taczaną krew lub składniki krwio-
pochodne - przed 1992 r., osoby 
stosujące kiedykolwiek dożylnie 
lub donosowo środki odurzające 
lub osoby z bliżej nieokreśloną 
chorobą wątroby i/lub nieprawi-
dłowymi parametrami wątroby.

WZW A  zwane jest także żółtac-
zką pokarmową. Występuje na 
całym świecie, szczególnie w re-
jonach, gdzie panują złe warunki 
sanitarno-higieniczne. Mieszkań-
cy krajów biednych, gdzie wys-
tępuje WZW A, zarażają się wi-
rusem najczęściej we wczesnym 
dzieciństwie, kiedy objawy są 
łagodne. Natomiast podróżujący 
przebywający w tym środowisku, 
jeżeli zachorują jako dorośli, prze-
chodzą tę chorobę o wiele ciężej. 
WZW A jest chorobą samolikwi-
dującą się, nawet bez szczepień, 
występującą endemicznie, lub ja- 
ko lokalna epidemia. Małe dzieci 
podczas choroby nie mają żółta- 
czki, ale stanowią główne źródło 
infekcji dla dorosłych, u których 
występują klasyczne objawy: nud-
ności, wymioty, ciemne zabarwie-
nie moczu i żółtaczka skóry i oczu. 
Wirus jest wrażliwy na czynniki ze-
wnętrzne, zwłaszcza na środki de-
zynfekcyjne zawierające czynny 
chlor. Jedynym źródłem i nosi-
cielem zarazka jest człowiek. Do 
zakażenia dochodzi drogą pokar-
mową, skąd wirus wydalany jest 
wraz z kałem. Nośnikiem wirusa 

są nieumyte ręce po wyjściu z toa-
lety, a także ludzkie fekalia obecne 
w wodzie pitnej lub na polu upra-
wnym. Okres wylęgania wynosi 
od 15 do 50 dni (najczęściej 28-30 
dni).W Polsce najwyższa zapadal-
ność dotyczy dzieci w wieku 7-10 
lat.

WZW typu E dotyczy przede  
wszystkim krajów Azjatyckich, jed-
nak z uwagi na rosnący trend pr-
zemieszczania się ludności, może 
zostać zawleczone do innych 
krajów. Zakażenie odbywa się  
także drogą pokarmową poprzez 
skażoną wodę i złe warunki higie-
niczne.

Głównym sposobem uniknięcia 
zakażenia zarówno HAV jak i HEV 
jest dokładne mycie rąk mydłem, 
mycie surowych warzyw i owo-
ców przed spożyciem oraz picie 
nieskażonej wody.

Istotną rolę w profilaktyce HAV 
odgrywają także szczepienia  
przeciwko WZW A, szczególnie  
w grupie osób zatrudnionych przy 
produkcji i dystrybucji żywności 
oraz wody pitnej. Wykonywanie 
tych szczepień jest także zaleca-
ne dla osób planujących wyjazd 
do krajów o wysokiej endemicz-
ności zachorowań (głównie kraje 
afrykańskie).

oprac. J. Kurkowski

Źródło:

1. Materiały edukacyjne programu „Pods-

tępne WZW”- poradnik metodyczny

2. Materiały edukacyjne Fundacji Gwiazda 

Nadziei: http://www.gwiazdanadziei.pl/
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Za oknem lato. Pogoda zachęca do wyjścia  
z domu i wyruszenia w świat. Najlepiej tam, gdzie 
czekają na nas piękne krajobrazy, rześkie powie-
trze, a woda jest czysta i zdrowa. Na łono natury, 
nieskażonej i atrakcyjnej turystycznie. W Polsce 
jest wiele takich miejsc, ale o części z nich wiemy 
niewiele lub wręcz nic. Bardzo ciekawym podróż-
niczo i niezwykle malowniczym rejonem naszego 
kraju jest niewątpliwie Jura Krakowsko-Często-
chowska. 

Ci, którzy choć raz odwiedzili Wyżynę Krakow-
sko-Częstochowską, nazywaną potocznie Jurą, 
wiedzą, że ani dzień, ani tydzień, ani nawet mie-
siąc nie wystarczą, by poznać wszystkie skarby hi-
storii, bogactwa przyrody i atrakcje turystyczne, 
które oferuje Szlak Orlich Gniazd. Jedna z naj-
piękniejszych tras turystycznych Polski biegnie  
z Częstochowy do Krakowa i liczy ponad 160 km. 
O tych dwóch miastach nie trzeba wiele pisać, 
bo chyba każdy je zna. 
Położone na malowniczych terenach Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, wiekowe zamki two-
rzące niepowtarzalny nastrój dla ich tajemnic. 
Fascynują swoim pięknem oraz idealnie wkom-
ponowują się w tamtejszy krajobraz. Zabytko-
we twierdze, rezydencje władców, rycerzy są 
największą atrakcją turystyczną ziemi jurajskiej. 
Większość z nich to królewskie warownie zakła-
dane w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, inne 
to obronne rezydencje szlacheckie, jak np. Korz-
kiew, Tęczyn, Smoleń, Mirów, czy Biskupie, jak 
Lipowiec, czy później Siewierz. W naszej podróży 
po jurze wybraliśmy te punkty które według nas 
są najbardziej charakterystyczne i najciekawsze, 
jednak pełną listę znajdziecie poniżej: 
Korzkiew – zamek

Ojców – ruiny zamku królewskiego  
na Złotej Górze
Sułoszowa – zamek królewski w Pieskowej Skale
Rabsztyn – ruiny zamku
Bydlin – ruiny zamku
Smoleń – ruiny zamku
Pilica – ruiny zamku
Podzamcze – ruiny zamku Ogrodzieniec
Morsko – ruiny zamku Bąkowiec
Bobolice – zamek królewski
Mirów – ruiny zamku
Olsztyn – ruiny zamku królewskiego

Dodatkowo zaliczane są też:
Rudno – ruiny zamku Tenczyn
Babice – ruiny zamku biskupów krakowskich 
Lipowiec
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Siewierz – ruiny zamku biskupów krakowskich
Będzin – zamek królewski
Kraków – Zamek Królewski na Wawelu

Zamek w Olsztynie
My naszą podróż zaczynamy od strony Często-
chowy. Ruiny zamku Olsztyn koło Częstochowy 
należą do najlepiej rozpoznawalnych warowni 
jurajskich. Cylindryczna, wysoka na 35 metrów 
wieża przyciąga wzrok już z daleka. Zbudowana  
z białego wapienia, a nadbudowana z brunatnej 
cegły, przypomina maszt okrętu unoszącego się 
na morskiej kipieli. Rzeczywiście, zamek był świad-
kiem wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zgła-
dzenia Maćka Borkowica. Od połowy XVII wieku 
zaczął popadać w ruinę. Wreszcie stał się atrakcją 
turystyczną, leżącą na popularnym Szlaku Orlich 
Gniazd. Poza zamkiem, w Olsztynie warto zoba-
czyć kościół św. Jana Chrzciciela i ruchomą szopkę 
Jana Wewióra. U podnóża zamku w 2007 r. zrekon-
struowano przeniesiony z Borowna, XVIII-wieczny, 
drewniany spichlerz dworski, w którym mieści się 
obecnie stylowa restauracja. W pobliżu Olsztyna 

znajdują się piękne rezerwaty przyrody, chroniące 
charakterystyczne cechy krajobrazu jurajskiego.

Mirów i Bobolice
Kolejny przystanek na naszej trasie to Mirów  
i Bobolice. Twierdza w Mirowie to, obok Ogro-
dzieńca i Olsztyna, jedno z najpiękniejszych Or-
lich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Ruiny są łatwo dostępne i tłumnie odwiedzane, 
zwłaszcza w pogodne weekendy. Od 1489 aż do 
ok. 1633 r. Mirowem władali Myszkowcy. Znacznie 
rozbudowali twierdzę - za ich panowania powstał 
m.in. zamek dolny, a górny i mieszkalno-obron-
na wieża zostały podwyższone. Podczas najazdu 
szwedzkiego w 1655 r. twierdza została zdewa-
stowana, a w latach 60. dokonano konserwacji, 
odgruzowania i częściowej rekonstrukcji murów 
zamku górnego. Zamek w Bobolicach wzniesiono 
prawdopodobnie w XIV w. z nadania Kazimierza 
Wielkiego, pod koniec XIV wieku, gdy zamkiem 
władał książę Władysław Opolczyk, rezydowali 
tu rycerze-rabusie. Gotycka budowla składa się  
z zamków dolnego i górnego, odgrodzonych 

Zamek Będzin

Zamek Bobolin
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stromą skałą i otoczonych fosą, nad którą prze-
rzucano zwodzony most. Najnowsza historia 
Zamku Bobolice rozpoczęła się w 1998 roku, 
kiedy stał się on własnością rodziny Laseckich.  
Na zlecenie jej przedstawicieli – senatora  
Jarosława Laseckiego oraz jego brata Dariusza 
Laseckiego – rozpoczęto żmudną odbudowę. 
Choć trwa ona wiele lat, jej efekt robi dziś pioru-
nujące wrażenie.
Z zamkami w tych miejscowościach łączy się 
także opowieść o dwóch braciach. Pierwszy, 
ten z Bobolic, przywiózł z wojennej wyprawy na 
Rusi, skarby i piękną dziewczynę. Drugi czekał 
na niego o chlebie i wodzie. Skarbami się po-
dzielili, a o to, kto poślubi dziewczynę, ciągnęli 
losy. Wygrał brat z Bobolic, chociaż dziewczy-
na pokochała pana na Mirowie. Również brat  
z Mirowa nie dał za wygraną i spotykał się z nią 
w podziemiach pomiędzy zamkami. W końcu 
sprawa się wydała, pan z Bobolic zabił brata,  
a żonę zamurował w lochach. Dziś po podziem-
nym korytarzu nie ma żadnych śladów.
Jurajskie zamki w Mirowie i Bobolicach, mimo, 
że zachowane do dziś w różnym stopniu, za-
chwycają przede wszystkim swoim malowni-
czym położeniem. To niemal idealny teren na 
krótki jednodniowy wypad w Jurę w ciepły wa-
kacyjny dzień.

Podzamcze – ruiny zamku Ogrodzieniec 
Zamek Ogrodzieniec to największa warownia 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także, 
bez wątpienia, jeden najpiękniejszych zamków 
w Polsce. Znajduje się na Górze Janowskiego  
w środkowej części Wyżyny. Majestatycznym 
ruinom malowniczości dodają fantazyjne formy 
skalne, z wykorzystaniem których postawiono 
mury budowli. Zamek leży w centralnej czę-
ści Jury i jest łatwo dostępny komunikacyjnie. 
Początki architektury obronnej w Podzamczu 
sięgają czasów Bolesława Krzywoustego. Wa-
rownia wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. 
Niestety budowla padała też ofiarą najazdów 
i katastrof, które powodowały coraz większe 
zniszczenia. W 1587 r. Zamek Ogrodzieniec 
zdobyły wojska arcyksięcia Maksymiliana, pre-
tendenta do tronu Polski. W 1655 r. - w czasie 

potopu - stacjonujące tu wojska szwedzkie spo-
wodowały pożar, który strawił znaczną część 
zamku. W 1702 r. budowla znów padła ofiarą po-
żaru, także wznieconego przez wojska szwedz-
kie, przebywające tu tym razem w czasie Wojny 
Północnej. Od tego czasu postępował upadek 
zamku, gdyż koszty odbudowy przekraczały 
możliwości kolejnych właścicieli. W początkach 
XIX w. ostatni mieszkańcy opuścili budowlę, 
której mury zaczęto rozbierać i wykorzystywać 
jako materiał budowlany. Od początku wieku 
XX podejmowano szereg inicjatyw zmierzają-
cych do zabezpieczenia malowniczych ruin. 
Obecnie są one udostępnione do zwiedzania, 
odbywają się tu także imprezy masowe. Ruiny 
służyły kilkakrotnie jako plenery filmowe, min. 
przy okazji produkcji „Rycerza”, „Janosika”, czy 
„Zemsty” Andrzeja Wajdy. Jak z innymi zamkami 
Jury, także z ogrodzieniecką twierdzą związane 
są legendy. Ponoć w księżycowe noce na mu-
rach zamku pojawia się olbrzymi czarny pies, 
ciągnący za sobą wielki łańcuch. 

Zamek królewski w Będzinie
Budowę zamku rozpoczęto jeszcze w połowie 
XIII wieku. Miejsce miało olbrzymie znaczenie: 
śląsko-małopolska granica i przeprawa przez 

Zamek Mirów
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Czarną Przemszę na bardzo ważnym trakcie 
handlowym, łączącym Wrocław z Krakowem. 
Inicjatorem budowy twierdzy był prawdopo-
dobnie książę krakowski, Bolesław Wstydliwy. 
Dzieła dokończył sam król Kazimierz Wielki, sta-
wiając mury zamku górnego i dolnego. Będzin 
stał się w ten sposób kluczowym elementem 
systemu obronnego, chroniącego odrodzone 
Królestwo Polskie od zachodu. Warownia już  
z daleka przyciąga wzrok. 
W okresie staropolskim rezydowali tutaj naj-
pierw burgrabiowie, później starostowie.  
W 1588 i na początku 1589 roku zamek stano-
wił więzienie dla niefortunnego pretendenta 
do tronu polskiego – Maksymiliana Habsburga 
– który po śmierci króla Stefana Batorego chciał 
podbić Kraków, ale wcześniej sam został pobi-
ty pod Byczyną przez Jana Zamojskiego. Zimne 
mury zamku opuścił na początku roku następ-
nego, po mediacji Hipolita Aldobrandiniego 

– nuncjusza papieskiego, późniejszego papie-
ża Klemensa VIII i po podpisaniu ugody przez 
przedstawicieli Habsburgów i Rzeczypospolitej. 
W XVII wieku zamek w Będzinie po raz pierw-
szy naruszył pożar, poważnie zniszczał podczas 
potopu szwedzkiego. Jednak trwał. Na zamku 
przebywali królowie: Jan III Sobieski, August II 
Mocny, Stanisław August Poniatowski. Po roz-
biorach trafił w ręce prywatne. Dzięki staraniom 
hrabiego Raczyńskiego, w latach 30. XIX wieku 
zamek w Będzinie przeszedł gruntowną reno-
wację. Jej autorem był włoski architekt Franci-
szek Maria Lanci. Z zamiłowaniem stosował on w 
swoich projektach elementy wywodzącego się 
z Anglii romantycznego neogotyku. To właśnie 
efekty jego pracy oraz odbudowy z lat. 50 ubie-
głego stulecia możemy dziś podziwiać. Od 1956 
roku w zamku swoje zbiory prezentuje Muzeum 
Zagłębia. Na parterze można wnikliwie poznać 
dzieje Będzina; na pierwszym i drugim piętrze 

Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ojców
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wyeksponowano bogate zbiory dawnej broni, od 
XVI do XX wieku. Zwiedzającym zamek w Będzinie 
udostępniono też wieżę zamkową, z której rozta-
cza się panorama Zagłębia.

Pieskowa Skała i Ojców
Kierując się w stronę Krakowa mijamy Ojcowski 
Park Narodowy w którym wybudowano w śre-
dniowieczu dwie warownie zaliczane dziś do Szla-
ku Orlich Gniazd. Pierwszy z nich to zamek w Pie-
skowej Skale, drugi zaś to zamek w Ojcowie. Choć 
do naszych czasów niewiele ostało się z tej drugiej 
warowni, jednak nie sposób odmówić uroku oj-
cowskim ruinom. 
Zamek w Ojcowie wniesiony został na górującej 
nad Doliną Prądnika wapiennej skale, więc nie po-
winno dziwić, że zamkowa wieża jest doskonale 
widoczna w dna doliny czy nawet z odległej Skałki 
Jonaszówki. Drugą cenną pozostałością z dawne-
go systemu obronnego zamku jest brama wjaz-

dowa, która pięknie komponuje się z otoczeniem  
wapiennych skał i koron drzew. Sama w sobie jest 
też doskonałym przykładem pomysłowości śre-
dniowiecznych budowniczych zamków na terenie 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, którzy starali się 
wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu. 
Budowla powstała w XIV wieku jako element sie-
ci zamków. Zgodnie z miejscową tradycją Kazi-
mierz Wielki nazwał zamek Oczec u Skały, na cześć 
swojego ojca Władysława Łokietka, którego losy 
splotły się z tymi ziemiami w czasie walk o tron 
krakowski z Czechami. Zamek funkcjonował całe 
średniowiecze, ale już w kolejnych stuleciach za-
czął stopniowo tracić swoje znaczenie i podupa-
dać. W XIX wieku opisywany jest już jako częścio-
wa ruina, wtedy też rozebrano jego dużą część,  
a pozostałą próbowano ratować. Obecny wygląd 
zamek w Ojcowie zawdzięcza pracom konserwa-
torskim z lat 1913-1935.
Warto wspomnieć, że z zamkowego wzgórza roz-

Zamek Olsztyn

Zamek Pieskowa Skała
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tacza się bardzo ładna panorama na Ojców i całą 
Dolinę Prądnika. Widok z tego miejsca szczegól-
nie zapada w pamięci, kiedy odwiedzimy zamek 
w Ojcowie w słoneczny dzień. Wtedy białe wa-
pienne skały tworzą niezwykłe kolorystyczne 
połączenie wielokolorową roślinnością. 

Jura to nie tylko zamki
Zamki jurajskie są na pewno charakterystyczne 
dla tych terenów jednak to nie jedyne atrakcje 
jakie napotkamy podróżując z Częstochowy do 
Krakowa lub na odwrót. Jura Krakowsko-Czę-
stochowska słynie ze wspomnianych już wa-
piennych ostańców skalnych, rozmieszczonych 
wśród malowniczych krajobrazów i tworzących 
obiekty o ciekawych kształtach, jak Okiennik 
Wielki w Skarżycach, Maczuga Herkulesa w Pie-
skowej Skale, czy Brama Krakowska w Ojcowie. 
W wielu miejscach ostańce te, jako grupy skał, 
tworzą popularne centra wspinaczkowe, jak 
Rzędkowice czy Podlesice.

Dla pragnących jeszcze bliżej przyjrzeć się juraj-
skim skałom, świetną okazją może być eksplo-
racja którejś z licznie występujących w tym ob-
szarze jaskiń. Aż dwie – Grota Łokietka i Jaskinia 
Ciemna znajdują się w Ojcowie. W Jerzmanowi-
cach pod Krakowem zaś mieści się

Wszystkie te skarby natury i architektury można 
podziwiać zarówno podczas wycieczek pieszych, 
jak i rowerowych, a nawet konnych, gdyż na ob-

szarze całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie 
brakuje różnego rodzaju szlaków turystycznych. 
Podczas wypraw należy oczywiście pamiętać  
o nawadnianiu organizmu i uzupełnianiu mine-
rałów. Warto zabrać ze sobą do plecaka wydoby-
waną właśnie tutaj, na obszarze uchodzącym za 
czysty ekologicznie, Naturalną Wodę Mineralną 
Jurajska.

Naturalna Woda Mineralna Jurajska wydoby-
wana jest z najgłębszych warstw skalnych, od-
dzielonych od powierzchni ziemi grubą warstwą 
nieprzepuszczalnych iłów, wapieni i dolomitów. 
Stanowią one naturalną izolację przed wszel-
kimi zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.  
Ta warstwa nieprzepuszczalnych skał o wysoko-
ści 10-piętrowego budynku sprawia, że do po-
kładów wód głębinowych, z których pochodzi 
Jurajska, nie docierają żadne wody opadowe. 
Jako, że dalsze podróże zagraniczne w tym roku 
mogą stanąć pod znakiem zapytanie, my pole-
camy docenić piękno naszego rodzimego kra-
jobrazu. W Polsce mamy wiele pięknych miejsc 
a jednym z nich jest Jura Krakowsko – Często-
chowska. Można się tu wybrać na jednodniową 
wycieczkę jak również zostać na dłużej i też nie 
będziemy się nudzić. Zobaczycie, że odpoczynek 
w Polsce może być tak samo atrakcyjny jak w in-
nych zakątkach świata. 

Do zobaczenia na szlaku!





Szeroka skala działań badawczo-rozwojowych dla każdego produktu

Leki przebadane klinicznie

Najwyższe, międzynarodowe standardy produkcji farmaceutycznej

NASZA WIEDZA – TWOJE ZDROWIE 

Kompleksowo opracowujemy i wytwarzamy nasze 
produkty od substancji czynnej po gotowy lek. 
W ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość, 
bezpieczeństwo i skuteczność naszych produktów.

Żyć zdrowym życiem.www.krkapolska.pl


