
ZDROWIE
I OPIEKA

MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

WRZESIEŃ 
PAŹDZIERNIK 2017

Wywiad  
z

ekspertem

ZDROWIE SENIORA 
Tajemnice szczęśliwego 

 życia seniora

PRAWA RĘKA 
APTEKARZA

REUMATYZM

ZDROWA JESIEŃ
- KOŚCI I STAWY

ZAPOMNIANY 
OWOC: GŁÓG

Hashimoto  
- cichy zabójca

ŚWIADCZENIA 
DLA SENIORÓW

JAK BYĆ FIT  
- racjonalnie  
i świadomie!

4 PORY ROKU 
Jak zmiany w pogodzie  

wpływają na nasze zdrowie





FUNDACJA ZDROWIE I OPIEKA 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
e-mail: biuro@fuzio.pl, www.fuzio.pl
www.facebook.com/FundacjaZdrowieiOpieka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Monika Grzeczyńska, Magdalena Oblas,  
Wojciech Jakubek, Jerzy Kurkowski
Konsultacja farmaceutyczna mgr Ewa Kolasińska
Opracowanie graficzne i skład:  M. Grzeczyńska
Fot.: Fotolia.pl

Drodzy Czytelnicy!
Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku. 

Wtedy wiatr wieje mocniej, woda w stawie na-
biera ciemnego, ponurego wyglądu, a świat staje 
się pełen barw. Dni stają się chłodniejsze, a świty 
bardziej rześkie. Ptaki zbierają się w stada i odla-
tują do ciepłych krajów, tam gdzie nie ma zimy. 
Robimy zapasy na zimę, robimy dżemy, konfitury i 
inne przysmaki. Zwłaszcza, że jesień to wyjątkowo 
zdrowa i pyszna pora roku. 

W takim przyjemnym nastroju łatwej dbać 
o swoje zdrowie. Zwłaszcza, że wrzesień  
i październik, to miesiące, w których war-
to przygotować się do zimy. W tym nu-
merze będzie można przeczytać, jak dbać 
o siebie ze względu na porę roku, jak  
zadbać o swoje kości i stawy, jak przegonić reuma-
tyczne bóle. Nie zabraknie także porad ekspertów. 
W tym numerze kilka nowych cyklów. Zachęcamy 
do lektury. Jak zawsze czekamy na Państwa opi-
nie. Tymczasem korzystajmy z uroków jesieni. 

Przyjemnej lektury  
w jesienne popołudnia  

życzy Redakcja!

Spis treści
Poznaj bliżej ŚUM

4 PORY ROKU. Jak zmiany w pogodzie  
wpływają na nasze zdrowie

ZDROWIE SENIORA.  
Tajemnice szczęśliwego życia seniora.

GROTA SOLNA

PRAWA RĘKA APTEKARZA

REUMATYZM – garść informacji

Jesienne potrawy

Hashimoto - cichy zabójca

ZDROWA JESIEŃ - kości i stawy

Cykl: wywiad z ekspertem

Śladami Polaków – AFGANISTAN

Świadczenia dla seniorów 

Szczupła czy zdrowa?

Zapomniany owoc: GŁÓG

Jak być fit - racjonalnie i świadomie!

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka

Melisa fix 
2 g x 30 saszetek 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych obja-
wach napięcia mięśniowego, w celu ułatwienia zasypiania, objawo-
wym leczeniu łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich 
jak wzdęcia i oddawanie wiatrów.
Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL, LUBLIN

Mięta fix 
2 g x 30 saszetek

Pokrzywa fix  
1,5 g x 30 saszetek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia 
zaburzeń trawienia takich jak niestrawność, wzdęcia.
Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL, LUBLIN

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu z łagodzenia 
bólów stawowych o małym nasileniu,  pomocniczo w dolegliwościach 
dróg moczowych, jako środek zwiększający ilość wydalanego moczu  
w celu poprawy przepływu w drogach moczowych. 
Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL, LUBLIN
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W tym numerze czasopisma Zdrowie i Opieka 
przedstawimy Państwu krótką historię Wydziału Far-
maceutycznego z Oddziałem Medycyny Laborato-
ryjnej w Sosnowcu, które w tym roku obchodziło 45 
– lecie istnienia. 

Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Me-
dycznej został powołany z dniem 1 lipca 1971 roku 
mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej. W czasie pierwszej, uroczystej inauguracji 
roku akademickiego 1971/1972 ślubowanie złoży-
ło 40 nowo przyjętych kandydatów I roku studiów 
na Wydziale Farmaceutycznym. Osiem lat później, 
w 1979 roku, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 
wydał Zarządzenie o utworzeniu Oddziału Anali-
tyki Medycznej przy Wydziale Farmaceutycznym  
w Sosnowcu. Zarządzenie weszło w życie z dniem 
1 października 1979 roku, a pierwsi studenci zostali 
przyjęci na Oddział Analityki Medycznej w roku aka-
demickim 1979/1980. W 2001 roku Uchwałą Senatu 
Śląskiej Akademii Medycznej zmieniono nazwę „Od-
dział Analityki Medycznej” na „Oddział Medycyny 
Laboratoryjnej”, nazwę obowiązującą do dnia dzisiej-
szego. W początkowym okresie działalności, w latach 
1971-1973. Wydział Farmaceutyczny korzystał z bazy 
lokalowej Katedr i Zakładów Śląskiej Akademii Me-
dycznej w Zabrzu-Rokitnicy. Od 1 października 1973 
roku główna siedziba Wydziału Farmaceutycznego 
została przeniesiona do budynku przy ul. Jagielloń-
skiej 4 w Sosnowcu. Obiekt ten, projektowany jako 
szkoła średnia dla pielęgniarek, nie spełniał jednak 
potrzeb Wydziału.  Po staraniach Wydziału w 1977 
roku Uniwersytet  pozyskał budynek w Sosnowcu 
przy ul. Ostrogórskiej 30. W 2007 roku w budynku 

przy ul. Kasztanowej 3 otwarto Aptekę Szkolenio-
wą oraz Zakład Kosmetologii. W 2007 roku Wydział 
wzbogacił się również o obiekt przy ul. Jedności 8, 
który stał się główną siedzibą Wydziału i w którym 
mieści się siedziba Władz Dziekańskich oraz Dzie-
kanat Wydziału. W 2009 roku na potrzeby Wydziału 
zaadaptowano budynek w Sosnowcu przy ul. Kasz-
tanowej 3A, zwiększając tym samym bazę lokalową 
Wydziału o salę wykładową na 200 osób.

W roku 2010 w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku na ul. Jedności 8 rozpoczęto budowę kam-
pusu Wydziału Farmaceutycznego. Środki na ten cel 
zostały pozyskane z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz z budżetu miasta Sosnowiec. 
Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiek-
tu odbyło się w dniach 14-15 października 2013 r.  
Do nowego obiektu zostały przeniesione wszystkie 
jednostki organizacyjne z budynku przy ulicy Narcy-
zów 1 i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach oraz niektóre jednostki  
z ul. Ostrogórskiej 30.

POZNAJ BLIŻEJ 

Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny  
z Oddziałem Medycyny  
Laboratoryjnej w Sosnowcu
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Wiosna
Wzrost temperatury, 

zieleń i ciepło promieni 
słonecznych, gwarantują 
nam sporo energii, jednak 
u progu wiosny może-
my czuć się przygnębie-
ni, osłabienie, obolali. Są 
to klasyczne objawy tak 
zwanego przesilenia wio-
sennego. Charakteryzuje 
się ono spadkiem energii 
psychicznej i fizycznej. 
Możemy mieć problemy 
z koncentracją, bóle gło-
wy, kości i stawów a także 
odczuwać spadki nastro-
ju. Przesilenie wiosenne 
jest skutkiem kończącej 
się zimy a zatem okresu 
w którym mamy mało ru-
chu, nasza dieta jest wy-
sokokaloryczna a także 
brakuje nam naturalnego 
światła słonecznego. Je-
dynym skutecznym spo-
sobem jest dbanie zimą 
o odpowiednią dietę, re-
gularne ćwiczenia a tak-
że odpowiedni dopływ 
światła dla naszego orga-
nizmu. 

Jest to idealna pora 
roku na zadbanie o swoją 
sylwetkę po zimie, pod-

czas której więcej spoży-
wamy. Właśnie wiosną 
warto postawić na warto-
ściowe pokarmy i bogaty 
w warzywa i owoce jadło-
spis a także zadbać o kon-
dycję podczas uprawiania 
ulubionego sportu. Dla 
kobiet ważną informa-
cją będzie fakt, że jest to 
dobry czas żeby zadbać 
także o urodę, włosy po zi-
mie mogą być zniszczone 
i matowe. Właśnie marzec 
i kwiecień to najlepsze 
miesiące na odnowę bio-
logiczną i zabiegi kosme-
tyczne. 

Mimo, że większość  
z nas cieszy się z nadejścia 
wiosny, to dla sercowców 
jest to trudny okres. Dzieje 
się tak ze względu na prze-
silenie wiosenne. Osoby 
starsze mogą się wtedy 
źle czuć. Osłabienie, skoki 
ciśnienia a także kołatanie 
w sercu to często powo-
dy wizyt u lekarza o tej 
porze roku. Statystycznie 
wzrasta także liczba za-
wałów, które mają przede 
wszystkim związek z dy-
namicznymi zmianami  
w pogodzie. Według ba-
dań kwiecień jest trud-

4 PORY ROKU
Jak zmiany w pogodzie  
wpływają na nasze zdrowie

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

NASZ ZEGAR BIOLOGICZNY JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANY ZE ZMIENIAJĄCYMI SIĘ  
PORAMI ROKU, DLATEGO TEŻ NIEKTÓRE CHOROBY NASILAJĄ SIĘ  
W OKREŚLONYCH MIESIĄCACH. WARTO POSIADAĆ TAKĄ WIEDZĘ,  
ŻEBY MÓC ODPOWIEDNIO SIĘ PRZYGOTOWAĆ.



nym miesiącem pod względem 
zaburzeń psychicznych. Według 
statystyk jakie się podaje to wła-
śnie wtedy przypada najwięcej 
samobójstw oraz najwięcej osób 
trafia do szpitali z problemami 
psychiatrycznymi. Wiosna i lato 
to również duży problem dla aler-
gików. Od początku kwietnia do 
końca lata trwa sezon alergiczny. 

Lato
Ta pora roku dla naszego zdro-

wia jest na ogół pozytywna.  
W miarę stabilna pogoda i dużo 
naturalnego  światła sprawiają, 
że spędzamy więcej niż zwykle 

czasu na świeżym powietrzu, co 
sprawia, że czujemy się dobrze  
i mamy dużo energii. Nie korzystne 
są jednak dla nas upały. W momen-
cie gdy temperatura jest powyżej  
30 stopni a słońce świeci inten-

sywnie, grozi nam odwodnienie 
albo udar. Na wysokie tempera-
tury powinny uważać szczególnie 
osoby z problemami sercowymi  
a także dzieci i osoby w podeszłym 
wieku. Upały mogą być także nie-
bezpieczne dla diabetyków i osób 
zmagających się z żylakami. Latem 
nogi mogą puchnąć, w takim wy-
padku pomoże ruch lub odpoczy-
nek z wysoko uniesionymi nogami.

Możemy odczuwać problemy  
z koncentracją, szczególnie jeżeli 
na dworze mamy dużą wilgot-
ność. Takie warunki atmosferycz-
ne sprzyjają również emocjonal-
nym reakcją, szczególnie agresji  
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Tran  islandzki, 
aromat: naturalny, 
cytrynowy, owocowy
240 ml, suplement diety
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bo-
gaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy  
A i D oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 
pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ 
odpornościowy, zapobiega niedoborowi  
witamy D  oraz pozytywnie wpływa na funk-
cjonowanie mózgu.
Dystrybutor w Polsce: Merck Sp. z o.o.

Ecomer JUNIOR
30 kapsułek do żucia o smaku tutti-frutti, suplement diety 
W skład suplementu wchodzi olej z wątroby rekina wzbogacony kwasami omega-3 i witami-
nami A,D,E K. Wskazany jest dla dzieci od trzeciego roku życia dla wzmocnienia odporności  
w okresie podwyższonej zachorowalności na grypę i inne choroby infekcyjne.
Dystrybutor: KROTEX PHARM Sp. z o.o.

Tran  islandzki, aromat 
owocowy KIDS
240 ml, suplement diety
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza, 
zawiera kompozycję witamin A , D i E oraz  nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe ome-
ga-3 DHA i EPA. DHA wspomaga pracę mózgu 
i narządu wzroku, witaminy A i D wspomagają 
odporność, witamina D dba o mocne kości.
Dystrybutor w Polsce: Merck Sp. z o.o.

Ecomer
120 kapsułek miękkich, suplement diety 
Skład: 1 kapsułka zawiera 250mg oleju z wątroby rekina grenlandzkiego.
Działanie: pobudza naturalne procesy odpornościowe organizmu
Wskazania: pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe.
Dystrybutor: KROTEX PHARM Sp. z o.o.

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

Sinulan forte 
60 tabletek powlekanych, suplement diety 
Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych zatok, wspomaga ich funkcje samooczyszczające.
Producent: Walmark  Sp. z o.o.

Pneumolan
syrop 120 ml, suplement 
diety (nos i zatoki)
Suplement zawiera optymalną 
kompozycję ekstraktów roślinnych, 
które wykazują korzystne wzajemnie 
uzupełniające się działanie na funkcje 
układu oddechowego i zatok. Korzyst-
nie wpływa na układ odpornościowy. 
Polecany od 3 roku życia.
Producent: Walmark Sp. z o.o.



a w skrajnych przypadkach prze-
mocy

Jesień
Słońce coraz częściej chowa się 

za chmury, pogoda jest zmienna, 
wolimy ciepły dom od spacerów. 
Spada nasze samopoczucie – nie-
przypadkowo mówi się wtedy  
o jesiennej depresji. Możemy skar-
żyć się na bóle głowy i stawów, 
rozdrażnienie, senność, problemy 
z koncentracją i pamięcią, przy-
gnębienie. Nasilić mogą się rów-
nież choroby przewlekłe. To okres 
zwiększonej zachorowalności na 
przeziębienia i grypę. Dlatego też 
powinniśmy  wprowadzić trzy 
zasady, które pozwolą nam prze-
trwać jesienno- zimowe miesiące. 

Po pierwsze powinniśmy posta-
wić na ruch. Wiosną i latem chęt-
nie spędzamy czas na świeżym 
powietrzu oddając się różnego 
rodzaju aktywnościom sporto-
wym. Jednak jesienią kiedy szcze-

gólnie powinniśmy zadbać o sa-
mopoczucie często wolimy zostać  
w domu i leniuchować. Jest to 
błąd! Ruch sprzyja naszemu do-
bremu samopoczuciu a wydziela-
ne przez nasz organizm podczas 
uprawiania sportu endorfiny spra-
wiają, że czujemy się szczęśliwsi. 
Zatem nie zaniedbujmy trenin-

gów szczególnie jesienią i zimą. 
Wystarczy jedynie odpowiednio 
się ubrać i wybrać taką aktywność, 
która sprawia nam przyjemność, 
tak żebyśmy ćwiczyli z przyjemno-
ścią i uśmiechem na ustach. Jeżeli 
pogoda uniemożliwi nam zajęcia 
na zewnątrz, wtedy powinniśmy 
przenieść się pod dach, żeby nie 
narażać się na kontuzję czy choro-
bę.  

Drugim czynnikiem wpływają-
cym na nasze samopoczucie jest 
dieta, która powinna być bogata 
w witaminy i sole mineralne. Każ-
dy posiłek powinien być zróżni-
cowany i zawierać wiele warzyw 
i owoców. Jeżeli za oknami jest 
zimno i szaro powinniśmy pomy-
śleć o wprowadzeniu do diety 
pokarmów, które nas rozgrzeją 
od środka. Idealnie się sprawdza-
ją np. kasze, a także przyprawy jak 
na przykład imbir, cynamon czy 
chili. Warto również pamiętać, że  
w okresie jesienno zimowym nasz 
organizm ma większe zapotrzebo-
wanie na kalorie, więc o ewentual-
nych dietach odchudzających ra-
dzimy pomyśleć dopiero wiosną. 
A w chłodne i deszczowe wieczory 
polecamy kostkę ciemnej czeko-
lady, która z pewnością nam nie 
zaszkodzi.

Po trzecie zadbajmy o nastrój. 
To w jakiej kondycji jest nasze cia-
ło w dużej mierze zależy od na-
szej kondycji psychicznej. Dobre 
samopoczucie oraz pozytywne 
myślenie w połączeniu ze sprawia-
niem sobie drobnych przyjemno-
ści z pewnością pozwoli przetrwać 
nam te niekorzystne miesiące. Bez 
względu na to, czy naszym sposo-
bem na jesienną chandrę będzie 
ruch, odpowiednia  dieta, kostka 
czekolady czy dobra książka, jed-
no jest pewne, stosując zasadę 
drobnych przyjemności, wiosnę 
przywitamy w dobrej formie i do-
skonałym nastroju.

Zima
Zimno i wilgoć mogą potęgo-

wać przykre dolegliwości zwią-
zane z tym schorzeniem. Zima 
to okres na który powinny uwa-
żać osoby z wrzodami żołądka. 
To właśnie wtedy mogą nasilić 
się dolegliwości tej choroby. Jest 
to spowodowane zwiększoną 
wrażliwością osób z wrzodami na 

promieniowanie nadfioletowe, 
które nasila się w tą porę roku. 
Ostra zima ma także wpływ na 
nasz wygląd. Suche powietrze, 
noszenie czapek a także niewła-
ściwa pielęgnacja włosów mogą 
być przyczyną powstania łupieżu. 
Żeby nie chorować i odpowiednio 
zabezpieczyć swój organizm na 
zimę przed jej nadejściem powin-
niśmy zadbać o odporność. Żeby 
tak się stało powinniśmy postarać 
o odpowiednią dawkę witamin 
A, C i E, które znajdziemy przede 
wszystkim w warzywach i owo-
cach. Oprócz tego postarajmy się 
wzbogacić nasze posiłki o kwas 
omega-3. Ponadto powinniśmy 
się zastosować do trzech zasad,  
o których wspomnieliśmy wyżej. 

oprac. W. Jakubek

7

W
RZ

ES
IE

Ń
 - 

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

 2
01

7

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI



8

W
RZ

ES
IE

Ń
 - 

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

 2
01

7
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Nie bierze on wolnego od życia. 
Pomimo braku obowiązków za-
wodowych walczy z trudnościami 
i dąży do wyznaczanego każde-
go dnia na nowo celu. Działania 
społeczne, uprawianie sportu, 
rozwijanie pasji czy też inne for-
my aktywności dają mu możli-
wość ćwiczenia własnego ciała, 
zacieśniania więzi społecznych,  
a w konsekwencji – poprawę sa-
mopoczucia. Starzenie się nie od-

biera seniorowi radości życia, nie 
jest zagrożeniem dla szczęścia. 
Verba docent, exempla trahunt 
(słowa uczą, przykłady pociągają), 
dlatego też poprzez swoje postę-
powanie jest wzorem dla młodych 
pokoleń, daje przykład jak zaak-
ceptować swój wiek i skutecznie 
radzić sobie ze starością.

 

Jakie są tajemnice  
szczęśliwego życia  
seniora?

 Jaką wiedzą dysponują osoby 
starsze cieszące się życiem? Skąd 
czerpią radość i pogodę ducha? 
Wielu z nas zadaje sobie takie py-
tania. Być może przedstawione po-
niżej rady przyniosą odpowiedź, 
staną się wskazówką do osiągnię-
cia celu, jakim jest szczęście, za-
chowanie zdrowia i delektowanie 
się każdym dniem – niezależnie od 
wieku.

 
Akceptuj siebie  
i swój wiek

Świadomość swojego wieku 
oraz związanych z nim możliwości 

wpływania na jakość życia jest bar-
dzo ważna i pomocna w osiąganiu 
zadowolenia. Należy pamiętać, że 
w rzeczywistości jesteśmy silniejsi, 
potrafimy dużo więcej niż sądzimy, 
trzeba tylko zaakceptować siebie  
i uwierzyć we własny potencjał. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ 
każdy człowiek sam kreuje obraz 
swojej starości, określa cele, do 
których zmierza. Osoba starsza to 
autorytet dla młodszych pokoleń 
– dysponuje mądrością życiową,  
+z której mogą czerpać inni.

Zawsze dostrzegaj zalety wyni-
kające z tego kim jesteś i jaki jesteś.

 

Monitoruj zdrowie
Systematyczne wizyty u leka-

rza są bardzo istotne. Wiedza na 
temat swojego stanu zdrowia 
pomaga wybrać właściwy, zdro-
wy tryb życia. Ponadto zmniejsza 
obawy przed chorobami, daje 
możliwość zapobiegania im lub 
też zareagowania we wczesnym 
okresie ich rozwoju. Nie można się 
tutaj zdawać na szczęście, świado-
mość swojego stanu zdrowia nie 
zmniejsza radości płynącej z życia, 

ZDROWIE SENIORA
Tajemnice szczęśliwego życia seniora

BYCIE SENIOREM W OBECNYCH  
CZASACH NABIERA NOWEGO  
ZNACZENIA. WSPÓŁCZESNY SE-
NIOR TO CZŁOWIEK  
ZADOWOLONY Z ŻYCIA,  
WIERZĄCY WE WŁASNE SIŁY,  
CIEKAWY ŚWIATA I LUDZI.  
AKTYWNY TRYB ŻYCIA STANOWI  
DLA NIEGO NIEPODWAŻALNIE  
KLUCZ DO SUKCESU.
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pomaga unikać sytuacji, które są 
zagrożeniem dla zdrowia, a nawet 
życia. Pamiętaj o regularnych ba-
daniach, do których należą: bada-
nie morfologiczne krwi, poziomu 
cukru i stężenia cholesterolu we 
krwi, pomiar ciśnienia tętniczego 
oraz obliczanie swojego BMI [Body 
Mass Index (wskaźnik masy ciała) 
= waga (kg)÷wzrost (m)².

 
Ćwicz – to sposób  
na poprawę zdrowia  
 i samopoczucia

Osoby sprawne fizycznie 
w mniejszym stopniu narażone 
są na wszelkie problemy zdrowot-
ne, dlatego ruch zalecany jest se-
niorom również jako komponent 
leczenia, dopełnienie terapii.

Wskazanymi, zależnymi od 
indywidualnego stanu zdrowia  
i możliwości seniora, są ćwiczenia:
• aerobowe (wytrzymałościowe)  

– marsz (spacery, Nordic Wal-
king), jazda na rowerze, pływa-
nie, można tutaj zaliczyć także 
pracę w ogródku;

• ćwiczenia siłowe (oporowe) – 
angażujące najważniejsze gru-
py mięśni, które umożliwiają 
wykonywanie powszednich 
czynności (m. in. wchodzenie 
po schodach czy noszenie zaku-
pów) – zapobiegają osteoporo-
zie;

• ćwiczenia rozciągające (ćwicze-
nie giętkości) – wykonywane 
codziennie poprawiają krążenie 
i zapobiegają występowaniu 
urazów.
Możliwości w obecnych cza-

sach jest naprawdę wiele. Ważna 
jest gimnastyka mająca na celu 
wykonywanie ćwiczeń przeciw-
działających schorzeniom. Odpo-
wiednio dostosowane ćwiczenia 
fizyczne zwiększają odporność, 
witalność, chronią przed oste-
oporozą, zmniejszają prawdopo-

dobieństwo wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych oraz po-
magają w utrzymaniu właściwej 
masy ciała. Ponadto wpływają po-
zytywnie na funkcjonowanie umy-
słu, przeciwdziałają bezsenności,  
a także poprawiają samopoczucie, 
będąc przy tym przyjemną formą 
spędzania wolnego czasu.

 
Podróżuj, zwiedzaj,  
poznawaj świat

Odpowiednim sposobem zago-
spodarowania wolnego czasu są 
podróże, na które osobom czyn-
nym zawodowo najczęściej braku-
je czasu. Jest wiele niesamowitych 
miejsc do zobaczenia zarówno  
w naszym kraju, jak i poza jego 
granicami. Mogą to być wyjazdy 
turnusowe, indywidualne czy wy-
cieczki objazdowe. Biura podróży, 
chcąc wyjść naprzeciw wyma-

ganiom współczesnego seniora, 
coraz częściej przygotowują spe-
cjalne oferty dla osób starszych, 
których program oparty jest głów-
nie na zwiedzaniu, zapewnieniu 
właściwych zajęć sportowych, 
lekcji tańca czy terapii, przy za-
gwarantowaniu szczególnej opie-
ki seniorom. Warto wykorzystać 
okres emerytalny na nadrobienie 
zaległości, podróżowanie – to do-
skonała okazja, by zobaczyć atrak-
cyjne miejsca, poznać ciekawych 
ludzi, a zarazem miło spędzić czas, 
z dala od codzienności.

Zawsze jednak pamiętaj, by nie 
wybierać się w podróż bez uprzed-
niej konsultacji lekarskiej. Jest ona 
niezbędna w celu określenia wła-
snych granic, pomoże dostosować 
miejsce wyjazdu do indywidual-
nych możliwości (góry, morze).

 
Podtrzymuj relacje  
z innymi

Bez względu na wiek należy 
pielęgnować więzi międzyludz-
kie, utrzymywać kontakt z rodziną, 
przyjaciółmi, sąsiadami. Relacje  
z innymi to nieodzowna potrzeba, 
jak i najważniejsza umiejętność, 
która warunkuje funkcjonowa-
nie w społeczeństwie. Zawierane 
przyjaźnie i znajomości nadają cel 
ludzkiemu życiu, sprawiają przy-
jemność, wywołują radość i opty-
mizm.



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

Hyabak UD 0,15% 
30 pojemników po 0,4 ml
Nawilżające krople do oczu i soczewek kontaktowych, 
zawierające 0,6 mg hialuronianu sodu w jednej fiolce. 
Wytwórca: Laboratoires THEA , Francja.

Acerin płyn na skórę 8 g
Skład: acidum salicylicum 195 mg ,kwas mlekowy 
98mg w 1 g płynu.
Działanie: keratolityczne, żrące
Wskazania: usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.
Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida Spółka z o.o.

ALOE VERA 50 ml,  
antybakteryjny żel do rąk 
Żel do rąk o działaniu antybakteryjnym, 
pozostawia uczucie świeżości.  
Do stosowania do dezynfekcji rąk  
po ich umyciu.
Producent: Scan Anida Sp. z o.o.

Blephasol  100 ml
Płyn micelarny do codziennej pielęgnacji 
wrażliwych powiek.
Wytwórca: Laboratoires THEA , Francja.
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Otaczaj się ludźmi, których lu-
bisz i z którymi chętnie spędzasz 
czas, osobami, które Cię wspiera-
ją. Nie zapomnij również o tych, 
którzy potrzebują Twojej pomo-
cy. Bądź życzliwy dla innych, a to  
z pewnością zapewni Ci lepsze sa-
mopoczucie.

 Bez względu na wiek nie 
ustawaj w nauce

Ważnym wyzwaniem dla senio-
ra, wpływającym na jakość życia, 
jest edukacja. Dążenie do rozwoju 
kształtuje poczucie własnej warto-
ści. Co więcej, zapobiega izolacji 
społecznej oraz wpływa na kształ-
towanie pozytywnego obrazu 
starości. Najpopularniejszą formą 
rozwoju intelektualnego stały się 
Uniwersytety Trzeciego Wieku – 
placówki dydaktyczne dla osób 
starszych, mające na celu popra-
wę jakości życia, popularyzację 
inicjatyw edukacyjnych oraz akty-
wizację intelektualną, społeczną  
i fizyczną seniorów. Są one kopal-
nią możliwości – realizują zajęcia 
z zakresu nowych technologii, ję-
zyków obcych, warsztatów arty-
stycznych oraz zajęć ruchowych.

 

Korzystaj z komputera
Często odnosimy się nieufnie 

do nowości – czujemy się pewnie 
tylko z tym, co dobrze znamy. Na-
leży dać sobie szansę, poznać to, 
co nieznane. Współczesny senior 
nie obawia się nowych technolo-
gii – uczy się obsługi komputera. 
Takie podejście jest również po-
mocne w optymistycznym patrze-
niu na świat. Otwórz się na nowe 
możliwości. W obecnych czasach 
komputer z internetem to istotna 
część życia – źródło aktualnych in-
formacji, sposób kontaktu z inny-
mi ludźmi (poczta elektroniczna, 
możliwość udziału w różnych gru-
pach dyskusyjnych, itp.), sposób 
dokonywania zakupów – dlatego 
może on stanowić powszednią 
część życia seniora.

 Podarowany emerytom dodat-
kowy czas wolny należy postrze-
gać jako przywilej – powinien być 
to okres celebrowania życia, czas 
na regenerację sił, własny rozwój, 
ponieważ tylko wówczas może 
być czasem ciekawym i radosnym. 
Bierność – brak inicjatywy do 
działania, do zainteresowania się 
ludźmi i otoczeniem – może pro-
wadzić do negatywnego wpływu 
na samopoczucie, a co więcej, być 
czynnikiem kryzysogennym.

 
Być może wraz z nadejściem je-

sieni niektórzy postanowią wpro-

wadzić w swoje życie chociażby 
niektóre z powyższych sekretów 
udanej starości. Powodzenia, gdyż 
nigdy nie należy przestawać roz-
poczynać jakiekolwiek plany od 
nowa.

oprac. M. Grzeczyńska
 

Bibliografia:
1. http://zdrowie.flink.pl/aktyw-

nosc_fizyczna.php
2. D. Niven, Prostych 100 sekre-

tów lepszej połowy życia (przełożył 
Madejski R.), Wydawnictwo Czarna 

Owca, Warszawa 2010.
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Warto wiedzieć, coś więcej o in-
halatorium solankowym zanim 
zaczniemy je odwiedzać. Czy 
przebywanie w grocie solnej ma 
właściwości lecznicze? Same in-
halacje w jaskini solnej nie wystar-
czą do wyleczenia żadnej choroby, 
jednak w wielu przypadkach se-
anse mogą stanowić świetne uzu-
pełnienie terapii leczniczej. Od-
wiedzanie groty solnej może być 
zalecone przez lekarza, ale nie jest 
to konieczne i bez większych prze-
szkód można samodzielnie ustalić, 
czy powinno się odwiedzać grotę 
solną, czy też w konkretnym przy-
padku istnieją ku temu przeciw-
wskazania.

Co daje pobyt w grocie 
solnej? 
Nawet regularne seanse nie zastą-
pią pobytu nad morzem, jednak 
w warunkach miejskich trudno  
o lepszą możliwość pooddychania 
nasyconym minerałami powie-
trzem. W mikroklimacie jaskini 
solnej uwalniają się tak istotne dla 
zdrowia, dobrego samopoczucia 
człowieka oraz prawidłowej pracy 
i ochrony organów wewnętrznych 
pierwiastki jak jod, wapń, żela-
zo i magnez, potas, brom i se-
len, który wpływa szczególnie na 
wygląd i kondycję skóry, a także 
miedź, która ma silne działanie 

antygrzybiczne. Wizyty w grocie 
solnej dostarczają organizmowi 
minerałów niezbędnych do pra-
widłowego przebiegu procesów 
wewnętrznych i stymulujących 
je, dzięki czemu pośrednio wspo-
magają proces odchudzania oraz 
wzmacniają odporność. Oczywi-
ście sam w sobie seans w jaskini 
solnej nie odchudza! W czasie po-
bytu można podrzemać, czemu 
sprzyja zresztą wystrój wnętrza. 
W czasie snu organizm szybciej 
i efektywniej przyswaja mikro  
i makroelementy, a dzięki drzemce 
redukcja stresu jest bardziej sku-
teczna. Często w grotach solnych 
wykorzystywana jest także kolo-
roterapia – światła o odpowied-
nich barwach mogą odpowiednio 
uspokajać i pomagać się wyciszyć, 
lub pobudzać i dodawać energii.

Seans w grocie solnej
Jak działa grota solna? W grocie 
solnej wykorzystywane są natu-
ralne właściwości lecznicze soli 
i zawartych w niej składników mi-
neralnych. Ściany takiego miejsca 
są wyłożone bryłami soli, ustawio-
ne są także lampy solne, zapew-
niające nastrojowe oświetlenie. 
Składniki mineralne uwalniane są 
do powietrza poprzez podgrze-
wanie i odpowiednią wentyla-
cję pomieszczenia, dzięki czemu  
w grocie solnej tworzy się wyjątko-
wy mikroklimat. Oprócz inhalacji 
pobyt w grocie solnej pozwala 
na relaks i odprężenie, wewnątrz 
panuje półmrok, gra łagodna mu-
zyka relaksacyjna, a sam seans 
odbywa się na leżakach. Do groty 
wchodzi się w osłonkach na obu-
wie lub w skarpetkach.

GROTA SOLNA
jak działa i dla kogo jest wskazana

GROTY SOLNE OD KILKU LAT CIESZĄ SIĘ WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ.  
MIKROKLIMAT W GROCIE SOLNEJ MA DOBROCZYNNY WPŁYW  
NA ORGANIZM CZŁOWIEKA, JEDNAK NIE WSZYSCY MOGĄ  
KORZYSTAĆ Z GROTY SOLNEJ Z POŻYTKIEM DLA SWOJEGO ZDROWIA.



Raphacholin FORTE
10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 250 mg kwasu dehydrocho-
lowego oraz wyciąg z czarnej rzodkwi.
Działanie: żółciopędne, łagodne przeczyszczające.
Wskazania: niedostateczne wydzielania żółci przez 
wątrobę, niestrawność (wzdęcia, bóle brzucha, odbija-
nie, nudności), łagodne zaparcia.
Podmiot odpowiedzialny:  
HERBAPOL, WROCŁAW

Raphacholin C
30 tabletek drażowanych 
Skład: 1 tabletka zawiera 40 mg kwasu dehydrocholowego, wyciąg z czarnej 
rzodkwi 150 mg, wyciąg z ziela karczocha 47 mg, olejek miętowy 15 mg.
Działanie: żółciopędne, żółciotwórcze, ochronne na miąższ wątroby, eli-
minujące toksyny wraz z żółcią, wzmaganie ruchów perystaltycznych jelit, 
niestrawność, dolegliwości trawienne związane z nieprawidłową czynnością 
wątroby, zaburzenia aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.
Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL, WROCŁAW

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Zazwyczaj w jaskiniach solnych 
przygotowane są także atrakcje 
dla dzieci, dzięki temu maluchy 
spokojnie wytrzymują cały seans 
i nie nudzą się. W wielu grotach 
można spotkać piaskownice solne 
i zabawki. Jednorazowy pobyt  
w grocie solnej trwa zazwyczaj 
45-50 minut. W celach relaksacyj-
nych i dla profilaktycznej inhalacji 
grotę można odwiedzać dowolnie 
w zależności od upodobań. W ce-
lach leczniczych, aby terapia mo-
gła być skuteczna, należy odbyć 
serię conajmniej dziesięciu regu-
larnych seansów, z reguły powta-
rzanych 2-3 razy w tygodniu.

Dla kogo jest wskazana 
grota solna?
Właściwie nie ma żadnych ograni-
czeń wiekowych dotyczących se-
ansów w jaskini solnej, wdychanie 
takiego aerozolu jest wskazane 
zarówno dla małych dzieci (nawet 
kilkumiesięcznych), jak i dla osób 
starszych. Między innymi z tego 
powodu popularnością cieszą 
rodzinne wizyty w grocie solnej. 
Oczywiście wszystkie zdrowe oso-
by mogą bez przeszkód korzystać 

z takich inhalacji i z pewnością 
przy regularnych seansach odczu-
ją poprawę samopoczucia. Gdy 
chodzi o wskazania medyczne, 
przebywanie w grocie solnej jest 
zalecane przy takich schorzeniach, 
jak:

 przewlekłe stany zapalne gór-
nych dróg oddechowych,

 alergie,
 niedoczynność tarczycy,
 nadciśnienie,
 choroby układu pokarmowego,
 schorzenia dermatologiczne,
 stany przewlekłego zmęczenia,
 chroniczny stres,
 nerwice.

Trzeba pamiętać jednak, że inha-
lacje solne samodzielnie nie sta-
nowią terapii leczniczej, mogą 
jednak wspomóc skuteczność  
i utrwalić efekty właściwego lecze-
nia. Działanie inhalacji aerozolem 
solnym samo nie wyleczy choroby 
i nie można tego traktować w ka-
tegoriach zabiegów leczniczych.

Jakie są przeciwwskazania do 
przebywania w grocie solnej? 
Jak już wcześniej zostało zazna-
czone, seans w grocie solnej to 
nie to samo, co przebywanie nad 

morzem, jednak podobnie prze-
bywanie w grocie solnej nie jest 
wskazane dla osób cierpiących na 
nadczynność tarczycy. Jaskiń sol-
nych nie powinny również odwie-
dzać osoby uczulone na jod i inne 
minerały zawarte w aerozolu. Do 
przeciwwskazań należy również:

  choroba nowotworowa,
 gruźlica,
 stany zapalne wywołane infekcją 
wirusową,

 wysoka gorączka,
 choroby płuc,
 choroby nerek,
 otwarte rany.

Takim przeciwwskazaniem, któ-
re wydaje się dość oczywiste, ale 
łatwo o nim zapomnieć, jest klau-
strofobia. Osoba cierpiąca na takie 
zaburzenia lękowe może się źle 
poczuć nawet zaraz po wejściu 
do groty. W przypadku wątpliwo-
ści, czy można korzystać z groty 
solnej, należy zasięgnąć porady 
lekarskiej. Każdy przypadek jest 
indywidualny i przeszkodą w ko-
rzystaniu z groty solnej może być 
także schorzenie niewymienione 
pośród przeciwwskazań.

oprac. M.Grzeczyńska

Sylimarol 
70 mg x 30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski ostrope-
stu plamistego. Jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym 
do stosowania wspomagająco w stanach rekonwalescencji po tok-
syczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, w niestrawności,  
po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych i prze-
wlekłych chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny:  
HERBAPOL, POZNAŃ
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Czym w aptece zajmuje się tech-
nik farmacji?

Technik farmacji po dwu letnim 
stażu w aptece może obsługiwać 
pacjentów, wydawać produkty lecz-
nicze i wyroby medyczne. Technik 
może także wykonywać pomagać 
przy sporządzaniu  i przygotowaniu  
preparatów leczniczych do żywie-
nia pozajelitowego. 
Czym różnią się obowiązki tech-
nika od magistra farmacji?

Podstawową różnicą jest fakt, że 
technik nie może wydawać prepara-
tów, w których składzie są zawarte 
substancje bardzo silnie działające, 
określone w urzędowym wykazie 
produktów leczniczych, substancje 
odurzające, psychotropowe. Ważny 
jest również fakt, że technik farmacji 
nie ma w aptece pełnej samodzielno-
ści, ponieważ w trakcie pracy apteki 
musi być w niej zawsze obecny ma-
gister farmacji. Kolejną różnicą jest 
ta, że magister farmacji ma prawo 
wydać w przypadku nagłego zagro-
żenia życia lub zdrowia lek pacjento-
wi, na  który nie posiada  on recepty.  
W takim przypadku magister farma-
cji wydaje lek na podstawie tak zwa-
nej recepty farmaceutycznej, którą 
sam wystawia. 

Czy według Pani praca w apte-
ce to odpowiedzialny zawód?  
Jeżeli tak to dlaczego?

Praca w aptece wiąże się  
z ogromną odpowiedzialnością. 
Osoba wydająca leki musi być 
świadoma ich działania oraz umieć 
wykryć grożące choremu niebez-
pieczeństwo. Technik podobnie jak 
magister może odmówić wydania 
pacjentowi leków, jeśli uzna, że za-
graża on jego życiu lub zdrowiu. Jak 
już wcześniej wspominałam technik 
farmacji nie ma uprawnień do wy-
stawiania recept farmaceutycznych 
oraz odpisów. Niestety kwestie co 
do odpowiedzialności zawodowej 

dla techników nie są uregulowane 
prawnie. Technicy nie podlegają 
rzecznikowi odpowiedzialności 
zawodowej oraz wyrokom Sądu 
Aptekarskiego funkcjonujących  
w ramach samorządów aptekar-
skich. Za błędy technika odpowiada 
kierownik apteki.
Czy pacjenci często przychodzą 
do apteki po poradę? Jakie naj-
częściej zadają pytania?

Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że pacjenci bardzo często przy-
chodzą do apteki po porady. Moż-
na powiedzieć, że właściwie każdy 
pacjent ma jakieś pytanie i jest to 
całkowicie normalne i naturalne. 

PRAWA RĘKA 
APTEKARZA
tajniki zawodu technika farmacji
SPOTYKAMY SIĘ Z NIMI W WIELU APTEKACH, KTÓRE ODWIEDZAMY. CZĘSTO  
POMAGAJĄ NAM W POTRZEBIE I DORADZAJĄ JAKI LEK BĘDZIE DLA NAS DOBRY. 
KIM SĄ TECHNICY FARMACJI – PRACOWNICY WIELU APTEK I CZYM RÓŻNI SIĘ ICH 
ZAWÓD OD MAGISTRA FARMACJI. NA TE I INNE PYTANIA ZGODZIŁA SIĘ  
ODPOWIEDZIEĆ NAM EWA RAPACZ, ŚWIEŻO UPIECZONA TECHNIK FARMACJI. 
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Osoby przychodzące do apteki czę-
sto pytają, żeby uniknąć czekania w 
kolejce do lekarza. Najczęściej za-
dawanym pytaniem lub najczęściej 
spotykaną dolegliwością są zapar-
cia jak również bóle nóg. Często 
również zdarzają się pytania o naj-
skuteczniejsze preparaty pomaga-
jące w rzuceniu palenia. Pytań po-
jawia się jednak wiele i nie zawsze 
można na nie odpowiedzieć bez 
specjalistycznych badań. W takim 
razie od razu kieruje się pacjenta 
na wizytę do lekarza. Zdrowie pa-
cjenta jest najważniejsze, dlatego 
w niektórych przypadkach wizyta  
u lekarza jest obowiązkowa i w ta-
kich sytuacjach pracownik apteki 
nie może pomóc.
Co trzeba zrobić, żeby zdobyć 
uprawnienia technika farmacji?

Przyszły technik faramcji musi 
skończyć policealną szkołę o kon-
kretnej specjalizacji. Edukacja jest 
realizowana w systemie dwuletnim 
i obejmuje wiedzę z zakresu: tech-
nologii postaci leku, farmakologii, 
farmakognozji, biologii jak również 
analizy leku i psychologii. Oczywi-
ście oprócz teorii naukę uzupełnia-
ją zajęcia praktyczne, które mają 
na celu opanowanie wykonywa-
nia leku recepturowego. Podczas 
dwuletniej nauki przyszli techni-

cy muszą odbyć 168 godzin zajęć 
praktycznych w aptece lub labora-
torium analitycznym. Żeby zdobyć 
zawód technika farmacji na koniec 
trzeba zdać egzamin państwowy, 
przygotowywany przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. Później 
każdy technik musi odbyć 2 letni 
staż zawodowy w aptece. Dopiero 
po tym okresie technik może zacząć 
samodzielną pracę w aptece. 
Jak radzi sobie Pani z rozczy-
tywaniem recept? Czy faktycz-
nie jest to taki duży problem,  
czy coś się w tym temacie  
poprawiło? 

Muszę przyznać, że jest to duży 
problem, szczególnie dla począt-
kującego technika czy nawet ma-
gistra farmacji. Czasami można 
się nieźle zdziwić bo widzimy tylko 
pierwszą literę wyrazu a dalej jest 
falista kreska. Myślę, że w tej kwestii 
najbardziej pomaga doświadcze-
nie. Zdarza się tak, że pracując w 
tej samej aptece nauczymy się roz-
czytywania pisma danego lekarza 
od którego recepty się często poja-
wiają. Zawsze staramy się próbo-
wać odczytać receptę, żeby pomóc 
pacjentowi, ale nie zawsze jest to 
możliwe, wtedy niestety musimy 
odesłać pacjenta z powrotem do le-
karza, który ją wystawił. Nie można 

jednak generalizować, że zawsze 
tak jest, przypadków w których zu-
pełnie nie da się nic odczytać jest 
mało, czasem po prostu wystarczy 
poświęcić na to trochę więcej czasu.
Co według Pani jest najtrudniej-
sze w pracy w aptece i dlaczego?

Na początku trudne jest właści-
wie wszystko a to ze względu na 
odpowiedzialność. Wydajemy leki 
pacjentom, a z tym nie ma żartów. 
Na początku pracy trzeba być bar-
dzo uważnym i czytać każdą recep-
tę po kilka razy, żeby mieć pewność, 
w myśl zasady „trzy razy patrz”.  
Z czasem się przyzywczajamy  
i wszystko staje się prostsze. Dla 
mnie, tak jak wspomniałam wcze-
śniej trudne było rozczytywanie 
pisma. Jest to frustrujące jak ktoś 
przychodzi do nas po lek a my nie 
możemy mu pomóc, bo ciężko prze-
czytać receptę. Jak w każdej pracy 
wszystko przychodzi z czasem więc, 
później jest już łatwiej a satysfakcja 
z pracy wszystko rekompensuje. 
W takim razie co jest najbardziej 
satysfakcjonującego w pracy  
w aptece?

Myślę, że przede wszystkim 
możliwość pomagania ludziom, 
którzy są chorzy i potrzebują fa-
chowej pomocy. Zdarza się sporo 
satysfakcjonujących momentów 
ale szczególnie miłe są te w któ-
rych pacjent do nas wraca i dzię-
kuje za udzieloną pomoc, poradę. 
Z punktu widzenia osoby obsługu-
jącej pacjenta, satysfakcjonujący 
jest sam fakt, że ludzie do nas chcą 
wracać, bo zostali dobrze obsłu-
żeni. Często się zdarza, że widzimy 
w aptece te same osoby kilka razy  
w miesiącu i wtedy bardzo miło jest, 
jak zwyczajnie i po ludzku zapytają 
co u nas i jak mija dzień. 
Dziękuję bardzo za udzielenie 
wyczerpujących odpowiedzi na 
moje pytania.

Rozmawiał: W. Jakubek
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REUMATYZM 
garść informacji
CHYBA KAŻDY Z NAS WIE MNIEJ WIĘCEJ CZYM SĄ CHOROBY REUMATYCZNE.  
JEST JEDNAK WIELE MITÓW I NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI  
NA TEMAT TEGO SCHORZENIA. ZE WZGLĘDU, ŻE ZBLIŻA SIĘ ŚWIATOWY  
DZIEŃ REUMATYZMU, KTÓRY PRZYPADA NA 12 PAŹDZIERNIKA, POJAWIA SIĘ  
DOBRA OKAZJA, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ TROCHĘ NA TEN TEMAT  
I ZDEMENTOWAĆ FAŁSZYWE INFORMACJE.

Pod słowem reumatyzm kryje się 
około 100 różnych jednostek cho-
robowych, wpływających na cały 
układ ruchu a nie tylko stawy. Naj-
lepiej podzielić je na dwie grupy. 
Pierwsza jest związana ze starze-
niem się tkanek np. zwyrodnie-
nia stawów, osteoporoza. Druga 
grupa nie jest związana z wiekiem  
i są to np. reumatoidalne zapalenie 
stawów czy zaburzenia metabo-
liczne.
Reumatyzm charakteryzuje się 
bolesnym i przewlekłym przebie-
giem a także niestety wysokimi 
kosztami leczenia oraz brakiem 
możliwości całkowitego wylecze-
nia. Bolesne zapalenia stawów 
i tkanek wokół, są spowodowa-
ne substancją wytwarzaną przez 

nasz organizm. Są nimi tak zwani 
mediatorzy zaplenia, m.in. prosta-
glandyna i histamina. 
Należy na wstępie powiedzieć, 
że choroby reumatyczne  grożą 
poważnym upośledzeniem fi-
zycznym, dlatego należy robić 
wszystko, by zapobiec rozwojowi 
choroby, nim zaatakuje cały układ 
ruchu. Jak już wcześniej pisali-
śmy, jest to choroba nieuleczalna.  
W poprawie naszego stanu zdrowia 
mogą na przykład pomóc masaże 
wodne czy klasyczne. 
Według danych szacunkowych  
w Polsce choruje około 5 mln osób z 
czego aż 70% to kobiety. Ze wzglę-
du na to, że dzisiejsza medycyna 
nie pozwala na całkowite wylecze-
nie tego schorzenia, lekarze sku-
piają się na łagodzeniu przebiegu  
i usprawnianiu narządu ruchu

Przyczyny
Choroby reumatyczne to grupa 
chorób o podłożu autoimmuno-
logicznym, to znaczy, że układ 
odpornościowy atakuje własne 
tkanki. Taki stan rzeczy prowadzi 
do powstawania przewlekłych 
stanów zapalnych. Naukowcy nie 
znają jeszcze dokładnych przy-
czyn, jednak wpływ na rozwój 
chorób reumatycznych mogą 
mieć czynniki genetyczne, infekcje 
a nawet zażywane leki.

Profilaktyka chorób reumatycz-
nych powinna się już zaczynać na 
etapie dziecięcym poprzez kory-
gowanie wszelkich wad postawy.  
Także nasza dieta będzie miała 
wpływ na pojawienie się choro-
by. Dieta powinna być bogata  
w składniki wzmacniające układ 
kostny, czyli wapń.  Jak zwykle bar-
dzo duże znaczenia ma nasza ak-
tywności fizyczna w ciągu całego 
życia.  Systematyczne uprawianie 
sportu nie wyczynowo, ale rekre-
acyjnie również korzystnie wpły-
nie na przeciwdziałanie reumaty-
zmowi. 

Objawy
Podstawowym objawem są prze-
wlekłe zapalenia stawów, którym 
towarzyszy nieznośny ból. Oso-
by zmagające się z takim bólem 
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często muszą zrezygnować 
z aktywnego życia. Ponadto 
odczuwają ciągłe zmęczenie 
co powoduje rozdrażnienie, 
a w niektórych przypadkach 
depresje. Postępująca w  szyb-
kim tempie choroba zaczyna 
uniemożliwiać wykonywanie 
codziennych czynności.  Skutki 
zmian w obrębie stawu są nie-
stety nieodwracalne. 

Leczenie
Sytuacja nie musi wyglądać 
wcale tak beznadziejnie, je-
żeli odpowiednio wcześnie 
zdiagnozujemy chorobę. Dzi-
siejsza medycyna pozwala na 
powstrzymanie rozwoju wcze-
śniej zdiagnozowanych zmian 
reumatycznych. Na rynku po-
jawiają się coraz to nowsze 
leki, które modyfikują przebieg 
choroby. Bardzo dobre efekty 
daje również leczenie biolo-
giczne. Taka metoda jednak 
jest bardzo kosztowana. Lecze-
nie reumatyzm ma charakter 
kompleksowy i obejmuje in-
dywidualny dobór leków oraz 
dietę i metody rehabilitacyjne. 

Leki mają na celu zmniejszenie 
wytwarzanie przez organizm 
mediatorów zapalenia dzięki 
czemu choroba nie postępuje. 
W tej chwili przy reumatoidal-
nym zapaleniu stawów stosu-
je się silne leki cytostatyczne, 
które blokują podziały komór-
kowe, co u wielu chorych po-
zwala całkowicie wyhamować 
postęp choroby.  W ciężkich 
przypadkach mogą pomoc tyl-
ko medykamenty najnowszej 
generacji, tzw. leki biologicz-
ne. Wiążą one rozwijające się  
w sposób niekontrolowany 
białe ciałka krwi, które niszczą 
stawy. Dzięki tym środkom bia-
łe krwinki stają się biologicznie 
nieaktywne, a rozwój choroby 
jest zahamowany.
Równie ważna co leczenie 
farmakologiczne jest rehabili-
tacja ruchowa. Polega ona na 
wykonywaniu zestawu odpo-
wiednio dobranych ćwiczeń, 
które hamują proces znie-
kształcania stawów. Ćwicze-
nie choć mogą wyglądać na 
bardzo proste, paradoksalnie 
dla chorych są trudne do wy-

Końska maść rozgrzewająca 
350 g
Maść końska w formie żelu zawiera optymalnie dobrane składniki, które 
służą do pielęgnacji ciała. Działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę 
organizmu. Polecana do masażu i terapii manualnych.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA Sp. z o.o.

Fervex 
8 saszetek o smaku malinowym i cytrynowym
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-500 mg, kwas askorbowy 
-200 mg, malenian feniraminy-25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwie-
nia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy.
Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska  Sp.  z o.o.

Cerutin 
125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg witaminy C oraz 25 mg 
rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian naczyń 
krwionośnych.
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny- wspomaganie 
odporności organizmu, uszczelnianie naczyń włosowatych –zapobieganie 
przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.
Podmiot odpowiedzialny:  Polfarmex S.A.

Końska maść  forte  
rozgrzewająca
350 g 
Żel  wyprodukowany  według tradycyjnej receptury z dużą zawartością 
naturalnych wyciągów ziołowych. Może być stosowana w nadmiernym 
obciążeniu lub długotrwałym wysiłku fizycznym do rozgrzania.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw-
wskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz 
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.
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konania i często bardzo bolesne. 
Brak ruchU wpływa niekorzystnie 
na odżywianie chrząstki stawowej 
i wytwarzanie przez błonę mazio-
wą specjalnego płynu, którego 
zadaniem jest zmniejszenie tarcia 
między elementami tworzącymi 
staw. Masaże, leczenie zimnem  
i ciepłem, ultrasonoterapia, elek-
troterapia oraz aktywność fizycz-
na to podstawowe zabiegi, które 
są kluczowe podczas rehabilitacji.

Łagodzenie dolegliwości
Niesteroidowe leki przeciwzapal-
ne pomagają łagodzić dolegliwo-
ści bólowe. Należy jednak pamię-
tać, że mimo iż te leki są dostępne 
bez recepty nie należy ich naduży-
wać i konsultować zażywanie z le-
karzem. Osoby cierpiące na reuma-
tyzm bardzo często używają także 
żeli i maści o podobnym działaniu. 
Działają rozluźniająco na mięśnie  
i poprawiają ruchomość w sta-
wach. Ich zaletą jest fakt, że działają 
miejscowo przez co nie drażnią ślu-
zówki żołądka. Takich preparatów 
rozgrzewających nie powinno się 
stosować przy zapaleniu stawów, 
dlatego należy się skonsultować  
z lekarzem lub farmaceutą. 

Najczęstsze choroby  
reumatyczne

• REUMATOIDALNE ZAPALENIE 
STAWÓW

Częstość zachorowań na reuma-
toidalne zapalenie stawów łączo-
no ze stosowaniem hormonalnej 
terapii zastępczej i środków anty-
koncepcyjnych. Dziś wiadomo, że 
estrogeny łagodzą skutki choroby. 
Do typowych objawów RZS na-
leżą symetryczne bóle rąk i stóp, 
poranna sztywność stawów, bóle 
mięśni, niekiedy dolegliwości ser-
ca, naczyń krwionośnych i płuc.
• CHOROBA  

ZWYRODNIENIOWA
Sygnalizuje ją ból nasilający się 
pod koniec dnia, kiedy stawy są 
przemęczone chodzeniem lub 
staniem. Choroba zwyrodnienio-
wa może zająć tylko jeden staw 
ręki czy nogi lub też kręgosłup 
na całej długości. Nieprzyjemnym 
objawem choroby może być drę-
twienie rąk, zawroty czy bóle z tyłu 
głowy.
• REUMATYZM  

TKANEK MIĘKKICH
Objawia się bólami w okolicy bar-
ku (zespół bolesnego barku), łokci 
(łokieć tenisisty). Lekarze przy-
puszczają, że łączy się to z wie-
loletnim przeciążaniem mięśni 
poprzez noszenie ciężkich siatek 
i wykonywaniem powtarzających 
się ruchów, podczas których do-

chodzi do wielu mikrourazów.

Mity:
Jak już wcześniej pisaliśmy wokół 
tej choroby powstało wiele mitów 
oto kilka najpopularniejszych:
- choroby stawów występują tylko 
u ludzi starych
- choroby reumatyczne to wyłącz-
nie problemy stawów
-za wystąpienie chorób reuma-
tycznych odpowiedzialne są zmia-
ny klimatyczne, przysłowiowe 
bóle stawów przy zmianie pogody
-„reumatyzm” to pojęcie – worek, 
do którego można wrzucić wszyst-
kie problemy dotyczące chorób 
narządu ruchu

Reumatyzm to choroba na ra-
zie nieuleczalna, jednak można  
i trzeba jej przeciwdziałać.  Jeżeli 
zauważymy u nas lub u osób naj-
bliższych objawy, od razu powin-
niśmy skierować się do lekarza, 
który zaproponuje odpowiedni 
sposób leczenia. Jak widać są też 
metody dzięki, którym może za-
pobiegać lub opóźnić pojawienie 
się tej choroby. My jak zwykle za-
chęcamy Państwa do aktywności 
fizycznej, która ma bardzo dobry 
wpływ na nasze zdrowie. 

oprac. W. Jakubek

MIG 400
20 tabletek 
powlekanych

Doppelherz aktiv 
magnez-B6 Forte
30 tabletek, suplement diety
Magnez i witamina B6 wspomagają pracę 
umysłową, redukują zmęczenie i skutki stresu 
oraz regulują kurczliwość mięśni. 
Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

Skład: 1 drażetka zawiera 400 mg ibuprofenu.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, gorączka.
Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE MENARINI.

Xenivit Bio 
Witamina C 1000
30 kapsułek,  suplement diety
XeniVIT bio to suplement diety zawierający witaminę C, 
pochodzącą z różnych źródeł, przeznaczony jest dla osób 
dorosłych stanach zwiększonego zapotrzebowania   
w witaminę C.
Producent: Xenico Pharma  Sp. z o.o.

Gold Omega 3 D3+K2
30 kapsułek miękkich,  
suplement diety
Składniki na mocne serce,  
układ krwionośny i kostny
Suplement zawiera wysokogatunkowy  
i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, 
mianowany na 65%-ową  zawartość kwasów 
tłuszczowych omega-3 oraz witaminy D3 i K2.
Producent: Olimp Laboratories.



JESIENE POTRAWY PEŁNE SĄ SMAKU I AROMATU. 
KRÓLUJE W NICH PAPRYKA, CUKINIA I DYNIA. 
WARZYWA TE ZAWIERAJĄ DUŻO WITAMINY C  
I WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ PRZED ZIMĄ.

JESIENNE POTRAWY
Przepisy na zdrowe potrawy
Zupa z dyni

Pieczona papryka nadziewana fetą

SKŁADNIKI
4 PORCJE
800 g dyni (500 g po obraniu)
250 g ziemniaków
25 g masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy w proszku
1 łyżeczka świeżego startego imbiru
1 pomidor lub 1/2 puszki krojonych pomidorów
1 i 1/2 szklanki bulionu
1 szklanka mleka

PRZYGOTOWANIE
Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kostkę.  
Ziemniaki obrać i też pokroić w kostkę. W większym garnku na maśle 
zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na pla-
sterki czosnek. Dodać dynię i ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę 
i dodać imbir, można także szczypt kardamonu. Smażyć co chwilę mie-
szając przez ok. 5 minut. Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować.  
Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez ok. 10 minut. 
Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć szypułki 
oraz nasiona z komór. Miąższ pokroić w kosteczkę i dodać do zupy.  
Pomidory z puszki są już gotowe do użycia, wystarczy dodać  
do potrawy.Wymieszać i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw.  
Zmiksować w blenderze z dodatkiem mleka.

Składniki:
4 czerwone papryki
ser feta
bazylia, oregano
sól, pieprz
oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:
Paprykę przekroić na pół, usunąć  
gniazda nasienne ze środka.  
Wnętrze posmarować oliwą  
z oliwek,  doprawić solą  
oraz pieprzem.  
Piekarnik nagrzać do 200 stopni.  
Fetę pokroić w drobną kostkę, 
wkładać do wnętrza papryki.  
Każdą połówkę polać odrobiną 
oliwy z oliwek, posypać bazylią  
i oregano.  
Ułożyć na blaszce do pieczenia wy-
łożonej folią aluminiową i zapiekać 
przez około 20 minut.
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Czym właściwie jest 
ta choroba, jak ją 
rozpoznać i czy da się 
ją wyleczyć? 
Choroba Hashimoto to choroba 
autoimmunologiczna związana 
z zaburzeniami układu odporno-
ściowego człowieka. W tej grupie 
chorób organizm staje się sam 
dla siebie wrogiem. Upraszcza-
jąc, zdrowy układ odpornościowy 
człowieka nastawiony jest na zwal-
czanie wirusów i bakterii jednak 
w przypadku anomalii jakim jest 
Hashimoto układ odpornościowy 
zamiast bronić ciało ludzkie przed 
infekcjami, wytwarza stan zapalny 
we własnych tkankach. Istotą tej 
choroby jest przewlekły stan za-
palny tarczycy tzw. limfocytowe 

zapalenie tarczycy. Przyczyny tego 
zaburzenia nie są dokładnie zna-
ne. W śród najbardziej prawdopo-
dobnych wyróżnia się predyspo-
zycje genetyczne natomiast jako 
czynnik aktywacyjny tej choroby 
wskazuje się silny stres. 

Jakie  ta choroba daje 
objawy?
Wbrew krążącym opiniom choro-
ba Hashimoto bardzo często prze-
biega bezobjawowo. Pojawiające 
się przy tej chorobie symptomy 
takie jak zmęczenie, bóle mięśni, 
ogólne osłabienie fizyczne oraz 
psychiczne mogą wynikać z nie-
doczynności lub nadczynności 
tarczycy, bardzo rzadko zdarza się, 
że wywołuje je powiększona tar-
czyca. Objawy mogą też wynikać 

ze współistnienia innych chorób 
autoimmunologicznych takich 
jak: bielactwo, łysienie plackowa-
te, reumatoidalne zapalenie sta-
wów lub współistnienia chorób 
afektywnych takich jak: depresji, 
choroby dwubiegunowej – ciągła 
zmiana nastrojów. U niektórych 
osób zdarzają się obrzęki twarzy 
zwłaszcza w okolicach oczu, su-
chość skóry, wypadanie włosów. 
Bardzo często osoba z chorą tar-
czycą tyje mimo niezmieniania na-
wyków żywieniowych. 
Wiele powyższych symptomów 
kojarzonych jest  ze zwykłym prze-
męczeniem, stresem, niedoborem 
witamin czy złą dietą. Trudność 
diagnostyczna polega również na 
tym, iż objawy te mogą występo-
wać naprzemiennie i w różnych 
odstępach czasowych, dlatego 
często nie są ze sobą kojarzone. 

Jak wygląda  
diagnostyka  
tej choroby?
Choroba Hashimoto jest chorobą 
przewlekłą dlatego jej diagno-
styka musi być przeprowadzona  
w szerokim spektrum.
Podstawowym pakietem badań 
wykonywanym przy podejrzeniu 
problemów z tarczycą jest:
-TSH (hormon przysadki mózgo-
wej)

HASHIMOTO 
cichy zabójca

OSTATNIMI CZASY WIELE ZNANYCH OSÓB ZACZĘŁO  
NAGŁAŚNIAĆ PUBLICZNIE SWOJE PROBLEMY ZDROWOTNE  
ZWIĄZANE Z CHOROBĄ TARCZYCY. U WIĘKSZOŚCI GWIAZD  
POJAWIA SIĘ TA SAMA DIAGNOZA.
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- fT3 (hormon tarczycowy trójjo-
dotyronina wolna)
- fT4 (hormon tarczycowy tyroksy-
na wolna)
- PRL ( prolaktyna)
-antyTPO  (przeciwciała przeci-
wtarczycowe)
-USG tarczycy.

Tu pojawia się również kolejny 
problem, ponieważ wartość TSH 
określana jako „ w normie” wcale 
nie musi oznaczać zdrowia. Dla-
tego zaleca się wykonanie tzw. 
KyberKompakt – czyi ilościowego 
badania flory bakteryjnej, testu na 
zaburzenie metaboliczne HPU/
KPU, testu na nietolerancje pokar-
mowe.

Leczenie Hashimoto
W przypadku tego zaburzenia nie 
leczy się jej przyczyny. Leczy się 
nadczynność lub niedoczynność 
tarczycy. Jest to terapia hormo-
nalna. W przypadku niedoczyn-
ności tarczycy stosuje się leki  
z tyroksyną. Na początku stosuje 
się małe dawki, są one uzależnio-
ne od masy ciała pacjenta. Bierze 
się również indywidualną reakcję 
pacjenta na zastosowany prepa-
rat. Bardzo ważna jest diagno-
za dzieci, młodzieży oraz kobiet  

w ciąży ponieważ nieleczona tar-
czyca może być przyczyną niedo-
rozwoju umysłowego. 

Hashimoto  
a specjalistyczna  
dieta?
Właściwie zbilansowana dieta jest 
podstawą dla zdrowego funkcjo-
nowania każdego organizmu. Po-
nieważ Hashimoto jest chorobą 
autoimmunologiczną jej pojawie-
nie się powinno być impulsem do 
zrewidowania swoich nawyków 
i przyzwyczajeń żywieniowych. 
Zdrowa i właściwa dieta to podsta-
wa, ale ma ona również ogromne 
znaczenie w poprawie metaboli-
zmu. Bardzo często wykluczenie 
niektórych składników lub pro-
duktów z diety np. cukrów, glu-
tenu, laktozy, kazeiny sprawi, że  
w znaczący sposób może popra-
wić się stan naszego organizmu. 
W chorobie Hashimoto często za-
lecana jest dieta bezglutenowa -  
ponieważ zarówno Hashimoto jak 
i nietolerancja glutenu to choro-
ba autoimmunologiczna i często 
schorzenia te występują łącznie. 
Oprócz eliminacji nietolerancji na 
produkty z glutenem taka dieta 
ułatwia leczenie niedoczynności 

tarczyc, gdyż jednym z objawów 
celiakii są zaburzenia wchłaniania 
tyroksyny. Często osoby chore de-
cydują się na dietę pozbawioną 
laktozy. Jej znaczenie w chorobie 
tarczycy także polega na zmniej-
szeniu ryzyka zaburzeń podczas 
wchłaniania leków.
 Wiele osób zastanawia się na tym, 
czy można przyjmować jod cho-
rując na tarczycę ponieważ nad-
miar jodu powoduje nasilania się 
stanu zapalnego tarczycy. Należy 
pamiętać o tym, że o ile nadmiar 
jodu jest szkodliwy o tyle jego 
całkowite wykluczenie wcale nie 
powoduje poprawy stanu zdro-
wa. Niedobór w diecie może być 
przyczyną wielu problemów ta-
kich jak: powikłań okołoporodo-
wych, zaburzeń intelektualnych, 
powiększenia tarczycy, tworzenia 
się guzków a nawet nowotworów. 
Jaką więc dietę stosować w cho-
robie Hashimoto? Typową, zdro-
wą, a przede wszystkim zróżnico-
waną (i przez to smaczną), opartą 
na Piramidzie Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej, z elemen-
tami śródziemnomorskimi (oliw-
ki, potrawy morskie).

oprac. J. Kurkowski

CARDIO slim 
30 kapsułek, suplement diety
Suplement diety zawiera formułę składników 
ważnych dla prawidłowych metabolizmu  
tłuszczu i dbania o zdrowe serce i wątrobę.
Podmiot odpowiedzialny:  
Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Bio-Selen + Cynk  
30 tabletek, suplement diety
Produkt zawiera opatentowany selen 
organiczny SelenoPrecise  z doskonałą bio-
dostępnością, cynk, witaminę C, witaminę 
E, witaminę A, witaminę B6. 
Producent: Pharma Nord ApS, Dania.

REGULAX 
18 pastylek do żucia 
Skład: 1 pastylka zawiera 710 mg liści senesu  
i 300 mg owoców senesu.
Działanie: przeczyszczające.
Wskazania: do krótkotrwałego stosowania  
w zaparciach, tj. 7-10 dni.
Podmiot odpowiedzialny: Krewel Meuselbach. 

neoFuraginum
50 mg x 30 tabletek 

LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH  
DRÓG MOCZOWYCH
Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy.
Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołują-
cych zakażenie dróg moczowych.
Wskazania: zakażenie dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny:  
Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.
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ZDROWA JESIEŃ
kości i stawy
WIELE OSÓB JESIENIĄ I ZIMĄ DOZNAJE KONTUZJI ZWIĄZANYCH  
Z UKŁADEM KOSTNYM LUB STAWAMI. PRZYCZYNY MOGĄ BYĆ RÓŻNE  
I NIE ZAWSZE MOŻEMY IM PRZECIWDZIAŁAĆ, JEDNAK MOŻEMY ZADBAĆ  
O TO ŻEBY BYŁY ODPOWIEDNIO WYTRZYMAŁE. MUSIMY PAMIĘTAĆ,  
ŻE WYTRZYMAŁOŚĆ KOŚCI I STAWÓW BUDUJEMY LATAMI. 

Jest to proces złożony, na który 
składają się takie czynniki jak: 
odpowiednia dawka aktywności 
fizycznej, dobrze zbilansowana 
dieta oraz często pomijany w co-
dziennym pędzie - odpoczynek. 

Bolące mięśnie  
i stawy 
Pisząc o sposobach na przetrwanie 
jesieni i zimy w dobrej kondycji nie 
można nie napisać o bólach mięśni 
i stawów, które często towarzyszą 
nam w tych porach roku. Według 
badań na takie bóle skarży się po-
nad połowa Polaków, najczęściej 
są to osoby starsze. Najczęstszy-
mi przyczynami takiego stanu 
są choroby przewlekłe: zmiany 
zwyrodnieniowe stawów, cho-

roba reumatyczna, znaczna nad-
waga czy osteoporoza, ale także 
grypa, przeziębienie, zwichnięcia  
i stłuczenia. W wielu przypadkach 
pomagają stosowane maści, żele 
i plastry zawierające substancje 
przeciwbólowe i rozgrzewające. 
Bardzo pomocne w łagodzeniu ta-
kiego bólu są zabiegi rehabilitacyj-
ne, ciepłe kąpiele i odpowiednio 
dobrane ćwiczenia. Ciepłe kąpiele 
pomagają szczególnie wygrzać 
obolałe kości. 
W tym okresie cierpimy również 
na bóle przeciążeniowe mię-
śniowo – stawowe spowodowa-
ne przebywaniem przez dłuższy 
czas w nieprawidłowej pozycji 
lub urazami powstałymi na przy-
kład podczas upadków na śliskim 
chodniku. Dzieje się tak, kiedy 
utrzymujemy głowę zbyt wysunię-
tą  ku przodowi względem klatki 

piersiowej. Taka pozycja przeciąża 
nasz kręgosłup. Jest to szczegól-
nie niebezpieczne, ponieważ taki 
stan rozwija się łagodnie i powoli 
co sprawia, że się przyzwyczajamy. 
Ból możemy odczuwać dopiero 
po jakimś czasie. Może on doty-
czyć tkanki mięśniowej, stawów 
międzykręgowych, dysku czy też 
tkanki nerwowej. Bóle przeciąże-
niowe mogą powstawać także na 
skutek wychłodzenia organizmu 
czy naciągnięcia mięśni podczas 
gwałtownego ruchu. 
Jak więc zapobiec powstawaniu 
takiego bólu? Czasami wystarczy 
zmiana pozycji, bo na przykład sie-
dząc (a właściwie półleżąc) w fo-
telu, powodujemy przykurcz mię-
śni grupy kulszowo – goleniowej,  
a siedząc z nogą założoną na 
nogę - przykurcz mięśnia biodro-
wo-lędźwiowego. Nawet leżenie 
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na boku z głową podpartą 
dłonią także wywołuje ob-
ciążenia i bóle szyi i ramion. 
Zatem kiedy siedzimy na 
przykład przed kompu-
terem, pamiętajmy żeby 
monitor znajdował się na 
wprost naszej głowy a kla-
wiatura w takim miejscu na 
blacie, żeby przedramiona 
również na nim spoczywa-
ły. Jeżeli nasze biurko jest 
wyposażone w wysuwaną 
półkę na klawiaturę wtedy 
zadbajmy, żeby nasz fotel 
miał podłokietniki.

Ruch ma  
znaczenie 
Jesienne deszcze i zimo-
we zawieje śnieżne nie 
zachęcają do aktywności 
fizycznej. W tym okresie 
większość z nas myśli raczej 
o spokojnym odpoczyn-
ku pod kocem w ciepłym 
domu czy mieszkaniu. Jed-
nak umiarkowana aktyw-
ność nawet w czasie zimy 
jest nam bardzo potrzebna. 
Wpływa zarówno na na-
szą kondycję fizyczną, jak  
i układ kostny. Ruch wzma-
ga układ krążenia, układ 
oddechowy oraz stymuluje 
mechanizmy obronne. Ak-
tywność fizyczna sprzyja 
także wzmacnianiu mięśni  
i stawów, które chronią 

nasze kości i w sytuacjach 
zagrożenia pomagają nam 
obronić się na przykład 
przed upadkiem. Wybie-
rając aktywność fizyczną 
pamiętajmy o tym, żeby 
sprawiała nam przyjem-
ność a nie była przykrym 
obowiązkiem. Powinniśmy 
także ją dostosować do 
naszych warunków pogo-
dowych, naszego przygo-
towania fizycznego a także 
obecnego stanu zdrowia. 
Dla osób starszych lub po 
kontuzjach taką formą ak-
tywności może być, pole-
cany dla wszystkich bez 
względu na wiek nordic 
walking. Jest to sport niewy-
magający dużego nakładu 
finansowego a sama dyscy-
plina jest dosyć prosta tech-
nicznie i mało kontuzjogen-
na. Ten sport bardzo dobrze 
wpływa na wytrzymałość 
naszego serca i płuc a także 
odciąża stawy oraz rozluź-
nia mięśnie karku. Dlatego 
też polecamy tą dyscyplinę 
szczególnie osobą cierpią-
cy w tym okresie na bóle 
stawów.  W trakcie upra-
wiania aktywności fizycznej  
w zimne dni pamiętajmy  
o odpowiednim ubiorze, 
który zabezpieczy nas 
przed wyziębieniem a także 
nadmiernym przegrzaniem. 

Doppelherz aktiv® Na stawy COMPLEX
60 kapsułek
Unikalny kompleks lipidowy z nowozelandzkich małży zielonych wspomagających tkankę 
łączną, kostną i mięśniową. Wszechstronny kompleks podstawowych składników budulco-
wych chrząstki i mazi stawowej: kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina i chondroityna 
oraz specjalnie Dobrany zestaw 8 witamin i składników mineralnych. 
• wspomaga regenerację stawów kończyn i kręgosłupa
• dodatkowo chroni stawy przed uszkadzającym działaniem wolnych rodników
• stanowi naturalną alternatywę dla leków przeciwbólowych i zapalnych
Opakowanie na miesiąc stosowania!
Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

PREL red  
3 plastry rozgrzewające 
Zawarte w plastrze kapsaicyna i salicylan gliko-
lu działają rozgrzewająco na okolice krzyżową, 
mięśnie, ścięgna, karku, stawów.

Producent: GENEXO Sp. z o.o.

Menachinox K2 MK-7 2000
30 kapsułek miękkich, suplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 pozyskiwaną z natto (aktywna forma MK-7). 
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Producent: XenicoPharma, Wrocław.

Artikon MSM 
30 kapsułek, suplement diety
ZDROWIE STAWÓR
Suplement zawiera metylosulfonylometan (MSM) , kolagen typu II, ekstrakt Z kłącza kurkumy, 
mangan z chelatu aminokwasowego ALBION oraz witaminy C i D.
Producent: Olimp Labs.



ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

W
RZ

ES
IE

Ń
 - 

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

 2
01

7

23

Najlepiej ubierać się warstwowo 
i wykorzystywać naturalne tka-
niny. Osoby w podeszłym wieku, 
powinny szczególnie uważać na 
mroźną i wietrzną pogodę, która 
często staje się powodem bólu ko-
ści i stawów. 

Regeneracja też jest 
ważna
Żeby nasze kości i stawy odpo-
wiednio funkcjonowały i przede 
wszystkim nie bolały potrzebu-
jemy odpowiedniej regeneracji. 
Relaks, odpoczynek jest tak samo 
istotny w procesie budowania 
mocnych kości i stawów co die-
ta i wysiłek fizyczny. Powinniśmy 
zadbać o odpowiednią ilość snu, 
który w tym okresie powinien być 
nie krótszy niż 8 godzin dziennie. 
Taka dawka snu dobrze wpłynie 
na zmęczone oraz przeciążone 
kości i stawy, a także na naszą 
równowagę psychiczną. Nie tylko 
sen jest formą wypoczynku, cho-
dzi o to żeby robić to co lubimy 
i co nie obciąża kości. Może to 
być na przykład basen, drzemka 
poobiednia, czy zwykła kąpiel  
w wannie. Powinniśmy tak ustalić 
plan dnia, żeby był jak najbardziej 
urozmaicony, ale przy tym żeby-
śmy mieli chwilę na odpoczynek.

Jadłospis na zdrowe 
kości
Wzmacniając kości nie możemy 
zapomnieć o odpowiedniej die-

cie.  Niezbędne będzie wzboga-
cenie jadłospisu o źródła wapnia 
i witaminy D3. Jeżeli mówimy 
o wapniu wszystkim na myśl od 
razu przychodzi mleko. Jednak 
nie jest to najlepsze źródło wap-
nia. Bardziej korzystny w tym 
przypadku będzie ser żółty, któ-
ry w trzech plasterkach ma taką 
samą zawartość wapnia co 1,5 
litra mleka, co odpowiada dzien-
nemu zapotrzebowaniu na ten 
pierwiastek. Dla tych, którzy nie-
koniecznie przepadają za żółtym 
serem dobrym zamiennikiem 
mogą być figi i pomarańcze. Na-
leży pamiętać, że nie możemy 
przyjąć całej dawki wapnia na-
raz, ponieważ nasz organizm jest  
w stanie przyswoić jednorazowo 
jedynie 500 mg tego pierwiast-
ka. Natomiast dzienne zapotrze-
bowanie wynosi 1500 mg. Dlate-
go warto rozłożyć dzienną porcję 
na 3-4 posiłki. Bardzo ważny jest 
fakt, że sam wapń nie jest w sta-
nie się wchłonąć. Potrzebujemy 
do tego witaminy D3, fosforu i es-
trogenów. 
Na szczęście na sklepowych pół-
kach jest tak duży wybór pro-
duktów, często wzbogacanych 
o wapń (np. płatki śniadaniowe 
lub sok z pomarańczy), że z łatwo-
ścią uzupełnimy nasz jadłospis.

Zawartość wapnia w produktach:
• płatki śniadaniowe: 100–1000 

mg/filiżankę,

• mleko sojowe: 80 – 500 mg/
szklankę,

• mleko (2% tłuszczu): 300 mg/
szklankę,

• sok pomarańczowy: 200 – 340 
mg/szklankę,

• sardynki: 340 mg/100 g,
• ser żółty: 200 mg/plaster,
• łosoś: 200 mg/90 g,
• brokuły: 90 mg/100 g.

Przypominamy, że taką dietę po-
winniśmy stasować cały rok, a nie 
tylko w okresie jesienno-zimo-
wym, kiedy to nasze kości są szcze-
gólnie narażone na urazy. Należy 
tutaj podkreślić, że komórki kost-
ne wymieniają się co pięć lat więc 
efektów nie spodziewajmy się bły-
skawicznie. Odpowiednio mocne  
i wytrzymałe kości powinniśmy 
budować cały czas.
Reasumując, żeby móc cieszyć się 
dobrym zdrowiem powinniśmy 
zawsze dbać o swoje zdrowie.  
Każdego dnia musimy, skupiać się 
nad tym, żeby zdrowo się odży-
wiać, być aktywnym, a także dbać 
o odpowiednią pozycję sylwetki 
podczas wykonywania codzien-
nych czynności. Jest to szczegól-
nie ważne, ponieważ skutki takich 
zaniedbań możemy odczuwać 
dopiero po latach. Pamiętajmy 
zatem, że zdrowie mamy jedno  
i musimy o nie dbać każdego dnia. 

oprac. W. Jakubek
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Panie Doktorze, to już 20 lat  
pracy zawodowej za Panem.

I tak i nie. Biorąc pod uwagę, że 
średnio w Polsce przypada na le-
karza 1,7 etatu to więcej. A trzeba 
pamiętać, że nieliczni nie pra-
cują w zawodzie, a ponadto jest 
grupa lekarzy „tylko” na 1 etacie,  
a to oznacza, że „reszta” ma ponad  
2 etaty.

A Pan do której należy?
Do tej ostatniej. Ponad 2 etaty.

Tym bardziej dziękuję za znale-
zienie czasu i już szybko prze-
chodzę do pytań.
Jak często w sezonie ma Pan pa-
cjentów z objawi kaszlu?

Praktycznie codziennie. Ale kaszel 
kaszlowi nie jest równy.

A z czego to wynika?
Z kilku czynników. Takich jak wiek, 
czynnik chorobotwórczy wywołu-
jący infekcję, czy ogólny stan zdro-
wia. U pacjentów z przewlekłymi 
chorobami układu oddechowego 
jak astma czy POCHP (przewle-
kła obturacyjna choroba płuc)  
tą samą infekcję będziemy leczyć 
agresywniej niż u osoby nie obcią-
żonej.

Ale dlaczego dopada nas infek-
cja?

Przebywamy w grupie. Praktycz-
nie nie jesteśmy w stanie uniknąć 
kontaktów fizycznych normalnie 
żyjąc. Musimy wyjść do sklepu, 

czy do pracy. Po drodze wszędzie 
pełno ludzi. Niektórzy z nich są 
chorzy. I to te zarażone osoby roz-
siewają zarazki chorobotwórcze. 
W taki sposób rozmnażają się te 
mikroby. Jeśli zajdą sprzyjające 
okoliczności, a mianowicie od-
powiednia ilość tych mikrobów, 
podatny-osłabiony osobnik lub 
wyjątkowo zjadliwe mikroby to 
dochodzi do infekcji.

Czyli nie u każdego dochodzi do 
infekcji?

Oczywiście, że nie u każdego. Ina-
czej wszyscy lekarzy byliby ciągle 
na L4. Nasze organizmy mają 
naturalne mechanizmy obronne. 
Prawie całe drogi oddechowe po-

kryte są śluzówką oraz drobnymi 
rzęskami. Bakterie „przyklejają się” 
do śluzówki. Rzęski przesuwają 
śluz z dolnych dróg oddechowych 
w górę do gardła. Takie jest ich za-
danie. Przyklejone do śluzu bakte-
rie trafiają dzięki rzęskom do gar-
dła i dalej do żołądka.  W żołądku 
„rozprawia się” z nimi „na śmierć” 
kwas żołądkowy. Tak obrazowo 
funkcjonuje zdrowy organizm.

Panie Doktorze, a dlaczego to 
dzieci częściej chorują?

Dziecięcy system immunologicz-
ny rozwija się wraz z naszymi po-
ciechami. My w miarę lat napo-
tykając różnych ludzi poznajemy 
ich. Jedni są nam życzliwi, drudzy 

WYWIAD Z DR ŁUKASZEM TOMASIKIEM, SPECJALISTĄ MEDYCYNY RATUNKOWEJ

SPECJALSTA  
kontra KASZEL

WSKAZANIA: syrop na kaszel, w zapaleniach śluzów-
ki w jamie ustnej i w gardle oraz przy powodowanym 
nimi suchym kaszlu. Składniki porostu islandzkiego 
tworzą ochronny film na błonie śluzowej. Powoduje 
to powstrzymanie czynników zewnętrznych takich 
jak bakterie, które opóźniłyby leczenie już uszkodzo-
nej błony śluzowej, a tym samym wzmocnienie wła-
snego systemu obronnego. Wysoka zawartość mu-
cyny w wyciągu z porostu islandzkiego zapobiega 
wysychaniu błon śluzowych poprzez wiązanie wody 
na powierzchni. Dodatkowo syrop Aspecton® Junior 
łagodzący kaszel  pobudza wydzielanie śliny, a tym 
samym nawilżenie podrażnionej błony śluzowej.
SKŁAD: 100 ml płynu zawiera 11,12 g płynnego 
wyciągu z porostu islandzkiego (1:1). Pozostałe 
składniki: sorbian potasu, roztwór malitolu, kwas cy-
trynowy bezwodny, hydroksyetyloceluloza, hydrok-
systearynian makrogologlicerolu, glikol propyleno-
wy, sukraloza, aromat miodowy, woda oczyszczona.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek 
składnik wyrobu medycznego. 10 ml syropu zawiera 
3,43 g malitolu = 0,29 jednostki chlebowej; malitol 
może powodować lekkie działanie przeczyszczają-

ce. Brak badań przy stosowaniu w trakcie ciąży oraz  
w okresie karmienia piersią – stosować tylko po kon-
sultacji z lekarzem. Dla dzieci od 2 roku życia.
Wyrób medyczny dostępny w aptece bez recepty. 
Podmiot odpowiedzialny / producent:  
Krewel Meuselbach GmbH, Niemcy.

ASPECTON® JUNIOR 
kaszel suchy 100ml

Wywiad  
z

ekspertem
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obojętni a inni wrogo nastawieni. 
Identycznie przedstawia się spra-
wa z naszymi dziećmi i ich infek-
cjami. Dziecięcy system immuno-
logiczny poznaje otoczenie. Uczy 
się jak dziecko co jest dla niego 
dobre a co szkodliwe. Nasze pocie-
chy z jednymi dziećmi się bawią, 
a innym w piaskownicy dadzą ło-
patką po głowie. Czasem z kolei 
to naszemu ową łopatką przyłoży 
któreś bardziej „zjadliwe” dziec-
ko. Wtedy biegniemy na pomoc. 
Niemal identycznie jest z infekcja-
mi. System immunologiczny uczy 
się otoczenia. Poznaje te dobre  
i obojętne bakterie oraz uczy się jak 
postępować z tymi zjadliwymi. Za-
nim jednak nauczy się to lekcja jest 
kosztowna. W piaskownicy kończy 
się złością, płaczem czy guzem.  
W czasie infekcji kaszlem, gorączką  
i nieprzespaną nocą. Na szczęście 
dla facetów te nieprzespane noce 
to „domena” kobiet.

Oj to prawda. A co my mamy mo-
żemy zrobić gdy pojawia się ka-
szel u naszego słodziaka?

To zależy o jakim kaszlu mówimy. 
Suchym czy mokrym. Przeziębie-
nie i ostre zapalenie oskrzeli zaczy-
na się najczęściej suchym kaszlem. 
Po dwóch , trzech dniach zamienia 
się w kaszel mokry.

Kiedy pojawią się suchy kaszel?
Powtórzę jeszcze raz. Suchy kaszel 
pojawia się w momencie przezię-
bienia i ostrego zapalenia oskrze-
li. Często przesuszona śluzówka 
nie pracuje prawidłowo. Rzęski 
„nie  podają” śluzu z bakteriami  
w górę”. Dochodzi do podrażnie-
nia receptorów kaszlowych. Poja-
wią się kaszel tzw. bezproduktyw-
ny, czyli suchy bez wydzieliny.

Panie Doktorze, a kiedy mówimy 
o kaszlu mokrym?

O kaszlu mokrym mówimy wtedy, 
gdy błona śluzowa dróg oddecho-
wych produkuje zwiększoną ilość 
śluzu. Pojawią się wtedy kaszel 

tzw. produktywny, czyli z dużą 
ilością śluzu. Ten kaszel jest pozy-
tywny ponieważ odprowadza on 
z dróg oddechowych śluz i znaj-
dujące się w nim bakterie. Jednak 
często jest go bardzo dużo i jest 
bardzo gęsty a dodatkowo docho-
dzi do skurczu oskrzeli co może być 
naprawdę groźne.

Panie Doktorze, tu proszę powie-
dzieć jak leczyć kaszel ten suchy 
i ten mokry. Czy takim samym 
lekiem?

Nie ma jednego uniwersalnego 
antybiotyku na każdy rodzaj za-
każenia, ani nie ma jednego leku 
na serce. Na kaszel suchy dobre 
będą preparaty nawilżające bło-
nę śluzową, na przykład prepara-
ty bogate w substancje śluzowe.  
A na kaszel mokry leki rozrzedza-
jące wydzielinę śluzową i rozkur-
czające oskrzela. Wyobraźmy so-
bie bardzo długi, gęsty, ciągnący 
się i nazywany potocznie „glut”, 
który próbuje nasz czy dziecka or-
ganizm odkrztusić. Już na samą 
myśl robi się ciężko i duszno.

A inne leki? A może Panie Dokto-
rze antybiotyk?

Do rozszerzenia oskrzeli bardzo 
skuteczne są wziewne leki, które 

koledzy a w szczególności pedia-
trzy często przepisują. Antybioty-
ki... Jest trend, aby rzadko pisać 
antybiotyki. Zgoda jeśli leczymy 
się od początku do końca popraw-
nie. Co mam tu na myśli? Rozpo-
czyna się choroba-kaszel. Idziemy 
do domu, łóżeczko, sok z czarnej 
porzeczki bogaty w witaminę C, 
herbata z miodem, zero zaku-
pów spożywczych w supermar-
kecie, zero zaległego sprzątania 
w domu, no i baaardzo wyrozu-
miały szef. To tyle idylli. A w real-
nym życiu przychodzą do mnie 
pacjenci i mówią, że z tej idylli to 
tylko łóżeczko późnym wieczorem 
wchodzi w grę. Więc cóż mi pozo-
staje wobec szczerości pacjenta 
i realiów życia. Ja piszę antybio-
tyk. Sam często bardziej chory niż 
pacjenci, przyjmuję ich, bo nie ma 
zastępstwa.

Panie Doktorze w swoim, a my-
ślę, że także i w naszych czytel-
ników imieniu, bardzo dziękuję 
za szczery wywiad i poświęcony 
czas.

Dziękuję i ja, i polecam się z innymi 
pytaniami w przyszłości.

Rozmawiała MBA  
mgr Jadwiga Monika Iskra.

WSKAZANIA:
-  w leczeniu objawowym przewlekłych stanów za-

palnych oskrzeli, 
-  w stanach zapalnych dróg oddechowych,
- jako środek wykrztuśny w kaszlu, a w szczególności  

w stanach zapalnych dróg oddechowych.
Lek Hedelix® to syrop zawierający substancję czyn-
ną w postaci wyciągu z liści bluszcza pospolitego.
Skład: 100 ml syropu zawiera: 0,8 g wyciągu  
z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis extrac-
tum spissum),  DER (2,2 – 2,9:1); ekstrahent etanol 
96% (V/V): glikol propylenowy: woda oczyszczona 
(45:2:53) m/m/m. oraz substancje pomocnicze: hy-
droksyetyloceluloza, sorbitol (70%roztwór), glikol 
propylenowy, glycerol, hydroksystearynian glicerolu, 
olejek anyżowy, woda oczyszczona.
Syrop Hedelix nie zawiera cukru, alkoholu ani  
barwników.

Przeciwwskazania: uczulenie/nadwrażliwość  na 
substancję czynną lub którykolwiek składnik leku, 
zaburzenia syntezy bursztynianu argininy (zabu-
rzenie przemiany materii w cyklu mocznikowym),  
w przypadku znanej nietolerancji fruktozy.
Możliwe działania niepożądane: u osób wrażli-
wych mogą wystąpić dolegliwości gastryczne.
Podmiot odpowiedzialny / producent:  
Krewel Meuselbach GmbH, Niemcy.

HEDELIX® 
syrop wykrztuśny 
100 ml / 40 mg / 5 ml
Lek OTC, dostępny w aptekach bez recepty. 
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AFGANISTAN
Śladami Polaków

AFGANISTAN – KRAJ ODLEGŁY OD POLSKI, A JEDNAK  
TAK WIELE ŚLADÓW POLSKICH MOŻNA TAM ODNALEŹĆ.

W zeszłym wydaniu gazety zasta-
nawialiśmy się nad zagadką śmier-
ci Prosper Witkiewicza. Do dzisiaj 
trwają dyskusje czy został zamor-
dowany, bo za dużo wiedział czy 
był podwójnym agentem czy 
też angielskim szpiegiem. Będąc  
w Kabulu, Witkiewicz nie tylko spo-
tkał się z Burnesem, ale utrzymy-
wał z nim bliski kontakt, spędzając 
razem święta Bożego Narodzenia. 
Jest też faktem, że w rękach an-
gielskich znalazły się listy Witkie-
wicza. Może zostały przechwyco-
ne przez Anglików a może zostały 
im przekazane przez samego Wit-
kiewicza? Tak czy owak w polskim 
przekazie, a szczególnie w rodzi-
nie Witkiewiczów, Jan Prosper Wit-
kiewicz znany jest jako „Wallenrod”, 
gdyż rzekomo prowadził podwój-
ną grę polityczną, polegającą na 
sprowokowaniu wybuchu wojny 
między Rosją i Anglią, chcąc w ten 
sposób zaszkodzić rosyjskiemu 
zaborcy. Wtedy lepiej można zro-
zumieć oficjalną wersję rosyjską 
jego śmierci. Misja dyplomatyczna 
do Afganistanu spowodowała, że 

imię Witkiewicza jest wymienia-
ne w wielu językach w różnych 
dokumentach, wspomnieniach  
i opracowaniach na temat ście-
rania się wpływów rosyjsko- 
angielskich w Azji Środkowej  
i w Afganistanie – pisze biograf 
Jana Prospera Witkiewicza Włady-
sław Jewsiewicki w książce Batyr:  
o Janie Witkiewiczu 1808-1839.

Zaraz po Powstaniu Listopado-
wym (1830-31) wielu Polaków 
znalazło się w Zachodniej Europie. 

Wielu z nich zaciągało się  tam do 
wojska, często po to, by w ten spo-
sób walczyć z zaborcą rosyjskim. 
Już w latach 20. XIX wieku w armii 
tureckiej, a nawet i perskiej było 
wielu ochotników polskich. 
Pewną rolę w historii rywalizacji 
angielsko-rosyjskiej w Afganista-
nie odegrał inny Polak w służbie 
Rosji – generał i wielki podróżnik, 
badacz Centralnej Azji – Broni-
sław Grąbczewski (1855-1926), 
tak jak Witkiewicz pochodzący 
z Litwy (Kownatów k. Telsz), ale 
związany również z Warszawą, 
gdzie mieszkał i gdzie zmarł już 
w wolnej Polsce. Jako ochot-
nik wstąpił do stacjonującego  
w Warszawie pułku ułanów gwar-
dii. Był osobowością spragnioną 
poznania świata, podróżowania  
i przygód. To właśnie ta pasja skło-
niła młodego oficera do złożenia  
w 1875 r. podania o przeniesienie 
do oddziałów w Azji Środkowej. 
Wkrótce poznał dobrze kraj, tereny 
przygraniczne i nauczył się dobrze 
dialektów tiurkskiego i tadżyckie-
go. Przeszedł wówczas do admi-
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nistracji wojskowej, na terenach 
świeżo przyłączonych do Rosji.  
W 1885 r. odbył swą pierwszą po-
dróż do przygranicznej Kaszgarii 
(dziś Chiny). Rok później odbył po-
dróż w góry Tian-Szan i dotarł do 
źródeł Syr-Darii.
Grąbczewski był urzędnikiem do 
specjalnych poruczeń przy gu-
bernatorze Fergany (dziś Uzbeki-
stan). W 1888 r. został wezwany 
do Sztabu Generalnego w Peters-
burgu. Tam car Aleksandra III wy-
dał mu polecenie zorganizowania 
powstania w północnym Afga-
nistanie, w oparciu o emigran-
tów afgańskich mieszkających 
na terenie Rosji. Miało być ono 
skierowane przeciw rządzącemu  
z Kabulu wrogo nastawionemu do 
Rosji afgańskiemu emirowi Abdur-
rachmanowi i pośrednio przeciw 
Wielkiej Brytanii, która od 1878 r. 
usadowiła się politycznie na do-
bre w Afganistanie. Rosja ciągle 
liczyła na swoje usadowienie się w 
tym kraju. W samej Samarkandzie 
(dziś Uzbekistan) mieszkało ponad 
200 wybitnych Afganów – prze-
ciwników Abdurrachmana, któ-
rym przewodził jego rodzony brat  
i pretendent do tronu Ischak-Chan. 
Grąbczewski mimo wielu swoich 
osobistych wątpliwości co do re-
alizacji tego polecenia wywiązał 
się z niego należycie. Tym bardziej 

bolał nad tym, podczas podróży 
przez północny Afganistan, wi-
dząc bardzo liczne ofiary nieuda-
nej rebelii i wielu innych rebelian-
tów uciekających z powrotem do 
Rosji. Grąbczewski pisał później  
w swoich wspomnieniach: „Trzy 
dni szliśmy drogą usłaną trupami 
ludzi i zwierząt...” 
Było to podczas pierwszej wypra-
wy naukowej Grąbczewskiego,  
w którą wyruszył w maju 1888 r.,  
a której patronowało Rosyjskie To-
warzystwo Geograficzne. Celem 
ekspedycji było zbadanie niepod-
ległego wówczas i jednocześnie 
prawie nieznanego Europie oraz 
jej nauce górskiego chanatu Kan-
dżutu, z którym Rosja graniczyła, 
a który dzisiaj wchodzi w skład 
pakistańskiego Kaszmiru. Obszar 
ten stanowił ciągle białą plamę 
na mapie świata, chociaż dwa lata 
wcześniej dotarli tu angielscy po-
dróżnicy. Zresztą znalezienie sa-
mej drogi do Kandżutu od strony 
rosyjskiej przez góry, o wysokości 
ponad 7000 m (Pamir, Hindukusz) 
nie było łatwe. Po tych dramatycz-
nych przygodach Grąbczewski 
znalazł przejście na przełęczy Kalik 
(Kilik). Droga do Kandżutu wiodła 
właśnie m.in. przez teren dzisiej-
szego Afganistanu, a mianowicie 
przez tzw. korytarz wachański, 
czyli wąski od kilkunastu do kilku-
dziesięciu kilometrów i długości 
ok. 300 km równoleżnikowy pas 
terytorium afgańskiego, który cał-
kowicie oddziela dzisiejszy Tadży-
kistan na północy od Pakistanu 
(pakistańskiej części Kaszmiru) na 
południu. Korytarz ten stanowi 
sztuczny twór polityczny, powsta-
ły w wyniku rywalizacji między 
Wielką Brytanią a Rosją o panowa-
nie nad Środkową Azją. 
Wyprawa kandżucka trwała do 
końca września. Przebyto konno 
ok. 3000 km. Grąbczewski prowa-
dzał obserwacje meterologiczne, 

dokonywał zdjęć topograficznych 
(na ich podstawie została opraco-
wana pierwsza mapa Kandżutu), 
zbierał okazy mineralogiczne, zoo-
logiczne i etnograficzne, wykonał 
125 zdjęć fotograficznych kraju 
i jego mieszkańców, a podczas 
pobytu w korytarzu wachańskim 
zarejestrował 200 wyrazów języka 
wachańskiego. Tym samym jako 
pierwszy Polak prowadził badania 
naukowe na terenie dzisiejszego 
Afganistanu.
Dokładnie w tym samym czasie co 
Bronisław Grąbczewski, rosyjskie 
tereny Środkowej Azji badał inny 
Polak w służbie rosyjskiej – po-
chodzący z Warszawy Leon Barsz-
czewski (1849-1910), pułkownik 
i podróżnik, członek Rosyjskiego 
Towarzystwa Geograficznego  
w Petersburgu, który dzisiaj jest 
znany głównie jako badacz lo-
dowców. Po aneksji Turkiestanu 
przez Rosję w 1876 r. Barszczewski 

zgłosił się na ochotnika do wy-
jazdu na nowo zdobyte tereny, 
gdzie do 1897 r. służył w oddzia-
le topograficznym, stacjonującym  
w Samarkandzie. Oddział ten miał 
za zadanie badanie przyłączonych 
terenów, opracowywanie map  
i wytyczenie nowych dróg o zna-
czeniu strategicznym w kierun-
ku Afganistanu i Chin. W 1891 r. 
Barszczewski wyruszył na kolejną 
wyprawę naukową do afgańskie-

Bronisław Grąbczyński

Leon Barszczewski
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go Badachszanu. Założył bazę wy-
prawy w badachszańskim Derwa-
zie i organizował z niej wyprawy 
do różnych miejsc w Afganista-
nie. Planował nawet wyprawę do 
Kafiristanu, jednak musiał z niej 
zrezygnować z powodu wybuchu 
wojny między Afganistanem a Ka-
firistanem. Barszczewski ostatnie 
lata życia spędził w Częstochowie, 
gdzie zmarł tragicznie.
W latach 1916-17 Włodzimierz 
Korsak (1886-1939) odbył podróż 
eksploratorską i przyrodniczo-my-
śliwską po Afganistanie, Turkie-
stanie, Persji (Iranie) i Kaukazie. 
W. Korsak znany myśliwy i przy-
rodnik polski, a po wojnie łowczy 
Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Wilnie. Owocem tej podróży 
była m.in. książka „Ku indyjskiej ru-
bieży”. W podróży po Afganistanie 
towarzyszył mu Stanisław Bilkie-
wicz.

Polska i Afganistan nawiązały 
stosunki dyplomatyczne dopie-
ro w 1926 r. Podpisano wówczas 
Traktat Przyjaźmi między Polską  
a Afganistanem. W lutym 1927 r. 
został wysłany jako pierwszy pol-
ski oficjalny delegat do Afganista-
nu hr. Józef Alfred Potocki (1895-
1968), a swoją misję w Kabulu 
opisał w Kilku wrażeniach z posel-
stwa do kraju Afganów. Wkrótce 

po nawiązaniu stosunków dyplo-
matycznych przybył do Polski z wi-
zytą król Afganistanu Amanullah 
Chan (1892-1960, emir 1919-26, 
król 1926-29), twórca suweren-
nego Afganistanu. Król usiłował 
wprowadzać w Afganistanie re-
formy społeczne na wzór europej-
ski. Imponowało mu życie i walka  
o niepodległą i suwerenną Polskę 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 
którego podczas pobytu w Polsce 
odznaczył najwyższym odznacze-
niem afgańskim – Orderem Błękit-
nego Płaszcza. Z kolei król został 
odznaczony Orderem Orła Białego.

Wielu Polaków przybyło do Afga-
nistanu pod koniec lat 30. XX w., 
zaangażowani na kontrakty rzą-
dowe. W latach 1938-39 znalazło 
zatrudnienie w Afganistanie około 
20 polskich topografów i geolo-
gów oraz inżynierów drogowych. 
Mieli unowocześnić bardzo słabo 
rozwinięty kraj. Byli wśród nich 
m.in.: 
• Edward Stenz (1897-1956) – 
geofizyk, do przyjazdu do Afga-
nistanu w 1939 r. kierownik Ob-
serwatorium Morskiego w Gdyni, 
a potem pierwszy (1937-39) kie-
rownik wysokogórskiego Obser-
watorium Meteorologicznego na 
Kasprowym Wierchu w Tatrach, 
który po przyjeździe do Kabulu był 
ekspertem, następnie dyrektorem 
technicznym Afgańskiej Służby 
Meteorologicznej. Był także  zało-
życielem Instytutu Meteorologicz-
nego w Kabulu i organizatorem 
siatki stacji meteorologicznych 
w całym Afganistanie, a w latach 
1942-48 profesorem uniwersytetu 
w Kabulu – kierownikiem katedry 
meteorologii; 
• Zbigniew Jastrzębski (1910-
1995), inżynier chemik, zastępca 
dyrektora Drogowego Instytutu 
Badawczego przy Politechnice 
Warszawskiej. Wyjechał do Afga-

nistanu w czerwcu 1939 r. na sta-
nowisko dyrektora Departamentu 
Nauki i Badań w Kabulu, którym 
był do 1943 r. Po wojnie Jastrzęb-
ski pozostał na emigracji i był m.in. 
profesorem Polish University Col-
lege w Londynie (1948-53) i profe-
sorem Lafayette College w Easton 
w amerykańskim stanie Pensylwa-
nia (1953-76); 
• dr Jan Drath (zm. 1942), inży-
nier górnik, docent Akademii 
Górniczej w Krakowie został na-
czelnym geologiem Ministerstwa 
Górnictwa Królestwa Afganistanu. 
Zmarł w 1942 r. podczas prac na 
pustyni Khash i został pochowany  
w miejscowości Farah. Był zapew-
ne pierwszym Polakiem, który 
zmarł i został pochowany w Afga-
nistanie; 
• Mieczysław Szczęsny Okęcki 
(1882-1952), inżynier drogowy, 
radca polskiego Ministerstwa 
Robót Publicznych i ekspert Ligi 
Narodów w Genewie ds. refor-
mowania i rozwoju systemu dróg 
w Chinach w latach 1932-36, na 
mocy porozumienia polsko-afgań-
skiego w lutym 1938 r. pojechał do 
Afganistanu na stanowisko naczel-
nego inżyniera przy rządzie afgań-
skim. Przebywał w Afganistanie do 
października 1944 r. Po powrocie 
do Polski został pierwszym woje-
wodą gdańskim (1945-46), a na-
stępnie profesorem Politechniki 
Gdańskiej (PSB).

Polscy inżynierowie budowali 
drogi, mosty i tunele. Wśród nich 
był Bolesław Chwaściński (1909-
1992), inżynier budowy dróg i mo-
stów, znany jednak bardziej jako 
legenda polskiego alpinizmu. Do 
Afganistanu przybył w 1938 r. na 
trzyletni kontrakt. Po rozpoczę-
ciu drugiej wojny światowej, na 
początku 1940 r. zerwał kontrakt, 
aby móc walczyć o wolną Polskę. 
Anglicy zaproponowali mu współ-
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pracę z brytyjskim wywiadem, 
który chciał wykorzystać jego zna-
jomość Afganistanu i powszech-
nie używanego w Afganistanie 
języka farsi (odmiana perskiego), 
jednak Chwaściński odrzucił tę 
propozycję i udał się do Londynu, 
służąc jako nawigator w polskim 
dywizjonie lotniczym 301 RAF.
W Afganistanie Chwaściński 
wspólnie z inżynierami Mieczysła-
wem Okęckim i Franciszkiem Wi-
chrzyckim projektowali oraz bu-
dowali mosty i drogi, m.in. drogę  
z Kabulu do Dżalalabadu, biegną-
ca wzdłuż rzeki Kabul. Droga ta 
należy bez wątpienia do najpięk-
niejszych w Afganistanie. By ją 
zbudować, trzeba było pokonać 
góry. Najlepszym instrumentem 
do wytyczania dróg w górach jest 
osioł. Osioł nie jest takim głupim 
zwierzęciem, jak myślimy. Poru-
szając się po górach wybiera za-
wsze drogę o zbliżonym, łagod-
nym spadku, właśnie takim, jaki 
jest potrzebny do drogi. Wzięliśmy 
osła ze sobą, puściliśmy w górach 
i obserwowaliśmy jego trasę, zna-
cząc szlak - wspominał po latach 
Chwaściński.

Polscy zdobywcy  
afgańskich szczytów
Afganistan odegrał dużą rolę  
w dziejach alpinistyki-himalaistyki 
polskiej. Dzieje himalaistyki pol-
skiej w Afganistanie rozpoczęły się 
jeszcze podczas I wojny światowej. 
W 1917 r. Włodzimierz Korsak  
i Stanisław Bilkiewicz dotarli na 
przełęcz Nuksan (4769 m). 
Bolesław Chwaściński w 1960 r. 
był inicjatorem, organizatorem 
i kierownikiem pierwszej pol-
skiej wyprawy wysokogórskiej  
w afgański Hindukusz, która ode-
grała ważną rolę w rozwoju alpi-
nizmu polskiego, podobnie jak  
i kilka innych późniejszych pol-

skich wypraw do tego kraju. Zdo-
byto wtedy Noszak (Noshaq), 
najwyższy szczyt Afganistanu, ma-
jący 7485 metrów. Było to drugie 
w dziejach wejście na ten szczyt  
i jednocześnie był to ówczesny 
polski rekord wysokości. Ta wy-
prawa rozpoczęła na wielką skalę 
eksploracji afgańskiego Hinduku-
szu, nazywana „złotym wiekiem 
polskiego alpinizmu”, stanowiła 
niezwykle ważny wątek polskiej 
działalności wysokogórskiej. 
Afgańskie szczyty przygotowały 
do wielkich wypraw wielu sław-
nych alpinistów polskich, m.in.  
Wandę Rutkiewicz, Annę Czer-
wińską, Dobrusię i Kostka Miodo-
wiczów, Andrzeja Zawadę, Jurka 
Kukuczkę. Najwięcej szczytów  

w afgańskim Hindukuszu zdobyli 
właśnie Polacy. Podczas pierwszej 
wyprawy polskiej w 1960 r. w te 
góry zdobyto dziewicze szczyty: 
Asp-E-Safed (6600 m), Rach-E-Da-
ros (ok. 5690 m) i Charpuszt-E-Jachi 
(5698 m).  Wtedy też poznaniak, pro-
fesor Ryszard Schram i Jerzy Wala  
z Krakowa wykonali pierwsze mapy 
afgańskich pasm górskich.

Ślady polskości znajdziemy wszę-
dzie, nawet tam gdzie myślimy, że 
jest to niemożliwe. Jak na przykład 
gdy Poczta Afgańska w 1938 r. wy-
dała znaczek pocztowy upamięt-
niający wielką uczoną polsko-fran-
cuską Marię Skłodowską-Curie. 

oprac. M.G.

Hindukusz

Hindukusz

Szczyty zdobyte przez Polaków: W81 i W82 w 1972 r., Kharposhte Yakhi 1960 r. i Sad Ishtragh 
1966 r. (fot. Benon Czechowski, opisy: Janusz Kurczab)



Darmowe lekarstwa są dostępne dopiero od 75 roku 
życia, a młodsi seniorzy nie mają pieniędzy na wykup 
niezbędnych a bardzo drogich medykamentów.
Emerytura czy renta nie wystarcza na godne życie, 
więc warto dowiedzieć się czy nie można skorzystać 
z jakiegoś dodatkowego wsparcia finansowego.

Świadczenia dla seniorów przydzielane są przez ZUS, 
urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej.

O JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻE STARAĆ SIĘ SENIOR?

 Dodatek pielęgnacyjny

O ten dodatek należy wnioskować do ZUS. Jest to 
dodatkowe świadczenie do emerytury czy renty.  
Kwota tego świadczenia to 208, 67 zł.
Uprawnieni do dodatku to osoby, które ukończyły  
75 rok życia. Świadczenie otrzymają również osoby 
całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji samo-
dzielnej.
Są to osoby przewlekle chore, nie mogące samodziel-
nie wykonywać takich codziennych czynności jak 
ubieranie się, mycie, robienie zakupów czy przyrzą-
dzanie posiłków.
Osoby, które ukończyły 75 lat otrzymują świadczenie 
automatycznie z emeryturą i nie muszą składać żad-
nych wniosków do ZUS.
Reszta uprawnionych musi uzyskać najpierw zaświad-
czenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji od 
lekarza pierwszego kontaktu.
Następnie dokumenty powinny zostać złożone do 
ZUS wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny
To świadczenie, którego kwota ma pomóc w pokry-
ciu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.  Tego  
rodzaju zasiłek udzielany jest przez urzędy gminy.
Przysługuje osobom niepełnosprawnym i osobom, 
które ukończyły 75 lat.
Nie zależy od wysokości dochodów rodziny.
Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy 
albo w ośrodku pomocy społecznej na obszarze za-
mieszkania osoby, której przysługuje świadczenie.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć zaświadczenie  
o niepełnosprawności.
Niestety zasiłku nie otrzyma osoba, która jest upraw-
niona do dodatku pielęgnacyjnego.

Opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi

Osoby, które z racji niepełnosprawności, wieku lub 
złego stanu zdrowia potrzebują wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu mogą starać się o pomoc  
w ramach usług opiekuńczych. Oczywiście warun-
kiem jest stwierdzenie, że nie mogą liczyć na pomoc 
rodziny. W ramach tego typu wsparcia można liczyć 
na pomoc w:

 sprzątaniu,
 przygotowywaniu posiłków,
 robieniu zakupów,
 pielęgnacji zleconej przez lekarzy,
 specjalistycznej opiece odpowiedniej do scho-

rzeń lub niepełnosprawności.
Tego typu wsparcie można uzyskać zgłaszając potrze-
bę do ośrodków pomocy społecznej.

Świadczenia
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OSOBOM STARSZYM ŻYJE SIĘ W POLSCE ŹLE, DLATEGO KONIECZNA JEST  
ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE ŚWIADCZENIA DLA SENIORÓW.
EMERYTURY I RENTY NIE STARCZAJĄ NA OPŁACENIE ROSNĄCYCH RACHUNKÓW, 
UTRZYMANIE I LEKI.PRZYBYWA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU,  
A ICH SYTUACJA FINANSOWA Z ROKU NA ROK POGARSZA SIĘ.

dla SENIORÓW
2

1

3



Przy niskim dochodzie tego typu usługi są wykony-
wane bezpłatnie.

Zasiłek opiekuńczy
To świadczenie przysługuje opiekunom chorych 
członków rodziny, ale za okres nie dłuższy niż 60 dni 
w roku kalendarzowym.
W przypadku opieki nad seniorem niestety jest to tyl-
ko okres 14 dni.
Kwota tego zasiłku to 80% pensji, jednak czas przez 
jaki można korzystać z tego świadczenia jest zdecy-
dowanie za krótki w stosunku do potrzeb opiekunów 
osób chorych.

Ośrodki wsparcia
Gdy rodzina nie daje sobie rady z opieką nad osobą 
starszą, chorą lub niepełnosprawną w ciągu dnia 
można zwrócić się o pomoc do ośrodków wsparcia.

Dysponują one miejscami okresowego całodobowe-
go pobytu.
Należą do nich :

 dzienne domy pomocy,
 środowiskowe domy samopomocy dla osób z za-

burzeniami psychicznymi,
w ramach świadczonych tam usług osoby starsze 
mogą korzystać z rehabilitacji, ćwiczeń, posiłków  
a nawet usług fryzjerskich.

 rodzinne domy pomocy – dysponujące miejsca-
mi na pobyt stały lub czasowy dla osób niesamo-

dzielnych z powodu wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności.

 mieszkania chronione czyli miejsca, gdzie można 
uzyskać okresowe wsparcie w codziennym sa-
modzielnym funkcjonowaniu.

 Domy pomocy społecznej

Do pobytu w tego typu domu opieki uprawnione są 
osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu 
choroby, wieku lub niepełnosprawności.
O miejsce w takim domu trzeba zwracać się z poda-
niem do urzędów gminy, powiatu lub bezpośrednio 
do prowadzących dom osób. Pobyt w tego typu domu 
jest odpłatny. Opłata jest w wysokości 70% dochodu. 
Koszty pokrywa chory, jego rodzina lub gmina.

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w znacznym 
stopniu, będące członkiem rodziny, jeśli nie pracują 
lub zrezygnowały z pracy mogą starać się o specjalny 
zasiłek opiekuńczy. Jednak będzie on przydzielony 
tylko w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę wraz z rodziną osoby wymaga-
jącej opieki nie przekroczy 764 zł netto na miesiąc  
na 1 osobę. Jeśli opiekun pobiera emeryturę lub ren-
tę nie otrzyma tego zasiłku.
O przyznanie tego zasiłku trzeba starać się składając 
wniosek w urzędzie miasta lub gminy albo w ośrodku 
pomocy społecznej

oprac. M. Grzeczyńska
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MoliCare skin care tissues 
50 sztuk + pianka do oczyszczania skóry 400 ml

WAX ANGIELSKI  
PILOMAX BLONDA 
NATUR CLASSIC 480 ml
Maska regenerująca do włosów jasnych i skóry głowy, zmniejsza 
wypadanie włosów. Wzmacnia, nawilża i wygładza włosy. 
Pielęgnuje skórę głowy. Wzmacnia cebulkę i mieszek włosowy. 
Skutecznie przeciwdziała wypadaniu włosów Po kuracji maską, 
włosy są mocne, lśniące i sprężyste.
Producent: Pilomax Sp. z o.o.

WAX ANGIELSKI  
PILOMAX MASKA 
WŁOSY CIEMNE 480 ml
Maska do włosów ciemnych  suchych i zniszczonych. 
Wzmacnia, nawilża i wygładza włosy. Pielęgnuje skórę głowy. 
Wzmacnia cebulkę i mieszek włosowy. Po kuracji maską, włosy 
są mocne, lśniące i sprężyste.
Producent: Pilomax Sp. z o.o.

SORA forte 
Szampon leczniczy,  50ml 
Skład: 1ml szamponu zawiera 10mg permetryny.
Działanie: przeciw pasożytom zewnętrznym, owado-
bójcze, repelent.
Wskazania: zwalczanie wszawicy głowowej u dorosłych 
i dzieci powyżej 3 lat
Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida Sp. z o.o.

Przeznaczone do prak-
tycznego, oszczędzającego 
czas oczyszczania skóry, 
szczególnie w przypadku 
nietrzymania moczu.
Wytwórca:  
Paul Hartmann AG
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Z cyklu  

„Mam pociąg do zdrowia”

NIC NIE DZIAŁA BARDZIEJ MOTYWUJĄCO, NIŻ HISTORIE LUDZI, KTÓRZY  
OSIĄGNĘLI SUKCES. JEDNĄ Z TAKICH OSÓB JEST WERONIKA BIELASZEWSKA.  
DZIĘKI ĆWICZENIOM, ZDROWEJ DIECIE I ZMIANIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH  
UDAŁO JEJ SIĘ SCHUDNĄĆ 27 KG .

Udało mi się namówić ją do udziele-
nia wywiadu. Poznajcie Jej historię.

M: Witam Cię serdecznie. Dzięku-
ję, że zgodziłaś się opowiedzieć 
nam o swojej walce z nadwagą. 
Jesteś szczęśliwa?

W: Tak. 
A jak to się stało, że tak mocno 
przybrałaś na wadze?

Z perspektywy czasu sądzę, że 
głównym powodem przybrania 
na wadze było według mnie za-
jadanie stresów i niepowodzeń. 
Nie do końca umiałam poradzić 
sobie z niektórymi emocjami  
a jedzenie – głównie słodyczy po-
zwalało mi je w pewien sposób za-
głuszyć. Potrafiłam zjeść tabliczkę 
czekolady na jeden raz! A później 
jeszcze jakieś cukierki. Z czasem 
oprócz słodyczy pojawiły się także 
jedzenie typu fast-food. 

Co skłoniło Cię do podjęcia decy-
zji o odchudzaniu?     

Dodatkowe kilogramy zawsze mi 
przeszkadzały. Próbowałam wielu 
diet. Wielokrotnie podejmowa-
łam próby regularnej aktywności  

– z marnym skutkiem. W pewnym 
momencie zdałam sobie sprawę, 
że to jest ten czas, ta chwila w której 
mogę coś zmienić. Wiedziałam, że 
nie mam nic do stracenia. Na pod-
jęcie decyzji nałożyło się wiele czyn-
ników. Postanowiłam zawalczyć  
o siebie. Po prostu czułam, że to ten 
moment. Powiedziałam sobie „jak 
nie teraz to kiedy? Lepszego mo-
mentu nie będzie”. I zrobiłam to. 

Miałaś momenty zwątpienia, kry-
zysy? 

Oczywiście, że kryzysy pojawiały 
się. Kiedy spadała motywacja prze-
stałam w siebie wierzyć. Ten brak 
wiary w swoje możliwości potrafi 
zniweczyć każdy plan. Uważam, 
że mimo wszystko te kryzysy czy 
zwątpienia są potrzebne. Według 
mnie są one momentem próby, 
testu dla nas samych. Sprawdzają 
czy wierzymy w to co robimy i czy 
na pewno jesteśmy na dobrej dro-
dze, zgodnej z samym sobą. 

Jaki jest Twój sposób na kryzys?
Moim sposobem na kryzys jest za-
trzymanie się na chwilę. Pobycie 
sama z sobą lub rozmowa z naj-
bliższą mi osobą. Przeanalizowa-

nie całej sytuacji i zastanowienie 
się co mogę zrobić dalej oraz tego 
co już zrobiłam. Taka chwila odde-
chu pozwala  jasno spojrzeć na cały 
kryzys.  Dobrze też na mnie działają 
różnego rodzaju książki i filmy mo-
tywacyjne oparte na doświadcze-
niach innych ludzi. 

Da się odmówić, pyszności które 
kuszą – ciasta, słodycze fast food-
-y? 

Da się, ale potrzeba do tego dużo 
silnej woli i świadomości z czego to 
jedzenie jest zrobione i że, tak na-
prawdę nie daje żadnych korzyści 
naszemu ciału. Umiejętności od-
mawiania trzeba się nauczyć. Wy-
maga od nas pracy każdego dnia. 
Warto uświadomić sobie, że odmo-
wa nie powinna być dla nas przy-
krym faktem tylko świadomym wy-
borem, którego dokonujemy sami. 

A jak radziłaś i radzisz sobie z im-
prezami rodzinnymi, wyjściami 
na miasto, spotkaniami ze znajo-
mymi? Co jadasz?

Będąc na imprezie czy spotka-
niu zawsze znajdzie się do zje-
dzenia coś co nie jest aż tak 
niezdrowe. Wystarczy dobrze po-

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

SZCZUPŁA  
znaczy ZDROWA?
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szukać - często w menu są różne-
go rodzaju sałatki, lekkie dania, 
a jeśli ich nie ma to zjadam po pro-
stu mniejszą porcję tego co zostało 
podane. 

Pozwalasz sobie czasem na  
niestosowanie diety?

Dieta jest dla mnie stylem życia. To 
sposób w jaki żyję a co za tym idzie 
odżywiam się. Nie rozróżniam sy-
tuacji w których jestem na diecie 
bądź nie. Nawet jeśli pozwolę sobie 
na coś słodkiego, niezdrowego to 
też dla mnie dieta.

A co z efektem jo-jo? Nie miałaś 
wahań wagi?

Od jakiegoś roku kiedy waga za-
trzymała się nie miałam jakiś wiel-
kich wahań wagi. 

Na czym oparłaś swoją dietę? Ko-
rzystałaś z usług dietetyka?

Nie korzystałam z pomocy diete-
tyka. Czytam bardzo dużo książek  
z dziedziny odżywiania i psycho-
logii. Trochę eksperymentowałam, 
ale przede wszystkim słuchałam 
swojego ciała. Bacznie obserwowa-
łam jakie jedzenie mi służy, a które 
nie. Przede wszystkim wyelimino-
wałam  z diety – oczywiście na tyle 
ile jest to możliwe – wysoko prze-
tworzoną żywność oraz chemicz-
ne dodatki do jedzenia. Zaczęłam 
sama gotować i wymyślać nowe 
dania. Usunęłam z diety mleko 
i sery, gdyż jak się okazało nie to-
leruję laktozy. Nie jem także czer-
wonego mięsa, które  mi nie służyły. 
Ogólnie opracowanie mojej diety 
zajęło mi to trochę czasu, a pewnie 
z pomocą specjalisty trwało by to 
krócej. 

Jak schudłaś? Na czym polega 
Twoja dieta?

Swoją przygodę z odchudzaniem 
zaczęłam od wprowadzania  re-
gularnej aktywności fizycznej. 
Dość łatwo mi poszło. Jednak  
z dietą nie było już tak łatwo – z po-
czątku trudno było sobie odmówić 

pewnych przysmaków. W końcu 
jednak udało mi się wszystko zor-
ganizować tak by dieta nie była 
dla mnie straszną katorgą. Jadłam 
i nadal jem 4-5 posiłków dziennie 
to w dużej mierze pozwoliło zre-
zygnować z podjadania oraz je-
dzenia słodyczy. Najczęściej gotuję 
wszystko sama. Używam dużo wa-
rzyw i ziół.  Nie używam gotowych 
sosów czy mieszanek przypraw 
i staram się eliminować wszelkie 

chemiczne dodatki do jedzenia. 
Nauczyłam się czytać etykiety pro-
duktów. W weekend pozwolę sobie 
na jakiś przysmak – zazwyczaj jest 
to domowe ciasto czy deser. Od kie-
dy przeczytałam wiele książek i ar-
tykułów na temat tego co znajduje 
się w jedzeniu na pewne rzeczy po 
prostu przestałam mieć ochotę. 

To była ciężka praca?
Tak muszę przyznać, że było cięż-
ko. Bywało, że wstawałam przed 
5 rano aby ugotować sobie obiad, 
poćwiczyć, jechać na zajęcia a póź-
niej jeszcze szłam do pracy. Prze-
konałam się jak ważna jest dobra 
organizacja i planowanie na przy-
kład posiłków czy aktywności fi-
zycznej. Z czasem to wszystko stało 
się dla mnie przyjemnością. 

Jak wygląda Dzień WERONIKI?
Każdy dzień zaczynam od mojej 
ulubionej owsianki. W ciągu dnia 

staram się zjeść razem 5 posiłków 
pamiętając o odpowiednim na-
wodnieniu. W każdym dniu staram 
się dbać o różnorodność swoich 
posiłków. Zwracam uwagę także 
na odpowiednią ilość snu.  

Jaki jest wzór odżywiania, ideal-
ny model, do którego dążysz? 

Nie mam konkretnego modelu do 
którego dążę. Dla mnie wzorem 
odżywiania jest ten, który będzie 
zgodny z tym co sugeruje ciało. 

Staram się zwracać uwagę na to 
by produkty z których przyrządzam 
jedzenie było jak najmniej przetwo-
rzone i wolne od wszelkich konser-
wantów. 

Czym zajmujesz się na co dzień 
zawodowo?

Ukończyłam kurs trenera perso-
nalnego oraz dietetyki Na co dzień 
prowadzę bloga, wymyślam nowe 
przepisy oraz piszę teksty. Ponadto 
opracowuję diety dla moich pod-
opiecznych. 

Czy wiążesz swoją przyszłość za-
wodową z sukcesem, który osią-
gnęłaś?

Tak chciałabym pomagać ludziom 
w walce z nadwagą. Sama prze-
szłam tą drogę i wiem jak to jest. 
Znam ten problem od podszewki. 
Pamiętam jakie uczucia towarzy-
szą każdego dnia gdy patrzysz na 
siebie w lustro i widzisz swoją nad-
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wagę. To dołujący stan ale wiem, 
że można to zmienić. Na swoim 
przykładzie chcę pokazać, że moż-
na wszystko jeśli tylko się chce. Od 
chcę wszystko się zaczyna. 

Jak myślisz z czego wynika fakt, 
że mamy coraz bardziej otyłe 
społeczeństwo? 

Wydaje mi się, że jednym z powo-
dów jest obecność wysoko prze-
tworzonej żywności i jej łatwa 
dostępność. Ponadto człowiek co 
raz mniej się rusza. Wiele spraw 
można załatwić nie wychodząc 
z domu. To duże ułatwienie, ale 
mam wrażenie, że przez to nasza 
aktywność zostaje ograniczona 
do minimum. 

Szczupły człowiek to zdrowszy 
człowiek?

Na pewno pozbywając się zbęd-
nych kilogramów zmniejszamy 
ryzyko chorób, których nadwaga 
może być przyczyną. Jednak uwa-
żam, że nawet Ci którzy nie mają 
tendencji do przybierania na wa-
dze powinni zwracać uwagę na to 
co ląduje na ich talerzu w końcu 
szczupli też chorują. 

Ćwiczysz? Jakie ćwiczenia pole-
casz?

Tak ćwiczę regularnie 3-5 razy  
w tygodniu. Zimą są to ćwicze-
nia w domu lub na siłowni. Latem 
często stawiam na rower i ruch na 
świeżym powietrzu. Poleciłabym 
wybranie takiej aktywności, która 
będzie sprawiła nam przyjemność. 
Dla jednych ciekawe będą ćwicze-
nia siłowe a dla innych jazda na 
rowerze czy bieganie. Rodzaj ćwi-
czeń zależy też od tego co chcemy 
osiągnąć. 

Prowadzisz bloga  
www.health-fit-life.blogspot.com  
Co możemy na nim znaleźć?

Na moim blogu znajdują się prze-
pisy kulinarne oraz posty moty-
wacyjne. Większość przepisów są 
moimi eksperymentami. Wiem jak 
trudno jest przechodząc na dietę 
odmawianie sobie słodkości, dlate-
go na moim blogu znajduje się wie-
le pomysłów na desery w zdrowszej 
mniej kalorycznej wersji. 

Chcesz wydać książkę o zdro-
wym stylu życia? Jaki będzie mia-
ła tytuł?

Tak moim marzeniem jest wyda-
nie książki o odchudzaniu i ogól-
nie pojętym zdrowym stylu życia. 
Uważam, że najtrafniejszym tytu-
łem byłby „Wszystko zaczyna się w 
głowie”, gdyż to w naszym umyśle 
oraz sercu musimy podjąć decyzję 
o tym, że chcemy coś zmienić.  

Jakie masz  rady dla odchudzają-
cych się?

Przede wszystkim to uwierzenie 
w siebie oraz słuchanie swojego 
ciała, a także świadome podejście 
do całego procesu odchudzania. 
Zwrócenie uwagi na to co jemy 
oraz zwiększenie aktywności fi-
zycznej. Można zacząć od zwykłe-
go spaceru kilka razy w tygodniu. 
Co do diety – dobrym początkiem 
jest na przykład próba uregulo-
wania swojego dnia, odmówienie 
dokładki posiłku czy wybieranie 
zdrowszych przekąsek. Każda 
mała zmiana będzie krokiem na 
przód w drodze do celu.  

Dziękuję Ci bardzo i życzę speł-
nienia marzeń.

Rozmawiała:  
Monika Bartkowska 

Nifuroksazyd 200 Hasco 
12 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 200 mg nifurok-
sazydu.
Działanie: przeciwbakteryjne wobec większości bakte-
rii wywołujących zakażenia jelitowe
Wskazanie: ostre i przewlekłe biegunki w przebiegu 
zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.
Podmiot odpowiedzialny: PPF Hasco-Lek S.A.

Deespa  40 mg, 20 tabletek
Bóle menstruacyjne i skurczowe jamy brzusznej
Skład: 1 tabletka zawiera 40 mg drotaweryny.
Działanie: syntetyczny lek o działaniu spazmolitycznym.
Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich, związane 
z chorobami dróg żółciowych, mięśni gładkich dróg mo-
czowych, wspomagająco w stanach skurczowych mięśni 
gładkich przewodu pokarmowego,  zespole drażliwego jelita 
grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, 
zapaleniu trzustki, w stanach skurczowych w obrębie dróg 
rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydat-
ków, silnych bólach porodowych, zagrażającym poronieniu; 
w bólach głowy pochodzenia naczyniowego.
Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA S.A.

Ranigast MAX 
150 mg x 10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 75mg ranitydyny
Działanie: hamowanie wydzielania soku żołądkowego
Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga,  
niestrawność, nadkawasność.
Podmiot odpow-iedzialny:  POLPHARMA S.A.

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

Vitaral 
60 tabletek drażowanych, suplement diety

Suplement diety zawierający zestaw 
witamin i składników mineralnych 
przeznaczonych w stanach  zwiększo-
nego zapotrzebowania. 
Podmiot odpowiedzialny:   
Valeant Sp. z o.o.
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Uprawa i wykorzystanie głogu
Te wysokie krzewy i niewielkie drzewa o sze-
rokiej, gęstej koronie najpiękniej wyglądają 
w czasie kwitnienia, w czerwcu. Mają silnie 
pachnące białe lub różowe kwiaty, zebrane  
w małe grona. Odmiany ozdobne, którymi ob-
sadza się ulice i skwery, najczęściej nie owo-
cują. Jeśli chcielibyśmy pójść śladami naszych 
babć i zrobić nalewkę, musimy wybrać głóg 
jednoszyjkowy.
Jego czerwone owoce dojrzewają w sierpniu. 
Długo utrzymują się na gałązkach, nawet do 
późnej jesieni. Jeszcze kilkanaście lat temu  
z głogów formowano żywopłoty i szpalery,  
w czerwcu sadzi się je pojedynczo. Warto jed-
nak wrócić do dawnych metod, gdyż rośliny 
te doskonale znoszą przycinanie i świetnie się 
rozkrzewiają. Mają też inne zalety: są mało wy-
magające – jeśli tylko zapewnimy im dobrą zie-
mię i nasłonecznione miejsce, na pewno będą 
dobrze rosły. Nie potrzebują przy tym specjal-
nych zabiegów. I nie zmarnieją w zimie, bo są 
odporne na mrozy.

Nalewka z owoców głogu
Dojrzałe owoce (1 kg) umyć, osuszyć i za-
lać spirytusem (0,5 l). Zakorkować i odstawić  
w ciemne miejsce na 5 tygodni. Następnie 
zlać płyn do butelki, a owoce zasypać cukrem  
(0,5 kg). Po 2 tygodniach zlać syrop z owoców 
i połączyć go ze spirytusem, którym przedtem 
zalano owoce. Dodać przegotowaną wodę 
(125 ml), zakorkować i odstawić w ciemne 
miejsce na 3 miesiące. 

Zapomniany owoc

KIEDYŚ Z OWOCÓW GŁOGU ROBIONO NALEWKI I NAPARY.  
TE OSTATNIE BYŁY DOSKONAŁE W LECZENIU CHORÓB SERCA  
I NADCIŚNIENIA. DZIŚ GŁÓG JEST PRZEDE WSZYSTKIM ROŚLINĄ OZDOBNĄ.

GŁÓG
Dżem z głogu
Sposób przygotowania
Głóg myjemy, oczyszczamy i pozbawiamy pestek. Naj-
łatwiej jest to zrobić ściskając owoc palcami i wyciskając 
pestkę. Owoce pozbawione pestek zalewamy woda tak aby 
pokryła je całkowicie. Gotujemy na bardzo małym ogniu 
przez 30 minut. Po tym czasie dosypujemy cukier do sma-
ku i kontynuujemy gotowanie na małym ogniu. Dodajemy 
kwasek cytrynowy. Gotujemy aż dżem stanie się szklisty  
i gęsty. 
Słoiki wyparzamy lub stylizujemy w piekarniku przez  
20 minut w 100 stopniach C. 
Gorący dżem nakładamy do przygotowanych słoików. Od-
wracamy do góry dnem i pozostawiamy do wystygnięcia.
Jeśli nie mamy cierpliwości do wyciągania pestek z głogu 
możemy ugotować całe owoce i przetrzeć je przez sito 
a następnie dodać cukier i postępować jak w przepisie. 
Dżem będzie aksamitny i gładki, bez kawałków owoców.

oprac. M.G.
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Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO- 
DENTYSTYCZNEGO ŚLĄSKIEGO  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,  
PASJONAT SPORTU I DIETETYKI,  
ZWOLENNIK RACJONALNEGO,  
POPARTEGO NAUKĄ PODEJŚCIA  
DO TRENINGU I ODŻYWIANIA.

Witamina (energia prosto ze)  
Słońca – dlaczego warto zadbać  
o suplementację witaminą D 

JAK BYĆ FIT
Racjonalnie i świadomie

CYKL:

Witamina D w ciągu ostatnich lat 
znacznie zyskała na popularno-
ści, mimo że od dawna przypisuje 
się jej dużą rolę w zapobieganiu 
krzywicy u dzieci a osteoporozie  
i osteomalacji u dorosłych. Stało 
się tak za sprawą odkrycia recep-
tora witaminy D (VDR) znajdujące-
go się m. in. na komórkach układu 
immunologicznego, a także ko-
mórkach mięśniowych. Odkryto, 
że witamina D oprócz wpływu na 
zdrowie naszego układu kostne-

„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest  
niezbędna, żeby odnieść sukces, ale dużo łatwiej się 
gra w otwarte karty. Dlatego na nauce staram się 
opierać moje życie codzienne. Ze sportem mam  
do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że  
moją drugą pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz  
staram się połączyć obie pasje, a efektem tego  
jest cykl artykułów, w którym będę chciał przybliżyć 
Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”



go ma regulacyjny wpływ na 
wiele innych, niezwykle waż-
nych procesów zachodzących  
w naszym organizmie.

Okazuje się, że witamina D 
pośrednio i bezpośrednio 
wpływa na ekspresję ponad 
200 różnych genów! Posiada 
korzystne działanie na spraw-
ność naszego układu odpor-
nościowego, reguluje procesy 
apoptozy (programowalnej 
śmierci komórek) dzięki cze-
mu przypisuje się jej również 
działanie przeciwnowotwo-
rowe - dotyczy to głównie 
nowotworów prostaty, jelita 
grubego i sutka. Odpowied-
nia jej podaż nie pozostaje 
bez znaczenia w kwestii ak-
tywności fizycznej - poprawia 
wrażliwość insulinową tka-
nek, ogranicza procesy kata-
boliczne, a także zapewnia 
odpowiednią produkcję te-
stosteronu. Dodatkowo może 
przyczyniać się do obniżenia 
ilości tłuszczu wisceralnego - 
kluczowego czynnika chorób 
układu sercowo-naczynio-
wego. Jej niedobory nato-
miast mogą przyczyniać się 
do cukrzycy, zaburzeń o cha-
rakterze depresyjnym, kar-
diologicznym oraz endokry-
nologicznym. Tak szeroki 
wachlarz oddziaływań można 
tłumaczyć jej faktyczną rolą  
w naszym organizmie.

Witamina D, czyli kalcyferol, 
nie jest w istocie typową wi-
taminą. Można ją sklasyfiko-
wać raczej jako prehormon, 
mający wpływ na ekspresję 
wielu genów. Wyróżniamy 
witaminę D2 (ergokalcyferol), 
pochodzenia roślinnego, oraz 
D3 (cholekalcyferol), pocho-

dzenia zwierzęcego. Formą 
lepiej wykorzystywaną przez 
nasz organizm jest witamina 
D3. W tej postaci powstaje 
też ona w naszym organizmie  
z cholesterolu pod wpływem 
promieniowania słoneczne-
go, a konkretniej mówiąc pro-
mieni UVB. Zarówno ta po-
chodząca z pożywienia jak i ta 
wytworzona w skórze ulegają 
następnie szeregowi pro-
cesów chemicznych zacho-
dzących w naszej wątrobie  
i nerkach, których końcowym 
produktem jest aktywna bio-
logicznie forma witaminy D3. 

Skoro witamina D jest obec-
na zarówno w produktach 
roślinnych i zwierzęcych a na 
dodatek produkowana jest w 
skórze, to czy istnieje potrze-
ba dodatkowej suplementacji 
tej witaminy? Otóż sprawa nie 
jest taka prosta jak mogłoby 
się wydawać. Jak pewnie już 
się domyślacie, powstająca  
z cholesterolu witamina D jest 
rozpuszczalna w tłuszczach. 
W diecie jej głównym źró-
dłem są tłuste ryby, takie jak 
łosoś czy śledź. Jednak jakość 

obecnie dostępnych na ryn-
ku ryb, metody ich hodowli, 
a także przeciętny ich udział 
w naszym jadłospisie rzadko 
kiedy zapewnia wystarcza-
jącą podaż tej witaminy. Na 
wytwarzanie w naszym or-
ganizmie ma rownież wpływ 
wiele czynników takich jak 
czas ekspozycji na promie-
niowanie UVB czy kolor skóry!  
W przypadku naszej szeroko-
ści geograficznej czynnikiem 
najbardziej ograniczających 
jest dostępność promienio-
wania. W Polsce odpowiedni 
kąt padania promieni sło-
necznych niezbędny dla wy-
starczającej syntezy witaminy 
D w skórze ma miejsce tyl-
ko od kwietnia do września,  
a używanie kremów z niedu-
żym filtrem, już takim jak SPF 
8, obniża syntezę o ok. 92%,  
a w przypadku SPF 15 nawet 
o 98%.

Jak pokazują badania, od 
kwietnia do września wystar-
czy nam, zależnie od wieku, 
od 44-132 minut przeby-
wania na słońcu w krótkich 
spodenkach i koszulce z krót-
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kim rękawem. Co jednak  
w pozostałych miesiącach, 
gdy kontaktu ze słońcem jest 
po prostu zbyt mało? Efekt 
pokazują dane statystyczne, 
które wykazały, że ponad 90% 
Polaków cierpi na mniejsze 
lub większe niedobory tej 
witaminy! Do grupy ryzyka 
niedoborów należą w szcze-
gólności wcześniaki i osoby 
starsze, osoby z nadwagą  
i otyłe, pacjenci z chorobami 
nerek i wątroby. Źle zbilan-
sowana dieta również może 
przyczynić się do niedoborów 
tej witaminy. 

Biorąc pod uwagę wszystkie 
wyżej wymienione czynniki, 
zgodnie z zaleceniami pol-
skich ekspertów z 2009 roku, 
w celu pokrycia dziennego 
zapotrzebowania, zaleca się 
suplementację w następują-
cych dawkach:
• niemowlęta karmione pier-

sią 400 IU (10 μg) na dobę;

• dzieci od 1. do 18. roku życia 
wraz z dietą i/lub suplemen-
tami 400 IU/d (10 μg/d) lub 
800–1000 IU/d (20–25 μg/d)  
w przypadku dzieci z nad-
mierną masą ciała;

• dorośli wraz z dietą i/lub 
preparatach farmaceutycz-
nych w ilości 800–1000 IU/d  
(20–25 μg/d);

• suplementacja diety kobiet 
ciężarnych w dawce 400 IU 
(10 μg) na dobę, natomiast 
od II trymestru, jeśli nie jest 
zapewniona właściwa podaż 
wraz z dietą i/lub synteza 
skórna, zaleca się 800–1000 
IU/d (20–25 μg) na dobę.

Jeśli chodzi o kwestię suple-
mentacji wraz z witaminą K 
sprawa pozostaje niejasna. 
Jednoczesna suplementacja 
witaminy K2 jest niezbędna 
w przypadku chorób nerek, 
osteoporozy, bądź stosowa-
nia wysokich dawek witaminy 
D powyżej 5000 IU dziennie. 

Dodatek witaminy K w su-
plementacji witaminy D nie 
będzie niósł ze sobą ryzyka 
zdrowotnego, ale nie ma też 
jednoznacznych badań po-
twierdzających zasadność 
łączenia tych witamin w przy-
padku profilaktycznej suple-
mentacji witaminy D. 

Biorąc pod uwagę nasze wa-
runki klimatyczne i to w jak 
niekorzystnym świetle wypa-
damy w statystykach, myślę 
że nie trzeba nikogo przeko-
nywać o zasadności stosowa-
nia preparatów z witaminą 
D3 - szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym. Przy obec-
nej mnogości preparatów  
i ich przystępnej cenie korzy-
ści płynące z suplementacji 
są niewspółmiernie wielkie 
w porównaniu do kosztów. 
W dodatku rozpuszczalność 
w tłuszczach i charaktery-
styka tej witaminy pozwala 
na wygodną suplementację  
w skumulowanych dawkach 
- na przykład raz w tygodniu. 
Jest to jeden z niewielu pre-
paratów, który sam stosuję  
i z czystym sumieniem mogę 
polecić każdemu. Dlatego za-
chęcam do zadbania o odpo-
wiednią podaż witaminy D3  
z diety i dodatkowej suple-
mentacji. Zadbajmy nie tyl-
ko o nasze kości, ale o dobre 
funkcjonowanie całego orga-
nizmu! 

Matt Wojciechowski
----------------------------

więcej o autorze  
znajdziecie na moim  

Facebook’u  
Szach Matt - fit racjonalnie
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KARCHOWICE  
Stacja Wodociągowa 
Zawada
Choć Karchowice leżą na uboczu prze-
mysłowego centrum Górnego Śląska, 
pod koniec XIX wieku rozpoczęto w nich 
poszukiwania węgla kamiennego. Nie 
znaleziono jednak czarnego kruszcu,  
a wodę!
Kompleks wodociągowy w Karchowi-
cach powstawał w latach 1894–1895  
i miał pomóc w rozwiązaniu palącego 
problemu zaopatrzenia w wodę pitną 
powstających zakładów oraz rozrasta-
jących się miast i osiedli w zachodniej 
części Górnośląskiego Okręgu Przemy-
słowego.
Z najstarszego okresu zachował się bu-
dynek biura, w którym eksponowana 
jest obecnie część zabytkowych doku-
mentów i zdjęć, w ramach Zabytkowej 
Stacji Wodociągowej „Zawada”. W czasie 
przebudowy zakładu powstała moder-
nistyczna ceglana pompownia, w której 
na dawnych stanowiskach pracy zacho-
wało się kompletne wyposażenie ruchu 
parowego stacji pomp. W ich składzie są 
m.in.: zespoły pompowe, turbiny i kom-
presory z 1925 roku.
Współcześnie Stacja Uzdatniania Wody 
„Zawada”, choć od 1991 roku wpisana 
do rejestru zabytków województwa ślą-
skiego, nadal dostarcza doskonałą wodę 
okolicznym miastom i wsiom.

To kolejne wydanie, w którym opiszemy kolejne miejsca na Szlaku Zabytków Techniki. 

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 



W
RZ

ES
IE

Ń
 - 

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

 2
01

7
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

40

Muzeum Techniki  
Sanitarnej w Gliwicach
Dlaczego czysta woda jest czysta? Jak wyglądały 
łazienki naszych prababć? Czy 100 lat temu my-
ślano w Gliwicach o ekologii? Odpowiedzi na te  
i wiele innych pytań znajdziecie w Muzeum Techniki 
Sanitarnej. Muzeum mieści się w ponad stuletniej, 
starej przepompowni ścieków, która została z piety-
zmem odrestaurowana. Stylowy, ceglany budynek 
wyróżnia się mansardowym dachem z wieżyczka-
mi. W środku zachowano urządzenia z początku XX 
wieku, poza tym eksponuje się zabytkową armaturę 
sanitarną. Zwiedzający mają możliwość obejrzenia 
filmu z historią gliwickiej oczyszczalni. Warto rów-
nież skorzystać z szansy zwiedzenia obecnie funk-
cjonującej oczyszczalni – to obiekt stosujący najno-
wocześniejsze rozwiązania. Gospodarzem obiektu 
jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Gliwicach.

Huta Szkła  
w Zawierciu
Najintensywniejszy rozwój hutnictwa szkła w Polsce 
przypada na przełom XVIII i XIX w. Wtedy też powstała 
Huta Szkła Zawiercie wykorzystująca bogatą tradycję 
wyrobu szkła na tym terenie. Wyroby zawierciańskiej 
huty szkła dość szybko zyskały sobie uznanie, stając 
się szeroko znane na przełomie wieków XIX i XX – nie 
tylko na obszarze Królestwa Polskiego, ale także na 
innych terenach carskiej Rosji oraz w cesarstwie Habs-
burgów. Wytwarzano tu szkło oświetleniowe, wyro-
by gospodarcze – kolorowe, malowane, a także szkło 
kryształowe, które po latach stać się miało sztandaro-
wym, tutejszym produktem.
Zwiedzanie huty kryształu odbywa się podczas nor-
malnej pracy zakładu, co pozwala na przyjrzenie się  
z bliska produkcji wyrobów kryształowych, poczyna-
jąc od przygotowania surowców, poprzez proces po-
bierania płynnej masy szklanej z wanny szklarskiej i jej 
formowania – ręcznego oraz automatycznego, aż po 
proces zdobienia. Huta Szkła w Zawierciu nie należy 
do łatwo dostępnych atrakcji Szlaku Zabytków Techni-
ki, lecz zdecydowanie warto zadać sobie trochę trudu 
i ją odwiedzić! 



Górnośląskie  
Koleje  
Wąskotorowe
Kolej górnośląska o szerokości toru 785 mm jest naj-
starszą nieprzerwanie czynną koleją wąskotorową na 
świecie. W 1851 r. powstały pierwsze odcinki używa-
nych do dziś szlaków. W 1855 r. uruchomiono pierw-
sze seryjnie wyprodukowane wąskotorowe parowozy.  
Koleje konne, legendarne „rosbanki” powstały  na Gór-
nym Śląsku już na przełomie XVIII i XIX stulecia.
Na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku po-
pularna „rosbanka” kursuje nieregularnie na odcinku 
Bytom PKP Wąskotorowy–Miasteczko Śląskie. Linia 
liczy ponad 21 km; pociąg pokonuje tę odległość  
w nieco ponad godzinę, przewożąc turystów i wy-
cieczkowiczów. Trasa zaczyna się na dworcu PKP  
w Bytomiu. Następne jej przystanki to: Szombierki, 
Karb, Dąbrowa Miejska, Sucha Góra, Repty Kopalnia 
Zabytkowa, Tarnowskie Góry, Lasowice, Miasteczko 
Śląskie Zalew, Miasteczko Śląskie. Największą stacją 
GKW jest Bytom Karb Wąskotorowy. Zachowały się na 
niej budynki lokomotywowni, gdzie zobaczyć można 
m.in. dwa parowozy, pojazdy spalinowe (w tym po-
wszechnie stosowaną, rumuńską lokomotywę typu 
Lxd2), wagony towarowe i osobowe oraz pojazdy 
pomocnicze (np. drezynę). Ciekawostką jest wagon–
salonka z 1912 r. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe  
w Bytomiu znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki.

Przyjemnych podróży!

Sudafed 
XyloSpray HA 
10 ml z kwasem 
hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu 
zawiera 1 mg ksylome-
tazoliny (Xylometazolini 
hydrochloridum).

Chlorchinaldin  20 tabletek do ssania,  
o smaku  tradycjnym i czarnej porzeczki

FLEGATUSSIN 
syrop 115 ml

Neo-angin
24 tabletki do ssania 
Skład: 1 tabletka zawiera: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy-1,2 mg; amylometa-
krezol-0,6 mg; lewomentol-5,72 mg.
Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, słabo znieczulająco miejscowo.
Wskazania: wspomaganie leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, prze-
biegające z takimi objawami jak ból gardła, zaczerwienie, obrzęk.
Podmiot odpowiedzialny: M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

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

Skład: 1 tabletka zawiera 2 mg chlorochinaldolu.
Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniakowe.
Wskazania: w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach 
grzybiczych jamy ustnej  i gardła, po leczeniu antybiotykami.
Podmiot odpowiedzialny:  VALEANT

Skład: 100 g syropu zawiera 0,04 g chlo-
rowodorku bromheksyny, wyciąg płynny 
z liści babki lancetowatej i kwiatów dzie-
wanny -36 g.
Działanie: wykrztuśne, rozrzedzające 
wydzielinę, łagodzące podrażnienia gar-
dła wywołane kaszlem.
Wskazania: kaszel  z utrudnionym od-
ksztuszaniem w przebiegu  chorób dróg 
oddechowych.
Podmiot odpowiedzialny:  
POLPHARMA
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Sudafed  
XyloSpray HA 
dla dzieci 
10 ml z kwasem  
hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu 
zawiera 0,5 mg ksylome-
tazoliny (Xylometazolini 
hydrochloridum).

Działanie: miejscowo na błony śluzowe  działa obkurczająco na  naczynia zmniej-
szając  przekrwienie, obrzęk, wysięk. 
Wskazania: wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub 
bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przy-
nosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu 
udrożnienia trąbki słuchowej. Dla dzieci od 2-12 lat
Podmiot odpowiedzialny: Jonhson & Johnson

W
RZ

ES
IE

Ń
 - 

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

 2
01

7

41



Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1. lokum dla złotej rybki
2. mierzy głębokość wód
3. potocznie o butach sportowych
4. miasto w województwie łódzkim  

nad Rakówką
5.  wieża pomieszania języków
6. opowiada przebieg akcji w powieści
7.  starszy szeregowy w artylerii
8.  farba afiszowa
9.  ojciec Władysława III Warneńczyka
10. wygłaszać w sposób artystyczny 

utwór literacki; recytować
11. przyrząd do określenia położenia 

geograficznego
12. niesprawdzone wiadomości powta-

rzane z ust do ust
13. zespół poglądów filozoficznych gło-

szących, że prawdziwą i w pełni uza-
sadnioną wiedzę o rzeczywistości 
dostarczają jedynie nauki przyrodni-
cze

14. leworęczny
15. insynuować , przypisywać , wmawiać
16. rozkładana kanapa
17. zajmuje 1/3 Ameryki Południowej
18. pierwszy noblista fizyk
19. ogół poglądów
20. wiosenne grzyby jadalne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Tabex 
1,5 mg x 100 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Działanie: zmniejszanie zależności organizmu od nikotyny bez objawów odstawienia.
Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny.
Podmiot odpowiedzialny: SOPHARMA Warszawa, Sp. z o.o

Syrop Prawoślazowy  125 g
Skład: 100 g zawiera: Althaeae radicis  
maceratio 35,9 g.
Działanie: powlekające, łagodzące, osłaniające.
Wskazania: kaszel w przebiegu stanów zapal-
nych górnych dróg oddechowych spowodowane 
podrażnieniem błony śluzowej gardła.
Podmiot odpowiedzialny: HASCO S.A. 

Alax 
20 tabletek drażowanych
Skład: wysuszony sproszkowany sok z liści aloesu oraz wyciąg z kory kruszyny, 1 tabletka zawiera  
10-15 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę.
Działanie: przeczyszczające.
Wskazania: krótkotrwałe stosowanie w sporadycznie występujących zaparciach powyżej życia.
Podmiot Odpowiedzialny: HERBAPOL, POZNAŃ

Duraphat 5000
pasta do zębów 50 g
Skład: 1g pasty zawiera 5 mg fluoru w postaci 
fluorku sodu (=5000 ppm fluoru).
Produkt przeznaczony do higieny zębów.
Podmiot odpowiedzialny: CP GABA Niemcy

Gardimax medica 
spray 30 ml
Skład: 10 ml leku zawiera: Chlorhexidini 20 mg, Lidocainum 5 mg.
Działanie:  miejscowo znieczulające, odkażające.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów bólowych związanych ze stanem zapalnym 
lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals, Gliwice.
 

Gardimax medica 
24 tabletki do ssania
Skład: 1 tabletka zawiera: Chlorhexidini 5 mg, Lidocainum 1 mg.
Działanie:  miejscowo znieczulające, odkażające.
Wskazania: objawowe leczenie w celu łagodzenia bólów  związanych ze stanem zapalnym 
lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals, Gliwice.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceu-
tą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Przejmij kontrolę nad cukrzycą!
Wybierz Accu-Chek Performa

Pomiar  
przed posiłkiem 

Zapytaj lekarza lub farmaceutę  
o bezpłatny zestaw startowy.

Znacznik ogólny 
pomiaru 

Przypomnienie  
o pomiarze

Pomiar po posiłku 

1 Dane dotyczą ilości opakowań testów 
paskowych Accu-Chek wg IMS (MAT 3.2016)


