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BIOVITAL PAMIĘĆ   
1000 ml, suplement diety 
Suplement przygotowany w oparciu o bioaktywne 
składniki, które wpływają na prawidłową pracę umysłu 
utrzymując go w dobrej kondycji na długo.  
Zawiera  unikalne połączenie  z trzech roślin:  
Bacopa monniera, Gotu  kola i Ginkgo biloba.

BIOVITAL TRAWIENIE   
1000 ml, suplement diety 
Suplement dzięki formie toniku jest łagodny dla żołądka  
i umożliwia szybkie wchłanianie substancji aktywnych dla 
organizmu, a zawarte składniki wspomagają jego naturalne 
oczyszczanie. 

BIOVITAL  
ZDROWIE PLUS
1000 ml, suplement diety
ENERGIA I WITALNOSĆ,SERCE I UKŁAD 
KRĄŻENIA
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, 
zalecany szczególnie osobom przepracowa-
nym, przemęczonym, chcącym zachować 
zdrowie, odporność, energię i dobrą kondy-
cję organizmu niezależnie od wieku.

Informacja o produkcie:  https://www.egis.pl/24/nasze-leki/60/biovital

Podmiot odpowiedzialny: EGIS
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Drodzy Czytelnicy! 

Złota polska jesień  to najpiękniejsza pora roku.

Kolorowe liście, kwiaty jesienne, owoce i warzywa 

kolorami przypominające barwne tkaniny. Słońce 

jeszcze ciepłe, ale już coraz chłodniejsze wieczory, 

częściej pochmurne dni... Trzeba zadbać o odpor-

ność. W tym wydaniu dowiemy się o tym jak ruch 

wpływa na nasze zdrowie, jak zadbać o swoje zdro-

wie, jak stworzyć zielony napój wspomagający 

właśnie odporność.  Zachęcamy szczególnie do pr-

zeczytania wywiadu z lekarzem, który chorował na 

Covid-19. Warto dbać o zdrowie i higienę cały rok, 

bo to ciężka choroba. Mamy nadzieję, że zaciekawi 

Was także wędrówka po suwalszczyźnie i krzyżó-

wka, tym razem w innym stylu. 

Wszystkim czytelnikom życzymy przyjemnej 

lektury!

Redakcja
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UWAGA!

Wzmacniamy 
odporność!

Wzmacniamy  
odporność!

Układ immunologiczny
Na wstępie należy napisać czym 
jest nasz układ immunologicz-
ny i za co odpowiada. Odpowia-
da przede wszystkim za obronę 
organizmu przed bakteriami, 
wirusami czy grzybami. Prawi-
dłowe funkcjonowanie tego 
układu zapewni nam dobre 
zdrowie a w razie choroby szyb-
ką regenerację. Żeby jednak 

odpowiednio działał powin-
niśmy o niego dbać przez całe 
życie. Ważne, żeby pomyśleć  
o odporności jak najwcześniej, 
zarówno własnej, jak i dzieci. 
Odporność taką jaką ma osoba 
dorosła, dziecko nabywa dopie-
ro po trzynastym roku życia. 

Dobra dieta to podstawa
W diecie wzmacniającej odpor-
ność powinny się znaleźć wa-

rzywa i owoce, które obfitują  
w tzw. antyoksydanty (przeci-
wutleniacze), a które – walcząc 
z wolnymi rodnikami – sprzy-
jają naszej odporności. Są to 
głównie witaminy A, C i E, za-
warte m.in. w marchwi, szpi-
naku, brokułach, pomidorach, 
papryce (zwłaszcza czerwonej), 
cytrusach oraz porzeczkach 
i truskawkach (także mrożo-
nych).

Wszyscy już wiedzą, że w ramach ochrony przed nowym koronawirusem trze-
ba unikać kaszlących osób, dużych skupisk ludzi, zatłoczonych pomiesz-
czeń, a także jak najczęściej myć ręce. To nasza pierwsza linia obrony. Ale 
mamy też drugą – własną odporność, którą można wzmacniać. Przeziębienia 
i wirusy to główny problem w okresie zmian pogodowych. To jesienią nasza 
odporność jest wystawiana na próbę. Chcielibyśmy przybliżyć sposoby bu-
dowania naturalnej odporności.



W odpornościowej diecie nie 
może zabraknąć jogurtu na-
turalnego z żywymi kulturami 
bakterii, które pobudzają białe 
ciałka krwi do większej aktyw-
ności. Prowadzą jakby ćwicze-
nia na poligonie, przygotowu-
jąc je do ewentualnej obrony. 
Pomocny może być również 
miód – jego antybakteryjne 
działanie zostało udowodnio-
ne m. in. w przypadku chorób 
górnych dróg oddechowych, 
jak infekcje gardła, kaszel, ka-
tar, chrypa czy zapalenia zatok.
Warto do swojego menu wsta-
wić więcej zup, zwłaszcza takie 
zmiksowane na krem, do któ-
rych można dodawać mnóstwo 
warzyw i przypraw, a wszystkie 
cenne substancje znajdują-
ce się jarzynach znajdą się też 
na twoim talerzu. Zupy kremy 
sycą i rozgrzewają organizm od 
środka, a to podczas chłodnych 
dni jest jednym z czynników 
zwiększających odporność 
na przeziębienie. Właściwości 
rozgrzewające zupy można 
też podkręcić, dodając ostre 
przyprawy, np. pieprz cayen-
ne, gałkę muszkatołową, curry, 
chili czy imbir. Ostre przypra-
wy mają ponadto właściwości 
bakteriobójcze i oczyszczające, 

co wzmacnia układ odporno-
ściowy.
Budowanie odporności organi-
zmu to tak naprawdę inwesty-
cja w nasze zdrowie a wiadomo, 
że zdrowie jest najcenniejsze. 
Dlatego wprowadźmy te po-
rady do naszego codziennego 
rytuału, żeby móc się cieszyć 
dobrym zdrowiem a nie mar-
nować czasu na chorowanie. 
Probiotyki wzmacniają mikro-
biotę jelitową. Jest ona niezwy-
kle istotna nie tylko w proce-
sach trawienia i metabolizmu, 
ale również w kształtowaniu 
odpornośc organizmu. Dodat-
kowo metabolity bakterii pro-
biotycznych blokują rozwój 
części patogennych mikroor-
ganizmów. Naukowcy uważa-
ją, że nawet 80 proc. komórek, 
które stoją na straży naszej 
odporności pochodzi z jelit.  
W związku z tym warto zadbać 
o wzmocnienie układu pokar-
mowego i odbudowanie flory 
bakteryjnej. Warto postawić 
przede wszystkim na produk-
ty, które są bogate w naturalne 
probiotyki, takie jak:
    kapusta kiszona,
    ogórki kiszone,
    zakwas buraczany,
    zakwas chlebowy.

Pomogą też produkty fer-
mentowane, które są bogate  
w bakterie ze szczepu Lactoba-
cillus. Dobrym pomysłem jest 
wprowadzenie do diety na sta-
łe takich produktów jak jogurt 
naturalny, maślanka, zsiadłe 
mleko czy kefir. Na etykiecie 
produktu są umieszczone in-
formacje o jego składzie.
Wszystkie te produkty zawiera-
ją naturalne kultury bakterii fer-
mentacji mlekowej, które mają 
właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwwirusowe. U osób spo-
żywających duże ilości jogur-
tów zaobserwowano w jelitach 
zwiększoną ilość bakterii ze 
szczepu Lactobacillus i jedno-
cześnie mniej Enterobakterii, 
które z kolei są odpowiedzialne 
m.in. za powstawanie stanów 
zapalnych w organizmie.

Hartowanie – jak to robić?
Na samym wstępie należy po-
wiedzieć, że rady nadopiekuń-
czych matek, które uważają, że 
w mieszkaniu musi być ciepło, 
dziecko zawsze ma być grubo 
ubrane, a w razie wyjścia na 
sanki ma na nich jechać opatu-
lone po same uszy są błędne. 
Zamknięcie dziecka w takiej 
„bańce” nie pomoże a w nie-
których przypadkach może 
mieć skutek odwrotny. Wy-
starczy przeciąg, przemoczo-
ne ubranie lub chora osoba w 
pobliżu, żeby wychowanie w 
cieplarnianych warunkach od-
płaciło się paskudną infekcją. 
Dlatego warto wykorzystać 
naturalne umiejętności obron-
ne organizmu i przyzwyczaić 
nasze dziecko do różnych wa-
runków. Żeby uzyskać odpo-
wiedni efekt powinniśmy za-
dbać o to żeby dziecko miało 
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jak najwięcej ruchu. Możemy 
na przykład dwa razy dziennie 
chodzić na długie spacery. Ko-
lejnym sposobem przyzwycza-
jania organizmu do zmiennych 
warunków jest naprzemienny 
prysznic, wodą ciepłą i zimną. 
Bardzo istotnym punktem tera-
pii hartowania jest utrzymywa-
nie odpowiedniej temperatury 
w naszym mieszkaniu. Termo-
metr nie powinien wskazywać 
więcej niż 19-20 stopni. Pamię-
tajmy także o systematycznym 
wietrzeniu mieszkania. Osoby 
mieszkające w blokach mogą 
rozważyć zakup nawilżacza po-
wietrza. 

Krok po kroku
Każdy wie, że początki bywają 
trudne, dlatego żeby się od razu 
nie zniechęcić nie zaczynajmy 
od wspomnianych wcześniej 
lodowatych kąpieli czy nacie-
rania się śniegiem. Stopniowo 
zwiększajmy intensywność za-
biegów, wtedy łatwiej będzie 
nam się do nich przyzwyczaić  

i nie będą dla nas nieprzyjemne. 
W przypadku kąpieli w chłod-
nej wodzie ważny jest sposób  
w jaki to robimy. Należy zacząć 
od nóg i kierować się do serca. 
Po serie naprzemiennych prysz-
niców będziemy mogli pomy-
śleć o kąpieli w jeziorze nie tyl-
ko w lecie ale i bieganiu boso 
po śniegu. W przypadku osób 
starszych i tych mniej odpor-
nych polecamy zacząć terapię 
od rozcierania ciała ręcznikiem 
zamoczonym w zimnej wodzie. 

Kto powinien a kto nie?
Wzmacniać odporność organi-
zmu może a nawet i powinien 
każdy z nas. Choć oczywiście 
powinniśmy dostosować zabie-
gi do naszej aktualnej odpor-
ności. Nie polecamy zaczynać 
od ekstremalnych możliwości 
hartowania jakimi są kąpiele w 
lodowatej wodzie, które stosują 
morsy. W hartowaniu najważ-
niejsza jest systematyczność  
i wyrabianie dobrych nawyków. 
Musimy działać stopniowo, po-

nieważ sama idea hartowania 
polega na zmuszeniu organi-
zmu do wypracowania metod 
obronnych, a nie zafundowanie 
mu szoku. Na początek poleca-
my skupić się na tym co na sie-
bie ubieramy, ponieważ duża 
część z nas ubiera się na porę 
roku a nie na konkretne warun-
ki jakie panują na zewnątrz. Ko-
lejnym krokiem może być spa-
cer do pracy, sklepu czy szkoły 
zamiast jazdy samochodem. 
W nocy śpijmy przy otwartym 
oknie. Kiedy jesteśmy w domu 
nośmy jak najlżejsze ubrania. 
Chodzenie boso również ma 
korzystny wpływ na naszą od-
porność. 
Podstawową zasadą podczas 
budowania odporności jest to, 
że zabiegi możemy wykony-
wać tylko wtedy, kiedy jesteśmy 
zdrowi. Kolejną zasadą jest cią-
gły ruch, co oznacza, że w mo-
mencie brania chłodnej kąpieli 
nie powinniśmy stać nierucho-
mo. Wystarczy zwrócić uwagę 
na to, że morsy nie wskakują od 
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razu do lodowatej wody, tylko 
schładzają się powoli i robią to 
po solidnym rozgrzaniu orga-
nizmu biegami i intensywnymi 
ćwiczeniami. Jeżeli w trakcie 
hartowania trzęsiemy się z zim-
na, to znaczy, że należy prze-
rwać zabieg i rozgrzać organizm 
poprzez ruch lub założenie 
ciepłego ubrania. Hartować 
można się codziennie. Sport to 
również dobry sposób uodpar-
niania organizmu. Na przykład 
jeżdżąc na nartach czy na rowe-
rze hartujemy swój organizm, 
ponieważ musi sobie radzić ze 
zmienną pogodą. Świeże po-
wietrze jest najlepsze podczas 
takiej terapii, ponieważ wtedy 
lepiej działa układ oddechowy, 
a skóra jest mniej wrażliwa na 
negatywne czynniki. 

Jakie ćwiczenia najlepiej 
hartują organizm?
Najlepsze dyscypliny dla nasze-
go układu odpornościowego to 
te, które mają charakter wysiłku 
tlenowego – o umiarkowanej 
intensywności. Należą do nich:
• jazda na rowerze,
• trucht,

• marsz,
• nordic walking,
• fitness,
• chodzenie po górach,
• pływanie,
• jazda na rolkach,
• wspinaczka górska.

Jak ćwiczyć, by wzmocnić 
odporność organizmu?
Aby gimnastyka przyniosła 
oczekiwane efekty, trzeba ćwi-
czyć regularnie… trzy razy  
w tygodniu (od 30 do 60 minut). 
Osobom dorosłym z dobrym 
stanem zdrowia można polecić 
zastosowanie się do schematu 
3×30×130, czyli podejmowa-
nie regularnej aktywności ru-
chowej co najmniej trzy razy  
w tygodniu co najmniej przez 
30 minut, przy tętnie do 130 
uderzeń na minutę. Z punktu 
widzenia zdrowia istotne jest 
również, aby wydatek energe-
tyczny podczas tego niezbyt 
obciążającego organizm tre-
ningu przekraczał 1000 kcal/
tydzień. Optymalnie jest, gdy 
wynosi on 2000 kcal/tydzień́. 
Co ciekawe, metoda „im for-
sowniejszy trening, tym lepiej” 

nie działa. Podobnie jak zajęcia 
typowo rekreacyjne, np. space-
ry. Badania wykazały, że aktyw-
ność ruchowa typu rekreacyjne-
go nie wpływa w istotny sposób 
na ilość składników krwi odpo-
wiadających za stan odporności 
organizmu, a przetrenowanie 
osłabia mechanizmy odporno-
ściowe. Rośnie wtedy poziom 
hormonów stresu (adrenalina 
i kortyzol), które blokują układ 
immunologiczny. Długotrwała 
forsowna gimnastyka powo-
duje spadek liczby limfocytów 
i blokuje ich działanie, przez 
co system odpornościowy jest 
przejściowo osłabiony. Dodat-
kowo nadmierny wysiłek fizycz-
ny zmniejsza na kilka godzin 
stężenie immunoglobulin w śli-
nie oraz w śluzie wydzielanym 
przez górne drogi oddechowe, 
a wtedy łatwiej może docho-
dzić do infekcji bakteryjnych  
i wirusowych – jesteśmy podat-
ni na przeziębienie. Warto też 
pamiętać, by ubierać się raczej 
niezbyt ciepło, najlepiej tak, by 
nie zmarznąć na początku i nie 
spocić się w trakcie ćwiczeń.
Budowanie naturalnej odpor-
ności organizmu to tak napraw-
dę inwestycja w nasze zdrowie 
a wiadomo, że zdrowie jest 
najcenniejsze. Okres jesienno- 
zimowy w tym roku może być 
naprawdę trudnym sprawdzia-
nem dla naszej odporności. 
Dlatego, zacznijcie już od dziś 
starać się wprowadźmy te po-
rad do codziennego rytuału, 
żeby móc się cieszyć dobrym 
zdrowiem. 

oprac. W. Jakubek

Cztery Cztery pory roku
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Siedzący tryb życia powoduje, 
że coraz więcej Polaków skarży 
się na problemy ze zdrowiem. 
Przybywa nam także osób z nad-
wagą i otyłych. To problem nie ty-
lko naszego kraju. Światowa Or-

ganizacja Zdrowia (WHO – World 
Health Organization) w 2016 r. 
podawała, że liczba dzieci z nad-
wagą poniżej piątego roku życia 
wynosi ponad 41 mln! W przypa-
dku dorosłych te dane są jeszcze 

bardziej zatrważające. Trzy lata 
temu bowiem WHO szacowała 
liczbę osób otyłych na 1,1 mld. 
Nadwaga i otyłość niosą za sobą 
istotne zagrożenia. Nieleczone 
prowadzą do rozwoju wielu cho-
rób: układu krążenia, cukrzycy 
typu 2, zespołu metabolicznego, 
zaburzeń hormonalnych, a także 
zwiększają ryzyko zachorowań 
na niektóre nowotwory. Według 
danych WHO co najmniej 2,6 mi-
liona ludzi każdego roku umiera 
z powodu nadwagi lub otyłości.

Ruch to zdrowie
Lekarstwem na ten stan rzeczy 
jest, po pierwsze zmiana diety, 
po drugie ruch, którego dzisiaj 
nam tak bardzo brakuje. Złota 

RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU POZWALA ZACHOWAĆ ZDROWIE I DOBRĄ  
KONDYCJĘ. W DODATKU DOSKONALE ODPRĘŻA I UŁATWIA ODERWANIE SIĘ  
OD CODZIENNYCH PROBLEMÓW. NIE TRZEBA DUŻEGO WYSIŁKU, BY ZADBAĆ  
O ZDROWIE SWOJE I BLISKICH, A PRZY TYM ŚWIETNIE SIĘ BAWIĆ. NAJCIEPLEJSZE  
MIESIĄCE W ROKU JUŻ ZA NAMI JEDNAK TO NIE POWÓD, ŻEBY PRZESTAĆ DBAĆ  
O SWOJĄ KONDYCJĘ FIZYCZNĄ. 

Aktywna 
jesień

CYKL DBAJ O ZDROWIE  
CAŁY ROK!

Cztery Cztery pory roku
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Polska jesień potrafi być pięk-
na dlatego warto wyjść z domu. 
WHO w swoich zaleceniach zwra-
ca uwagę, że aktywność fizyczna 
to nie tylko wyjście na siłownię czy 
basen, to także spacery, ogrod-
nictwo, zamiana auta na rower 
czy po prostu częstsze chodzenie 
pieszo. To też wspólne zabawy  
z rodziną: jazda na rolkach, gra 
 w siatkówkę, koszykówkę czy 
piłkę nożną. Z jednej strony takie 
aktywności służą zdrowiu: po-
prawiają wydolność krążeniowo- 
oddechową, wzmacniają mięś-
nie, wpływają na zdrowie kości  
i zmniejszają ryzyko wystąpienia 
cukrzycy, a nawet depresji, z dru-
giej wzmacniają rodzinne więzi.  
Korzyści z podejmowania aktyw-
ności na świeżym powietrzu jest 
więcej:
-  dotlenienie organizmu,
-  zdobycie energii do działania,
- poprawa nastroju – ruch na 

świeżym powietrzu wzmaga 
produkcję endorfin – hormonu  

szczęścia,
-  lepsza pamięć i koncentracja,
-  wzmocnienie odporności.

Podziwiaj krajobrazy
Aktywność fizyczna na świeżym 
powietrzu ma też wiele innych po-
zytywnych skutków. Można dzięki 
niej wspólnie z bliskimi zwiedzać 
daną okolicę. W wielu miasta-
ch czy na obrzeżach znajdziemy  
szlaki turystyczne, ścieżki rowero-
we czy szlaki do uprawiania nordic 
walking. Najczęściej wytyczone 
są one w atrakcyjnie położonych 
miejscach, które pozwalają na  
bezpośrednie obcowanie z pr-
zyrodą i podziwianie pięknych 
krajobrazów. Przy tym takie akty-
wności działają zbawiennie na 
zdrowie. Jazda na rowerze wpły-
wa pozytywnie na cały orga-
nizm. Podczas jazdy jednośladem  
uaktywniają się inne partie mięśni 
niż podczas chodzenia. Wzmacnia 
kręgosłup, zwłaszcza jego dolny 

odcinek. Równy, jednostajny 
wysiłek sprawia, że zwiększa 
się pojemność płuc, poprawia 
wydolność serca. Jazda na ro-
werze chroni też przed miaż-
dżycą i znacznie obniża poziom 
złego cholesterolu. Duże korzyś-
ci niesie uprawianie nordic wal-
kingu. Ten sport angażuje z kolei 
pracę aż 90% mięśni. Wymaga 
pracy zarówno rąk, jak i brzucha, 
pleców i nóg. Wzmacniane są 
kości (zmniejszenie ryzyka os-
teoporozy) oraz mięśnie ramion, 
barków, tułowia, brzucha, całych 
nóg i pośladków. Poprawia 
koordynację ruchową, zwiększa 
wytrzymałość mięśni, pozwala 
wypracować siłę i kondycję.

A może zespołowo?
Świetnym pomysłem na aktyw-
ność na świeżym powietrzu, ale 
też wspólną zabawę z rodziną czy 
znajomymi jest organizowanie 
gier zespołowych. Gra w siatkó-
wkę, koszykówkę czy piłkę nożną 
może okazać się świetną i zdrową 
zabawą. Sporty zespołowe uczą 
współdziałania i zdrowej rywali-
zacji, poprawiają koordynację ru-
chową, wzmacniają mięśnie, po-
zwalają spalać kalorie. Ciekawym 
pomysłem na spędzanie aktywnie 
czasu na świeżym powietrzu są 
rolki. Co ciekawe, jazda na łyżwo-
rolkach jest mniej kontuzjogen-
na niż bieganie. Podczas jazdy na 
rolkach mniejszemu obciążeniu 
ulegają bowiem stawy kończyn 
dolnych. To dlatego ten sport po-
leca się osobom, które nie mogą 
biegać bądź nie lubią tego ro-
bić. Na rolkach można jeździć  
w różnym tempie, w zależności od 
stopnia zaawansowania i poczucia 
pewności. Rolki świetnie spalają 
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tkankę tłuszczową. Już 30-minu-
towa jazda na rolkach pozwala 
spalić ok. 250 kcal. Podczas ja-
zdy na rolkach pracują niemal  
wszystkie partie mięśni: zarów-
no kończyny dolne, górne, jak  
i pośladki, plecy czy brzuch. Jazda 
na rolkach wymaga też utrzymy-
wania pionowej postawy – wpły-
wa więc na poczucie równowagi.
Dobrym pomysłem jest także  
korzystanie z miejskich siłow-
ni zlokalizowanych na świeżym 
powietrzu. Realizowane tu tre-
ningi przynoszą więcej korzyści 
niż ćwiczenia wykonywane w 
zamkniętych pomieszczeniach. 
Siłownie plenerowe są coraz bar-
dziej różnorodne. Znajdziemy 
tam: rowerki, wahadła, orbitrek, 
wioślarza, drabinki, walce czy 
steppery. Wszystkie wykonywa-
ne na nich ćwiczenia wzmac-
niają mięśnie i stawy nóg, po-
prawiają równowagę, pomagają  
w utrzymaniu poprawnej posta-
wy ciała.

Bieg po zdrowie
Jedną z najbardziej popularnych 
aktywności na świeżym powie-
trzu jest bieganie. Jeżeli tylko po-
goda na to pozwala jesień to do-
bry moment by zacząć uprawiać 
tą aktywność. Dodatkowo jest to 
idealny sport, który pomoże nam 
przygotować nasz organizm na 
zimę. Nie tylko poprawia kon-
dycję i świetnie wpływa na samo-
poczucie, ale i:
• doskonale kształtuje sylwe-

tkę,
• hartuje, wzmacnia odpor-

ność, poprawia kondycję,
• opóźnia procesy starzenia,
• chroni przed demencją star- 

czą i Alzheimerem,
• poprawia sprawność układu 

sercowo-naczyniowego,
• pozwala kontrolować ciśnie-

nie krwi, poziom glukozy we 
krwi i poziom cholesterolu.

Bieganie najlepiej zacząć, korzy- 
stając z przygotowanych przez 

specjalistów planów treningo- 
wych. Jest to ważne w przy- 
padku osób prowadzących  
siedzący tryb życia i dotąd  
nieuprawiających aktywności. 
Zacząć przygodę z bieganiem 
trzeba wówczas powoli, wdraża-
jąc się w tę aktywność. W przeci-
wnym razie, już po chwili łapiąc 
zadyszkę, można szybko się 
zniechęcić. Sportem, który moż-
na uprawiać na świeżym powie-
trzu, jest także tenis – zarówno 
stołowy, jak i ziemny. Z prowa-
dzonych badań wynika, że gra  
w tenisa trzy godziny tygodnio-
wo z umiarkowaną intensyw- 
nością, obniża ryzyko przed-
wczesnego zgonu aż o połowę. 
Sport ten wzmacnia mięśnie rąk 
i pleców, poprawia kondycję,  
wzmacnia kości. Uczy taktyczne-
go myślenia, uważnej obserwacji  
i skupienia.

Gdy pogoda nie sprzyja
W uprawianiu jakiegokolwiek 
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sportu lub po prostu aktywnym 
trybie życia najważniejsza jest 
regularność. Jednak nie zawsze 
pogoda jesienią w naszym kraju 
sprzyja aktywności na świeżym 
powietrzu. Kiedy pogoda nie za-
chęca do wychodzenia z domu 
powinniśmy rozpocząć domowe 
treningi, przede wszystkim po-
winniśmy pozbyć się wymówek, 
że nie mamy hantli, sztang czy 
innego sprzętu. Wystarczy trochę 
sprytu, kreatywności i przede  
wszystkim chęci. Wiele osób  
w tym także specjaliści, ćwiczy  
w domu bez specjalnego sprzę-
tu. Można podglądać ich w In-
ternecie gdzie często publikują  
filmy z treningami z instruk-
tażem.

Nawet jeżeli uważamy, że nie 
da się w domowych warunkach 
uzyskać obciążeń czy intensyw-
ności jak w ćwiczeniach na siłow-
ni to pamiętajmy, że lepiej podtr-
zymać obecną formę, robiąc 
treningi w domu niż zmarnować 
cały nasz wysiłek, leniuchując pr-
zez dwa tygodnie albo i dłużej. 
Zacznijmy od najprostszego ćwi- 
czenia które wykonujemy bez 
żadnego sprzętu czyli brzuszki. 
Jeżeli potrzebujemy zaprzeć się 
o coś to włóżmy nogi na przykład 
pod szafę czy wersalkę. Wcześ-
niej sprawdźmy, czy ich masa  
w zestawieniu z naszym cięża-
rem ciała i siłą, którą włożymy,  
to odpowiednie proporcje. 
Pierwszym sprzętem domowym 

który możemy zaadaptować do 
ćwiczeń jest krzesło, które chyba 
każdy posiada. Krzesła obrotowe 
na kółkach czy bujane odpadają!  
Krzesło możemy wykorzys-
tać na przykład do przysiadów  
i treningu nóg. Skorzystajmy  
z niego, robiąc pompki odwrotne,  
utrzymując się na nim tyłem, gd-
zie pracuje nasz triceps.
W ostatnim czasie większość z nas 
robi większe zakupy a rzadziej,  
w tym wody i innych płynów. 
Butelki spokojnie mogą nam 
posłużyć jako hantle od tych 
półlitrowych aż do baniaków 
kilkulitrowych. Jeżeli obciążenie 
jest niewystarczające możemy je 
włożyć do plecaka po kilka sztuk. 
Takie butelki czy torby doskona-
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le przydają się w treningu mięśni 
barków. Można je wykorzystać 
przy wykonywaniu przysiadów 
czy skłonów z obciążeniem, a ta-
kże wykonując tzw. martwy ciąg, 
który polega na podniesieniu pr-
zedmiotu z podłoża, poprawiając 
umięśnienie odcinka grzbietowe-
go.
Dla osób sprawniejszych i czu-
jących się na siłach narzędziem 
ćwiczeń może być ręcznik do 
rąk. Wystarczy przyjąć pozycję 
do pompek na gładkim śliskim 
podłożu (panele, parkiet, kafelki). 
Ręcznik umieścić pod stopami  
i dynamicznie przyciągać kolana 
do klatki piersiowej a następnie 
wracać do pozycji początkowej.  
W tym przypadku będziemy  
ćwiczyć mięśnie obręczy barko-
wej oraz brzucha. Są to jednak 
ćwiczenia, które powinny wy-
konywać osoby sprawne, regular-
nie ćwiczące.

Kolejnym dobrym ćwiczeniem, 
które pozwoli spalić trochę kalo-
rii i wzmocnić mięśnie nóg jest 
po prostu wchodzenie i schodze-
nie po schodach. Przy szybszym 
marszu półgodzinnym na scho-
dach jesteśmy w stanie spalić na-
wet 1000 kalorii. Taka aktywność  
wzmacnia serce i poprawia wy- 
dolność krążeniowo-oddechową,  
a także kształtuje mięśnie łydek, 
ud, pośladków i brzucha. Ponadto 
pozwala spalić tkankę tłuszczową 
oraz pozbyć się cellulitu.

Jeżeli kiedyś uprawialiśmy jakiś 
sport albo ćwiczyliśmy to war-
to zejść do piwnicy, garażu czy 
otworzyć dawno nie otwieraną 
szufladę i sprawdzić, czy w nich 
nie kryją się stare zapomniane 
sprzęty do ćwiczeń. Gwarantuje 
wam, że duża część z was coś zna-
jdzie. Choćby skakankę z lat mło-
dości czy piłkę do ćwiczeń. Może 

się okazać, że wcale nie potrzebo-
waliście karnetu na siłownie żeby 
trochę poćwiczyć. 
Rozpoczęcie treningów zawsze 
wymaga odpowiedniego przy-
gotowania i zweryfikowania czy 
nasz organizm jest na to gotowy. 
W tej kwestii najlepiej poradzić 
się lekarza, który zna nasz stan 
zdrowia i będzie mógł określić na 
co możemy sobie pozwolić, żeby 
nadmiernie nie eksploatować or-
ganizmu. Podczas wykonywania 
ćwiczeń przypominamy jak zwyk-
le, uważajcie na siebie! Wykonuj-
cie taki wysiłek do jakiego jesteś-
cie przyzwyczajeni, tak żeby nie 
nabawić się kontuzji. Jeżeli mieliś-
cie dłuższą przerwę zacznijcie od 
lekkich ćwiczeń bez obciążeń. Po 
ćwiczeniach bezwzględnie umyj-
cie ręce i odkaźcie sprzęt, którego 
używaliście. Powodzenia!

oprac. W. Jakubek
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Redakcja: Czy wie Pan kiedy 
się zaraził i w jakich okolicz-
nością?

Trudno powiedzieć. W klinice, 
w której pracuję codziennie sty-
kam się z ponad 100 osobami, 
więc nie jestem w stanie po-
wiedzieć od kogo się zaraziłem. 
Zresztą dla mnie nie ma to żad-
nego znaczenia. 

Redakcja:  Kiedy się Pan zo-
rientował, że może to być Co-
vid 19?

Muszę się przyznać, że pierwsze 
objawy były dla mnie mylące i 

je zbagatelizowałem. Zaczęło 
się od dyskomfortu fizycznego, 
kaszlu, podwyższonej tempe-
ratury. Myślę, że w tej sytuacji 
fakt, że jestem lekarzem zadzia-
łał na moją niekorzyść bo od 
razu stwierdziłem, że to zwykłe 
przeziębienie lub wychłodze-
nie. Pomyślałem, że sam sobie 
poradzę i nawet przez myśl mi 
nie przeszło, że może to być 
koronawirus. Wziąłem na noc 
dawkę aspiryny i uznałem, że 
następnego dnia na pewno 
będę się już lepiej czuł. Faktycz-

w dobie pandemii
wywiad z lekarzem, który 
chorował na Covid  19

WYWIAD

KORONAWIRUS WCIĄŻ NIE 
DAJE ZA WYGRANĄ. CO-
DZIENNIE SETKI POLAKÓW 
OTRZYMUJE WYNIK POZY-
TYWNY TESTU I ZOSTAJE ZA-
MKNIĘTYCH W DOMACH 
LUB W GORSZYCH PRZYPAD-
KACH W SZPITALACH. O TA-
KIEJ SYTUACJI POROZMA-
WIAMY Z JEDNYM Z LEKARZY, 
KTÓRY KILKA MIESIĘCY TEMU 
DOWIEDZIAŁ SIĘ, ŻE JEGO 
WYNIK JEST DODATNI. JAK 
WYGLĄDAJĄ PROCEDURY, 
JAKIE WYGLĄDA PROCES LE-
CZENIA I PROCEDURY? NA TE 
I INNE PYTANIA ZGODZIŁ SIĘ 
ODPOWIEDZIEĆ NASZ ROZ-
MÓWCA. NASZ BOHATER NIE 
ZGODZIŁ SIĘ NA UJAWNIENIE 
SWOICH PERSONALIÓW ZE 
WZGLĘDU NA DOBRO WY-
KONYWANEGO PRZEZ NIE-
GO ZAWODU. 



nie tak było. Niestety po kilku 
kolejnych dniach czułem, że ob-
jawy się nasilają. Miałem wtedy 
już ponad 38 stopni gorączki. 
Czułem się bardzo zmęczony a 
kaszel utrudniał mi już nawet 
normalne porozumiewanie się. 

Redakcja: Jakie były u Pana 
pierwsze objawy?

Tak jak wspominałem pierw-
sze objawy były zupełnie nie-
winne. Lekki kaszel, zmęczenie, 
dreszcze. Zwyczajne objawy 
przeziębienia. Dlatego patrząc 
na to z perspektywy już czło-
wieka zdrowego widzę jak bar-
dzo ciężko zdiagnozować tego 
wirusa. I to nawet lekarzowi 
(śmiech)

Redakcja: Czy przebywał Pan 
w szpitalu czy w domu?

Na początku byłem w domu bo 
czułem się dobrze, może oprócz 
męczącego kaszlu. Po dwóch 
tygodniach objawy nasiliły 
się i trafiłem do szpitala jed-
noimiennego. Tam spędziłem 
kolejne 3 tygodnie, podczas 
których musiałem poddać się 
tlenoterapii, niestety było to 
konieczne. Na szczęście jednak 
nie było konieczności leczenia 
respiratorem. Później było już 

dużo lepiej ale musiałem zgod-
nie z procedurą być w szpitalu 
jeszcze tydzień aż otrzymałem 
podwójnie ujemny wynik. Po 
wyjściu ze szpitala czułem się 
jednak bardzo osłabiony i ze 
względu na taki stan mojego 
zdrowia zalecono mi jeszcze 
dwutygodniową kwarantannę 
domową. Te kilka tygodni spra-
wiło, że straciłem kilkanaście 
kilo na wadze. Jest to efekt ko-
lejnego objawu jakim jest brak 
apetytu i tego, że nie czułem 
smaku. Właściwie wszystko co 
podano mi do jedzenia mia-
ło ten sam gorzki posmak. To 
bardzo niemiłe i niepokojące 
uczucie, bo nawet moje ulubio-
ne potrawy przestały mi sma-
kować. Czasami śmieje się, że 
koronawirus to bardzo dobra 
kuracja odchudzająca – oczy-
wiście żartuję. 

Redakcja: Jak wyglądały pro-
cedury po tym jak otrzymał 
Pan wynik pozytywny?

Na początku choroby byłem  
w domu i czułem się nieźle, do-
stałem zakaz opuszczania miej-
sca zamieszkania i sprawdzano 
czy jestem w domu i to były je-
dyne niedogodności. Trzy razy 

dziennie sprawdzał mnie patrol 
policji. Pierwszy raz przyjechali 
już następnego dnia po tym, 
jak otrzymałem pozytywny wy-
nik. Gdy przyjeżdżali, wystar-
czało podejść do okna, pokazać 
się, że jest się w domu. Można 
było również porozmawiać z 
mundurowymi przez telefon. 
Stwierdziłem, że skoro czuję się 
dobrze to spożytkuje wolny czas 
i dowiem się więcej o chorobie  
z którą się mierze. Próbowałem 
normalnie funkcjonować tyl-
ko bez wychodzenia z domu. 
Jestem na co dzień aktywną 
osobą, więc dopóki czułem się 
dobrze to brakowało mi możli-
wości wyjścia na zewnątrz czy 
pójścia do pracy. Jednak po 
tych dwóch tygodniach mój 
stan się pogorszył i zapadła de-
cyzja, że muszę udać się do szpi-
tala. Już na mnie czekano. Do 
budynku wszedłem przez wska-
zane drzwi, zamykając je za 
sobą. Śluza prowadziła wprost 
do mojej sali izolacji. Od razu 
pojawił się lekarz i pielęgniarka 
w pełnym profesjonalnym za-
bezpieczeniu: przyłbice, maski, 
kombinezony. Pobrano wyma-
zy z jamy ustnej, krew, zosta-
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łam zbadana. Wszystko to szło 
bardzo sprawnie i szybko. Potem 
drzwi się zamknęły i od tej pory 
kontaktowałam się z nimi już 
tylko telefonicznie.  Okazało się, 
że bez telefonu nawet w szpitalu 
ciężko sobie poradzić (smiech). 
Wyposażono mnie w zestaw 
do inhalacji, termometr i leki. 
Zostałam też poinstruowana 
co mam robić. Opieka była na-
prawdę troskliwa. Mimo, że je-
stem lekarzem i wiedziałem co  
i jak mam robić to pielęgniarka  
i tak często dzwoniła i pytała czy 
zrobiłem inhalacje i przyjąłem 
leki. Podawano je tak samo jak 
posiłki – zostawiając w śluzie 
pod drzwiami. Kiedy pracownik 
opuszczał śluzę musiałem otwo-
rzyć drzwi i zabrać posiłek i leki. 

Redakcja: Czy ma Pan jakieś 
przemyślenia związane z tym 
jak zabezpieczyć szpitale, 
przychodnie przed wirusem?

To trudne. Przyznaje, że od po-
czątku pandemii podchodziłem 
do tego bardzo rygorystycznie. 
Wydawało mi się, że przygoto-
wywałem swoją przychodnię jak 
najlepiej. Były rygory osobowe  
i wyposażeniowe, zainstalowali-
śmy lampy bakteriobójcze, prze-
pływowe, stosowaliśmy sprzęt 
jednorazowy i ozonowanie, więc 
podeszliśmy do tego bardzo po-
rządnie, przy tej ilości pacjentów 
wirus się jakoś przedarł. Więc 
trudno mi powiedzieć, czy są 
sposoby wyeliminowania nie-
bezpieczeństwa.
Na pewno trzeba zrobić wszyst-
ko, żeby zmniejszyć ryzyko.  
U nas podzieliliśmy zespół na 
dwie grupy, które nie mają ze 
sobą kontaktu. To też powoduje 
trudności i dla nas, i dla pacjen-
tów.

Redakcja:  Jest wielu ludzi, 
którzy nie wierzą w pandemie 
lub nie uważają jej za poważny 
problem. Co Pan jako lekarz  
i osoba, która przeszła tę cho-
robę by im powiedział?

Powiedziałbym im to co jest 
ważne w życiu, że trzeba za-
wsze myśleć czy komuś uwierzyć 
czy nie. Nie wierzyć w teorie nie 
poparte wiedzą naukową. Nie 
opowiadać jakichś wątpliwych 
teorii. I zadać sobie pytanie, czy 
warto prezentować postawę ba-
gatelizowania tego wszystkie-
go, czy na wszelki wypadek, na-
wet jeśli mam racje, że nie jest to 
nic wielkiego, nie powinienem 
uszanować prawa do zdrowia  
i życia innych osób.
Jeżeli prawda jest taka, że wirus 
jest niegroźny, to nawet jak będę 
ostrożny, to nic się nie stanie.  
A niestety z mojego doświadcze-
nia wynika, że nie jest niegroźny.
Ja wychodzę z takiego założenia, 
że owszem mogę zachorować, 
ale dlaczego ja mam stwarzać 
niebezpieczeństwo dla innych? 
Dla kogoś, kto kompletnie nie 
zdaje sobie sprawy, że może być 
podatny na ciężki przebieg cho-
roby, czego ja doświadczyłem.
Nawet jeśli dana osoba sama 
nie zachoruje, może przeka-
zać zakażenie swojej rodzinie, 
swojemu dziecku. Warto mieć 
świadomość, że niektóre osoby 
chorujące na COVID-19, niestety 
umierają. Dlaczego mają umrzeć 
z tego powodu, że ja podaję rękę 
albo nie przestrzegam żadnych 
zasad?

Redakcja: Jako pacjent, który 
wyzdrowiał i lekarz, jak Pan 
ocenia procedury związane  
z pandemia?

Jeżeli chodzi o mój przypadek 

to nie mogę powiedzieć złego 
słowa o procedurach, które za-
stosowano w moim przypad-
ku. Zaczynając od policji, która 
sprawdzała czy jestem w domu 
podczas kwarantanny. Policjan-
ci zawsze pytali czy niczego nie 
potrzebuje, czy mam co jeść itd. 
Mimo, że widzieliśmy się przez 
okno to rozmawiałem z nimi 
przez telefon. Później w szpita-
lu jednoimiennym to już pełen 
profesjonalizm. Tak jak mówi-
łem szpital i pracownicy byli 
przygotowani na mój przyjazd. 
Lekarz i pielęgniarki były odpo-
wiednio ubrane i zabezpieczo-
ne. Troszczyli się o mnie każdego 
dnia - pytali jak się czuję spraw-
dzali czy zażywam leki . To było 
niezwykle ważne dla mojej psy-
chiki. Po prostu wiedziałem, że 
jestem w dobrych rękach i że ci 
ludzie wiedzą co robią. 
Również do sanepidu nie mogę 
mieć żadnych zastrzeżeń. Po 
otrzymaniu wyniku pozytyw-
nego od razu pracownik stacji 
sanitarno - epidemiologicznej 
przeprowadził ze mną wywiad, 
żeby powiadomić osoby, które 
mogłem zarazić. Wyniki moich 
testów przychodziły właściwie 
po dwóch maksymalnie trzech 
dniach więc mając na uwadze 
ilość wykonywanych testów i to 
ile osób ich potrzebuje uważam, 
że działa to sprawnie. 
Z drugiej strony słyszę o różnych 
błędach służb o których mówi-
my i na pewno są one prawdzi-
we. Jednak tam gdzie pracują 
ludzie błędy są nieuniknione.  
W końcu wszyscy znaleźliśmy 
się w nowej nie znanej rzeczy-
wistości. Mam nadzieję, że nowe 
procedury i zalecenia będą  
w przyszłości eliminowały takie 
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Temat Temat wydania

sytuacje. 
Redakcja: Już minęło trochę 
czasu od momentu kiedy Pan 
wyzdrowiał i zakończył kwa-
rantannę. Jak się Pan teraz 
czuje i czy miał Pan jakieś po-
wikłania?

Minęło już kilkanaście tygodni 
od ostatniego badania, które 
dało wynik negatywny. Niestety 
czuję, że moje płuca nie pracują 
jak przed zakażeniem. Miałem 
już kilka tomografii płuc. Tak 
jak mówiłem, jestem osobą ra-
czej aktywną, ale bezpośrednio 
po zachorowaniu moja spraw-
ność i energia spadła o 50 pro-
cent. Do dzisiaj odczuwam, że 
nie jestem w stanie wykonać 
wysiłku, który nie sprawiał mi 
problemu kilka miesięcy wcze-
śniej. Na tą chwilę nie dam rady 
pracować normalnie cały dzień 
w maseczce. Ciągle biorę leki, 
które przepisał mi pulmonolog. 
Widzę poprawę ale dzieje się to 
powoli. Mam jednak taką na-
turę, że zagryzam zęby i mówię 
sobie, że na pewno dam radę  
i uda mi się wrócić do formy. 

Redakcja: Mówił Pan wcze-

śniej, że na początku choroby 
chciał się jak najwięcej o niej 
dowiedzieć. Gdzie zatem war-
to szukać pewnych informacji 
na temat koronawirusa? Jak 
uchronić się przed szerzącymi 
się, zwłaszcza w mediach spo-
łecznościowych, teoriami spi-
skowymi na temat COVID-19?

Nie uchronimy się przed teo-
riami spiskowymi, ponieważ 
przedarły się one do mediów 
głównego nurtu, czego przy-
kładem był kompromitujący 
występ jednego ze sportow-
ców w telewizji śniadaniowej, 
który wprost mówił, że lekarze 
biorą dodatkowe pieniądze za 
straszenie ludzi epidemią i roz-
poznawanie COVID-19. Inna 
znana osoba pochwaliła się  
w mediach, że ma dużą wiedzę 
na ten temat i planuje napisa-
nie książki, przy okazji spekulu-
jąc co do szkodliwości szczepio-
nek, które nie istnieją. Zdarzali 
się też „eksperci” od oceniania 
testów w kierunku COVID-19. 
W sytuacji w której obecnie się 
znaleźliśmy lekarz nie powinni 
tolerować takich wypowiedzi. 

Takie osoby powinny być przy-
taczane i piętnowane w taki 
sposób, żeby nie pozostawić 
wątpliwości widzom.  Jak się 
uchronić przez teoriami spi-
skowymi na temat koronawi-
rusa? Lekarze powinni głośno 
mówić, co jest bzdurą, a co nie.  
Wypowiedzi niektórych zna-
nych osób, zwłaszcza celebry-
tów o sporych zasięgach w me-
diach społecznościowych, to, 
niestety, absurdy.
Najważniejsze w całej epidemii 
jest to, że nie mamy ani szcze-
pień, ani leczenia na chorobę 
COVID-19. Nadal wiemy o tej 
chorobie naprawdę mało, dla-
tego że w medycynie wszyst-
ko dzieje się bardzo powoli.  
Co chwilę pojawiają się 
sprzeczne wnioski co do właści-
wych terapii. W związku z tym 
musimy zrobić wszystko, żeby 
jednocześnie zachorowało jak 
najmniej osób. 

Dziękuję bardzo za udzielone 
odpowiedzi

Rozmawiał: W. Jakubek
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Podmiot odpowiedzialny: SANOFI

Producent: POLFARMEX

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.

DULCOBIS  
6 czopków,10 mg
Wskazania : krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć. Dorośli w przygotowaniu do badań diagnostycznych. 
W leczeniu przed i pooperacyjnym w stanach wymagających ułatwienia defekacji.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na bisacodyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny:  XENICO PHARMA

Producent: WORWAG

XENIVIT BIO WITAMINA C 1000
30 kapsułek wegańskich,  suplement diety
XeniVIT bio to suplement diety zawierający witaminę C , pochodzącą z ekstraktu z owoców dzikiej róży, 
bioflawonoidy cytrusowe, bioperine-ekstakt  z czarnego pieprzu.  Suplement przeznaczony jest dla osób 
dorosłych stanach zwiększonego zapotrzebowania  w witaminę C.
Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/xenivit-bio-witamina-c-1000/

Podmiot odpowiedzialny:  XENICO PHARMA

Producent: BIOCODEX

ENTEROL 250   20 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawraca-
jącą biegunka spowodowana zakażeniom C. difficile , jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazo-
lem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
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LAGOSA
25 tabletek drażowanych, produkt leczniczy ziołowy
Wskazania: stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych jako leczenie 
wspomagające w przewlekłych stanach zapalnych wątroby.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.  
na właściwym poziomie w organizmie.

MENACHINOX K2+D3 2000
30 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 pozyskiwaną z natto (aktywna forma MK-7-100 µg) 
oraz witaminy D3 2000 j.m. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/menachinox-k2-d3-2000/



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

Producent: SANOFI AVENTIS

Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Podmiot odpowiedzialny: PPUH GORVITA PPodmiot odpowiedzialny: MERCK

Producent: SANOFI AVENTIS

Producent: SANOFI AVENTIS

Magne B6 
50 tabletek powlekanych, suplement diety
Skład: 1 tabletka zawiera jony magnezu 48 mg Mg2 + oraz witaminę B6-5 mg.
Wskazania: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, uczucie lęku, niepokoju, przejściowe uczycie zmęczenia, 
ospałość, zaburzenia snu, objawy lęku takie kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca, kurcze mięśni, 
mrowienie, drganie powiek.

Magne B6  FORTE
50 tabletek powlekanych, produkt leczniczy
Skład: 1 tabletka zawiera 100mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu.
Wskazania: Uzupełnienie magnezu może złagodzić takie dolegliwości jak: nerwowość, wahania 
nastroju, uczucie zmęczenia, kurcze mięśni,drganie powiek. Witamina B6 zawarta w preparacie zwiększa 
wchłanianie magnezu i utrzymuje jego zapasy na właściwym poziomiew organizmie.

NASIVIN BABY 
10 ml, aerozol 0,01% 
Skład: 1 ml zawiera 0,1 mg 
oksymatazoliny.
Lek przeznaczony dla niemowląt  
od 3 miesiąca życia. 

NASIVIN KIDS
10 ml, aerozol 0,025% 
Skład: 1 ml zawiera 0,25 mg oksyma-
tazoliny.
Lek przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia  
do 6 lat. Skuteczność działania 3-5 dni.

NASIVIN CLASSIC
10 ml, aerozol 0,05% 
Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg oksymata-
zoliny.
Lek przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia i 
dorosłych.Skuteczność działania 3-5 dni.

Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia 
błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczynioruchowego lub  alergicz-
nego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, 
zapaleniu ucha środkowego.

FLEGAMINA JUNIOR    
syrop 120 ml, 2 mg/5 ml,  smak  truskawkowy  
OCZYSZCZA OSKRZELA, UŁATWIA ODKSZTUSZANIE 
Skład: 5 ml zawiera 2 mg chlorowodorku bromheksyny. Nie zawiera alkoholu.
Działanie i wskazania: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę. Stosować w czasie ostrych i przewle-
kłych chorób dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odksztuszania i usuwania śluzu.

FLEGAMINA  
syrop 120 ml, 4 mg/5 ml,  smak miętowy
OCZYSZCZA OSKRZELA, UŁATWIA ODKSZTUSZANIE 
Skład: 5 ml zawiera 4mg chlorowodorku bromheksyny.
Działanie i wskazania: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę. Stosować w czasie ostrych i przewlekłych 
chorób dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odksztuszania i usuwania śluzu.

COLAFIT   
60 kostek, supelement diety
Suplement stosowany w celu uzupełnienia niedoborów kolagenu w diecie, jest naturalnym 
źródłem białka, dla utrzymania zdrowych kości.
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Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Informacja o produkcie:  http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/

MOLLER’S  
60 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty  
w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A,D i E oraz kwasy 
tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie 
wzmacniając układ odpornościowy oraz pozytywnie 
wpływa na funkcjonowanie mózgu.
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Podmiot odpowiedzialny: SANPROBIPodmiot odpowiedzialny: TEVA

Podmiot odpowiedzialny:  GENEXOPodmiot odpowiedzialny: NORD FARM

PREL RED
3 plastry rozgrzewające
Zawarte w plastrze kapsaicyna i salicylan 
glikolu działają rozgrzewająco na okolice  
krzyżową, mięśnie, ścięgna, karku, stawów.

PIKOPIL
Natrii picosulfas, krople doustne, roztwór 7,5 mg/ml; tabletki 7,5 mg

Wskazania: krótkotrwałe leczenie przewlekłego 
lub nawykowego zaparcia. 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substan-
cję czynną, inne triarylometany lub na którąkol-
wiek substancję pomocniczą wymienioną w ChPL, 

zaburzenia pasażu treści pokarmowej przez jelita 
(np. niedrożność), ostre choroby zapalne jelit, cięż-
kie bolesne i (lub) przebiegające z gorączką ostre 
stany w obrębie jamy brzusznej (np. zapalenie 
wyrostka robaczkowego), potencjalnie związane 
z nudnościami i wymiotami, ciężkie odwodnienie. 

SANPROBI OSTEO  
40 kapsułek po 347 mg, 
suplement diety
Wieloskładnikowy preparat zawierający  trzy szczepy 
bakterii pro biotycznych oraz witaminę D3.
Informacja o produkcie:  http://www.sanprobi.pl/
sanprobi-osteo

SANPROBI STRESS  
20 kapsułek, suplement diety
Zawiera unikatową  kompozycję  dwóch szczepów 
bakterii pro biotycznych. 
Utrzymuje zawartość bakterii pro biotycznych i oraz 
wspiera mikroflorę jelitową.
Informacja o produkcie: http://www.sanprobi.pl/
sanprobi-stress

VIBOVIT LITERKI ŻELKI   
50 żelków (225 g) 
smak owocowy, suplement diety   
Zestaw 10 witamin i minerałów, dla dzieci od 4 roku 
życia.
Informacja o produkcie: http://www.vibovit.pl/
home/vibovit-junior-4/

VIBOVIT KOSMICZNE ŻELKI  
żelki 50 żelków (225 g) 
smak owocowy, suplement diety    
Zestaw 10 witamin i minerałów , dla dzieci od 4 roku 
życia.
Informacja o produkcie: http://www.vibovit.pl/home/
vibovit-junior-4/

Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bo-
gaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A,D 
i E oraz kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), 
pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ 
odpornościowy oraz pozytywnie wpływa na funk-
cjonowanie mózgu.

MOLLER’S  TRAN
250 ml, aromat cytrynowy, 
naturalny, jabłkowy i owocowy
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Producent: RECKITT BENCKISER Producent: RECKITT BENCKISER

Producent: SEW-MED Wytwórca: TAKEDA

Dystrybucja w Polsce: : RECKITT BENCKISER Podmiot odpowiedzialny: MERCK

NUROFEN  
DLA DZIECI FORTE
100 ml, 200 mg/5 ml, zawiesina 
doustna, smak truskawkowy, 
dla dzieci  od 5 kg (3 miesiące ) 
do 40 kg (12 lat) 
Skład: 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
przeciwzapalne.
Wskazania: gorączka oraz bóle różnego pocho-
dzenia.
Lek można stosować od trzeciego miesiąca życia.

VICKS ANTIGRIP MAX
14 saszetek, aromat pomarańczowy
Skład: 1 saszetka zawiera: Paracetamolum- 1000 mg,Phenylefrini - 16 mg, chlophenamini- 4 mg.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejsza obrzęk nosa i zatok.
Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia i grypy (bóle głowy, mięśni, gardła, zatok przynoso-
wych, gorączka, obrzęk błony śluzowej, katar).

STREPSILS INTENSIVE
24 tabletki do ssania
Skład: 1 pastylka zawiera 8,75 mf flurbiprofenu.
Działanie: przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Wskazania: krótkotrwałe, objawowe leczenie bólu gardła.

NUROFEN EXPRESS FORTE  
12 tabletek powlekanych  
Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu. 
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
Wskazania: faza ostrego bólu głowy w przebiegu migreny, stany  bólowe pleców, zębów, mięśniowe, kostne  
i stawowe, bolesne miesiączkowanie, nerwobóle, bóle w  przebiegu grypy i przeziębienia. 

MULTI-SANOSTOL  
600 g, syrop, produkt leczniczy
Wielowitaminowy preparat z dodatkiem związkow wapnia wpływający na prawidłowy roz-
wój układu kostnego.
Wskazania: zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych , utrata apetytu, skłonność do częstych 
infekcji, stany wyczerpania fizycznego, obniżona zdolność koncentracji. Dla dzieci pow. 1 roku zycia

MAŚĆ ALPEJSKA  
100 ml, produkt ziołowy o działaniu silnie rozgrzewającym i chłodzącym
Maść alpejska rozgrzewająca   chłodząca Linia Natury stworzona na bazie alpejskich składników ziołowych.
Kosmetyk do stosowania w celu rozgrzania lub schłodzenia ok okolic stawów, mięśni i pleców po wysiłku fizycznym.
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Jarmuż jest popularnym warzy-
wem z rodziny kapustowatych. 
Jest spokrewniony z warzywa-
mi takimi, jak kapusta, brokuł, 
kalafior czy brukselka. Istnieje 
wiele różnych odmian jarmużu. 
Liście mogą mieć kolor zielony 
lub fioletowy i mieć gładki lub 
karbowany kształt.

Korzyści zdrowotne  
jarmużu
Ogromna zawartość witamin 
i minerałów nie tylko pomaga 
utrzymać organizm w zdro-
wiu, ale także wspomaga go  
w walce z różnego rodzaju 

schorzeniami i dolegliwościa-
mi. Ta niepozorna roślina jest 
doskonałym i pysznym źródłem 
witamin K, A, C, B6, zawiera tak-
że wapń, mangan, miedź, potas  
i magnez.

 Witamina K
Obok szpinaku, pietruszki i ba-
zylii jest najlepszym źródłem 
witaminy K. Witamina K jest 
ważnym składnikiem odżyw-
czym. Ma ogromny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu krzepliwości krwi, obni-
ża ryzyko wystąpienia osteopo-
rozy, jest zalecana w profilak-

tyce choroby niedokrwiennej 
serca. Miseczka liści jarmużu 
o pojemności ok. 70 g zawie-
ra prawie 7-krotność zaleca-
nej dziennej dawki przy diecie 
2000 kcal.

 Minerały
Jarmuż zawiera mnóstwo mine-
rałów niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organi-
zmu. Jest doskonałym źródłem 
wapnia, który jest bardzo ważny 
dla zdrowia kości. Roślina za-
wiera też potas, który pomaga 
utrzymać prawidłowe ciśnienie 
krwi i obniża ryzyko wystąpie-

moc zielonego zdrowia
JarmużJarmuż

JARMUŻ – ZDECYDOWANIE 
JEDNA Z NAJZDROWSZYCH 
I NAJBARDZIEJ POŻYWNYCH 
ROŚLIN, KTÓRĄ KONIECZ-
NIE POWINNIŚMY WŁĄCZYĆ 
DO CODZIENNEJ DIETY. JEST  
ISTNĄ BOMBĄ WITAMINOWĄ  
I ŹRÓDŁEM POTRZEBNYCH 
DLA ZDROWIA MINERAŁÓW.
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nia chorób serca. Jarmuż to 
również magnez, niezwykle 
ważny minerał wspomagający 
ochronę przed cukrzycą typu 2, 
chorobami serca i wiele wielo-
ma innymi schorzeniami.
 Prowitamina A
Jarmuż jest bogatym źródłem 
beta-karotenu czyli prowita-
miny A, która przekształca się  
w naszym organizmie w wita-
minę A. Beta-karoten kontro-
luje poziom wolnych rodników 
w organizmie, pobudza pro-
dukcję włókien kolagenowych, 
obniża poziom „złego“ chole-
sterolu LDL, pozytywnie wpły-
wa na działanie układu odpor-
nościowego. Prowitamina A 
wspomaga prawidłowe funk-
cjonowanie narządu wzroku  
i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
plamki żółtej.
 
Antyoksydanty
Jarmuż jest bogatym źródłem 
antyoksydantów – beta-karo-
ten, witamina C, a także flawo-
noidy i polifenole. Przeciwutle-
niacze pomagają zapobiegać 
uszkodzeniom powodowa-
nym przez wolne rodniki, jak 
przedwczesne starzenie się,  
a także wielu chorobom, w 
tym tworzeniu się nowotwo-
rów. Wystepujące w jarmużu 
flawonoidy takie jak kwerce-
tyna mają korzystny wpływ na 
układ krążenia, wspomagają 
hamowanie rozwoju komórek 
nowotworowych, przeciwdzia-
łają alergiom, mają działanie 
przeciwzapalne i przeciwwiru-
sowe, wspomagają też odchu-
dzanie.
 

Witamina C
Jarmuż jest doskonałym źró-
dłem witaminy C. Witamina C 
oprócz działania przeciwutle-
niającego pomaga w synte-
zie kolagenu, a także ogólnie 
wzmacnia układ odpornościo-
wy. Zawartość witaminy C  
w jarmużu ponad czterokrot-
nie przekracza jej ilość w szpi-
naku.
 
Wprowadzenie jarmużu do 
codziennej diety jest niezwy-
kle łatwe. W sałatkach zastąpi 
zieloną sałatę czy rukolę. Dzie-
ci pokochają zdrowe chipsy 
jarmużowe (wystarczy skropić 
kawałki jarmużu oliwą z oli-
wek wymieszaną np. z odro-

biną przeciśniętego czosnku  
i kilka minut piec w piekarni-
ku, do wysuszenia). Jarmuż 
jest doskonałym dodatkiem 
do smoothies dodając nie tyl-
ko wspaniałego smaku ale też 
wartości odżywczych. Możli-
wości wykorzystania jarmużu 
w codziennych potrawach są 
niezliczone.
Jarmuż bezsprzecznie należy 
do najzdrowszych produktów 
spożywczych na świecie. Jeśli 
kochasz swoje ciało i chcesz 
długo cieszyć się zdrowiem – 
wzbogać swoją kuchnię o tę 
cudowną roślinę.

oprac. M. Grzeczyńska

23
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Choroby
odk l e s czowe 
kompendium wiedzy
ŚWIADOMOŚĆ CHORÓB ODKLESZCZOWYCH ROŚNIE, JEDNAK W WIĘKSZOŚCI WY-
PADKÓW ZNAMY TYLKO BORELIOZĘ, NATOMIAST MAŁO KTO SŁYSZAŁ O INNYCH 
CHOROBACH T.J. BABESZJOZA, ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA I TULAREMIA.  
SĄ TO ODKLESZCZOWE KOINFEKCJE BORELIOZY, PRZENOSZONE PRZEZ KLESZ-
CZE RÓWNOCZEŚNIE LUB NIERÓWNOCZEŚNIE Z KRĘTKIEM BORELIOZY. ZACHORO-
WALNOŚĆ NA NIE JEST JEDNAK NIŻSZA NIŻ NA BORELIOZĘ. DLATEGO TEŻ W TYM  
ARTYKULE PRZYJRZYMY SIĘ TYM CHOROBOM I KRÓTKO ZCHARAKTERYZUJEMY JE.

Wzrost zachorowalności na cho-
roby odkleszczowe związany jest 
z ociepleniem klimatu (krótsze 
zimy z mniejszą liczbą mroźnych 
dni) co wpływa na biologię  

kleszczy, tj. introdukcję nowych 
gatunków, zmianę zasięgu, 
wydłużenie okresu aktywności  
i zajmowanie terenów miejski-
ch. Za TBD w Polsce odpowia-

dają kleszcze twarde rodzaju 
Ixodes, najliczniejsze w lasach  
i rzadsze na łąkach i otwartych 
pastwiskach oraz gatunki Der-
macentor, które z kolei żyją 
na łąkach i niezadrzewionych 
terenach śródleśnych. Wynika  
z tego, że są wszędzie tam, gd-
zie człowiek chce mieć kontakt 
z naturą. Ryzyko zakażenia lud-
zi zależy od regionu, wiąże się 
z liczebnością kleszczy i odset-
kiem tych zakażonych.

Naukowcy szukają sposobów 
nie tylko na leczenie chorób, 

ale przede wszystkim na za-
pobieganie. Jak podaje portal 
Narodowego Instytut Zdrowia 
Publicznego Państwowego Za-
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kładu Higieny (NIZP-PZH) szcze- 
pienia.info trwają prace nad  
szczepionką przeciw kleszczom: 
„Jeżeli udałoby się opracować 
taką szczepionkę, jeden preparat 
chroniłby przeciwko wielu choro-
bom przenoszonym przez klesz- 
cze. Perspektywa ta wydaje się 
kusząca, ponieważ na część cho-
rób przenoszonych przez kleszc-
ze nie mamy dostępnych leków.”  
To jednak pieśń przyszłości. 
Obecnie szczepienia mogą nas 
uchronić przed kleszczowym za-
paleniem mózgu – chorobą baga-
telizowaną i, co gorsza, nadal nie-
dostatecznie diagnozowaną.

BORELIOZA
Na początek wybraliśmy najczęś-
ciej występującą chorobę odkles-

zczową czyli boreliozę. Objawy 
choroby są zróżnicowane, a niek-
tóre z nich są podobne do innych. 
To sprawia, że borelioza jest rozpo-
znawana przez lekarzy różnych 
specjalności (w tym np. derma-
tologów, neurologów). Jednym  
z najczęstszych objawów bo-
reliozy jest zaczerwienienie 
wokół miejsca wkłucia kleszcza  
rozszerzające się obwodowo (tzw. 
rumień wędrujący). Zaczerwie-
nienie skóry w kształcie pierście-
nia lub owalnej plamy otaczające 
miejsce ukłucia przez kleszcza 
jest często obserwowane w ciągu 
pierwszych kilku dni do tygodnia.

Jednak rumień po ukłuciu klesz- 
cza nie występuje u wszystkich 
pacjentów z boreliozą – dotyka 
około 40-60% zakażonych. 

Oprócz zmiany skórnej we  
wczesnych stadiach borelio- 
zy mogą pojawić się bardziej 
ogólne objawy, takie jak zmęcze- 
nie, zawroty i bóle głowy. Nas-
tępnie ujawniają się różne 
inne objawy boreliozy, najczę- 
ściej w postaci porażenia ner-
wu twarzowego, widoczne 
jako porażenie połowy twarzy. 
Inne rzadsze symptomy mogą 
obejmować bóle i problemy  
z sercem, zapalenie stawu (najc-
zęściej kolanowego), aż po po-
ważne zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych.

Jak dochodzi  
do zakażenia?
Zakażenie boreliozą możliwe jest 
tylko w wyniku pokłucia przez 
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zakażonego kleszcza. Nie możesz 
zarazić się boreliozą od osoby, 
która na nią choruje. W związku 
z tym, iż Borrelia przebywa w je-
licie środkowym kleszcza, zanim 
bakterie zdążą się przedostać  
z kleszcza do żywiciela poprzez 
gruczoły ślinowe, upływa trochę 
czasu. Nim bakteria dotrze do 
tkanek gospodarza, może minąć 
wiele godzin od rozpoczęcia żero-
wania przez kleszcza. Z tego po-
wodu im szybciej kleszcz zostaje 
usunięty, tym mniejsze jest ryzy-
ko zakażenia boreliozą. 

Niemniej jednak nie każdy, kto 
ulegnie zakażeniu Borrelią w wy-
niku pokłucia przez kleszcza, 
faktycznie zachoruje. W wielu 
przypadkach organizmowi uda-
je się wyeliminować bakterie 
bez leczenia- infekcja nie powo-
duje żadnych dolegliwości, ani 
późniejszych skutków. Dlatego 
możliwe jest wykrycie przeciw-
ciał przeciwko Borrelii nawet we 
krwi zdrowych osób. Jak pokazu-
ją statystyki, do 25% ludzi ma te 
przeciwciała, nigdy wcześniej nie 
chorując na boreliozę. Tylko 0,5 
do 1,5% osób pokłutych przez 
kleszcza zachoruje.

KZM
Pod tym skrótem kryje się druga 
co do częstotliwości występo-
wania choroba odkleszczowa 
czyli kleszczowe zapalenie móz-
gu. Wirus atakuje mózg i układ 
nerwowy człowieka. Wirus TBE 
jest przekazywany ludziom głó-
wnie przez kleszcze. Zdarzały się 
jednak przypadki, kiedy choro-

ba była spowodowana przez pi-
cie surowego mleka krów i kóz  
zainfekowanych KZM. Wśród lu-
dzi pokłutych przez zainfekowa-
nego KZM kleszcza, tylko u jed-
nej trzeciej rozwija się choroba.  
U większości ludzi infekcja nie 
wywołuje zauważalnych obja-
wów choroby

Nie każde zakażenie KZM pro-
wadzi do poważnej choroby. To, 
dlaczego niektórzy cierpią i na-
wet umierają z powodu infekcji 
podczas gdy inni nie chorują wca-
le lub prawie wcale, ciągle pozo- 
staje do odkrycia. Pewnym jest 
natomiast, że wiek zakażonej oso-
by jest ważnym czynnikiem, im 
starszy pacjent, tym poważniejsze 
KZM. Płeć również zdaje się mieć  
znaczenie, ponieważ KZM dwu-
krotnie częściej dotyka mężczy-
zn niż kobiety. Proporcja ta za-
znaczona jest jeszcze wyraźniej 
w kwestii ciężkich przypadków 
KZM, które występują trzykrotnie 
częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Wyleczenie kleszczowego zapale-
nia mózgu nie jest obecnie możli-
we. Nie ma znanych leków, które 
zwalczałyby wirusa. Leczenie KZM 
jest ograniczone do łagodzenia 
jego objawów, czyli uśmierzania 
bólu i obniżania gorączki. Nawet 
szybkie usunięcie kleszcza nie za-
pewnia ochrony, ponieważ wirus 
KZM znajduje się w ślinie kleszcza 
i zakaża cię w momencie pokłu-
cia. Jedynym pewnym zabezpiec-
zeniem przeciw KZM, na którym 
można polegać, jest szczepienie. 
Aby uniknać pokłucia możemy 
się chronić poprzez zakładanie 

odpowiednich ubrań, używanie 
środków odstraszających oraz 
unikanie miejsc gdzie mogą być 
kleszcze. Osoby mieszkające na 
terenach gdzie wystepuje KZM 
oraz osoby podróżujące czasowo 
w takie regiony, a mogące być na-
rażone na pokłucia kleszczy po-
winny rozważyć szczepienie.

TULAREMIA
Tularemia to odkleszczowa cho-
roba zakaźna, groźna dla ludzi  
i zwierząt. Wywołują ją bakte-
rie Franciscella tularensis, prze- 
noszone przez ugryzienia klesz- 
czy i komarów. Najwięcej zacho-
rowań odnotowuje się w Ameryce 
Północnej, zdecydowanie mniej  
w Europie i Azji, gdzie choroba 
przebiega łagodniej. Choć aktyw-
ność kleszczy przypada na okres 
wakacyjny, tularemią można za-
razić się cały rok – poprzez konta-
kt ze skórą chorych zwierząt lub 
spożycie ich mięsa.

Objawy choroby najczęściej po-
jawiają się już po 3-5 dniach od 
zarażenia, choć okres wylęgania 
trwa nawet do 3 tygodni. Począ-
tkowo wykazuje symptomy dość 
ogólne, sugerujące grypę.

• Objawy przypominające symp-
tomy grypy: wysoka gorączka, ból 
mięśni, stawów i głowy, kaszel, 
osłabienie, utrata apetytu

• Inne objawy: duszność, ból 
za mostkiem, wymioty, bie-
gunka, bóle brzucha, obrzęk 
węzłów chłonnych, posocznica, 
wysypka, zapalenie spojówek

Ze względu na złożoność obja-
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wów, tularemia nie należy do 
chorób, które łatwo zdiagnozo-
wać. Niepokój lekarzy powinny 
jednak szczególnie wzbudzić 
zmiany w płucach i powiększo-
ne węzły chłonne. W połączeniu 
z innymi objawami klinicznymi  
i wynikami wywiadu, mogą stać 
się podstawą do postawienia 
diagnozy. Ze względu na różne 
drogi zarażenia, każdy może za-
chorować na tularemię, jednak 
w grupie podwyższonego ryzyka 
znajdują się: rolnicy, myśliwy, 
pracownicy laboratoriów i ma-
sarni.

Tularemię najczęściej leczy się 
antybiotykami na bazie strep-
tomycyny, choć stosuje się 
również leki nowszej gene-
racji – zawierające w składzie 

gentamycynę, doksycyklinę lub 
fluorochinolony. Najcięższe przy- 
padki choroby wymagają hospi-
talizacji pacjenta.

RIKETSJOZY
Riketsjozy to choroby zwierząt  
i ludzi wywołane przez grupę 
bakterii należących do riketsji, są 
one: gram ujemne G (-), obliga-
toryjnie wewnątrzkomórkowe, 
nie posiadają ściany komórkowej, 
gdyż nie produkują lipopolisa-
charydów (LPS) i glikopeptydów, 
wymagają transmisji poprzez 
wektor.

Zakażenia ludzi wywołane przez 
te bakterie nie są tak powszech-
ne jak borelioza, ich transmisja 
jest mniej intensywna.

LUDZKA ANAPLAZMOZA 
GRANULOCYTARNA (HGA)
Anaplazmoza - jest to ostra, cho-
roba gorączkowa. Zajmuje leuko-
cyty i komórki śródbłonka. Groźna 
dla u osób z osłabioną odpornoś-
cią, prowadzącą do ciężkiego pr-
zebiegu choroby. Okres wylęga-
nia wynosi ok. 9 dni. Pojawia się 
gorączka o nagłym początku  
z bólem głowy, dreszczami, złym 
samopoczuciem i bólami mięśni. 
Mogą one być bardzo dotkliwe. 
Rzadziej występuje upośledze-
nie łaknienia, nudności, wymioty, 
bóle brzucha, biegunka, kaszel 
czy splątanie.U ok. 30% pacjen- 
tów w Europie współistnieją one 
z kleszczowym zapaleniem móz-
gu lub boreliozą z Lyme. Naj- 
częściej dochodzi do wyleczenia, 



Porady i Porady i wskazówki

28 WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2020

nawet bez stosowania właściwej 
antybiotykoterapii.

LUDZKA ERLICHIOZA  
MONOCYTARNA (HME)
Ostra, bakteryjna choroba gorąc-
zkowa. Jak dotąd nie rozpoz-
nano tego zakażenia u ludzi 
w Europie. Najczęściej jest to 
gorączka o nagłym początku  
z silnym bólem głowy, dreszcza-
mi, złym samopoczuciem oraz 
wysypką (występuje u ok. 40% 
chorych, jednak u jedynie 6% na 
początku choroby). Wysypka ma 
charakter najczęściej plamisty 
lub plamisto-grudkowy, czasem 
- krwotoczny i zwykle obejmuje 
tułów i kończyny. Okres wylęga-
nia wynosi 7-10 dni. Zakażenie E. 
chaffeensis może być bezobja-
wowe jak też mieć bardzo ciężki 
przebieg. Średnio choroba trwa 
23 dni. Najczęściej dochodzi do 

wyleczenia, nawet bez stosowa-
nia właściwej antybiotykoterapii.

 

GORĄCZKA Q
Gorączka Q może przenosić się 
ze zwierząt na ludzi. Kleszcz 
żerując na zakażonym zwierzę-
ciu, wraz z odchodami pozosta-
wia na skórze, sierści, wełnie pa-
togeny, które szybko wysychając 
stanowią składnik pyłu i kurzu na 
sierści zwierząt żywych, jak i pro-
duktów pochodzących od za-
każonych zwierząt. Do zakażenia 
u ludzi może dochodzić głównie 
przez wdychanie skażonego ae-
rozolu.

BABESZJOZA
Choroba ta występuje głównie w 
rejonie basenu Morza Śródziem-
nego. Typowe objawy bebeszjo-
zy to gorączka, zmęczenie i bóle 
mięśniowe. Ludzi dotyka jednak 

rzadko, częściej występuje wśród 
bydła i psów. Pasożyty niszczą 
czerwone krwinki (erytrocyty), co 
może okazać się śmiertelne dla 
zwierzęcia. Choroba wywołuje u 
zwierząt podobne objawy jak ma-
laria u ludzi, dlatego też w Euro-
pie określa się ją czasem mianem 
„psiej malarii”. Za przenoszenie 
babeszji w Europie jest głównie 
odpowiedzialny kleszcz Derma-
centor

Jak widać chorób, które przenieść 
na nas lub na naszych pupili mogą 
kleszcze jest wiele. Dlatego jeżeli 
zdarzy nam się kleszcz, obser-
wujmy przez jakiś czas organizm  
i bądźmy czujni. Jak widać obja-
wy większości chorób odkleszc-
zowych łatwo pomylić z wieloma 
innymi dolegliwościami zdrowot-
nymi, dlatego warto po ukąszeniu 
przez kleszcza każdy niepokojący 
nas objaw zgłaszać lekarzowi.

oprac. W. Jakubek

Źródło:

(Zajkowska J Pediatr. Dypl. 2014,18 
(suppl. 2): 1-7)

(Zajkowska J, Czupryna P. Forum Za-
każeń 2013; 4(1): 21-27)

Zajkowska J, Siński E. et al. Anaplazmoza 
i inne riketsjozy w środowisku leśnym.
W:Vademecum wybranych chorób 
odzwierzęcych w środowisku leśnym.
Poznań 2013. 73-85

https://www.poradnikzdrowie.pl/
zdrowie/choroby-pasozytnicze/choro-
by-odkleszczowe-borelioza-babeszjoza-
-bartonelloza-kzm-i-inne-aa-tEJg-1gbq-
-NWKJ.html

https://www.pzh.gov.pl/strona-glowna/
choroby-odkleszczowe/choroby-odkles-
zczowe/tularemia/



bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

„Jagodzianki! Jagodzianki! Jagodzianki!“. Siedzi 
na pomoście, oparta o metalowy słupek, nogi 
spuszczone do wody, obok wypchana torba  
w kratę. Dziś może mieć dobry dzień, bo od rana 
po rzece kajak sunie za kajakiem.

A rzeka piękna. Wije się wśród łąk, by za chwi-
lę wpaść w cienisty las. Nurt toczy się leni-
wie, ale czasem potrafi zakołysać. Niegroźnie.  

Akurat tyle, żeby poczuć na plecach lekki  
dreszczyk przy wymijaniu zwalonych do wody 
konarów i pni. Tu i tam kajak niemal szoruje 
brzuchem po piaszczystym dnie, częściej jednak 
sunie wśród płożących się tuż pod powierzch-
nią jasnozielonych roślin. Czasem jest szeroko,  
czasem na tyle wąsko, że gałęzie drzew z oby-
dwu brzegów tworzą poznaczony plamkami 
słońca tunel.
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Po Po godzinach...

Suwalszczyzna. Suwalszczyzna. 
Nie mylić z Mazurami!Nie mylić z Mazurami!

Czym są śródleśne suchary? Dlaczego 
kameduli musieli osiedlać się nad brze-
gami jezior? I dlaczego Suwałki to nie 
Mazury? Aby poznać odpowiedzi na te 
pytania, nie koniecznie trzeba odwie-
dzić Suwalszczyznę, ale warto to zrobić!



WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2020 31

Po Po godzinach...

Czarna Hańcza, a trochę jak tropikalna rzeka. Ale 
nie: ona jest tutejsza, swojska, jedyna w swoim 
rodzaju. Także przez nich. Na nielicznych pomo-
stach, przy przeprawach pojawiają się drobni han-
dlarze. Prosto z toreb i koszy sprzedają wypieki, 
flaszki z nalewkami, słoje z kompotem. Bywa, że 
rzeczywistość prześciga tu wyobraźnię.
- Dzień dobry, no więc z czym te jagodzianki? Bo 
jakieś inne...
- No jak to? Z grzybami!

Na tropach płazów i kwaśnych jezior
Na trawiastych pagórkach pasą się konie, krowy 
przestępują z nogi na nogę, leniwie kręcąc łba-
mi, bezładnym stadem przewalają się owce. Tu 
zagajnik, tam sad, a chałup jak na lekarstwo. Na 
niebie purpura powoli przechodzi w atrament, 
właśnie wzeszedł blady jeszcze księżyc. W rześ-
kim powietrzu niesie się szczekanie psów, zza 
drzew szkli się jezioro, od horyzontu odcinają 
się ciemne wieże dawnego klasztoru. Wszystko 
to mogłoby wyglądać, jak tani landszaft rodem 

z powieści dla pensjonarek. Mogłoby, gdyby nie 
istniało naprawdę.
Rosochaty Róg to niewielka wioska rozrzuco-
na na półwyspie, który wcina się w głąb jeziora 
Wigry. Leży w samym sercu Wigierskiego Parku 
Narodowego. Kto lubi święty spokój i obcowanie  
z naturą, nie mógł lepiej trafić. Jezioro przyciąga 
pasjonatów żeglarstwa, tu rozpoczynają się po-
pularne szlaki kajakowe, ale próżno tutaj szukać 
skuterów wodnych, czy motorówek. Wigry to 
strefa ciszy. Z silników mogą korzystać nieliczne 
jednostki, w tym niewielki statek wycieczkowy  
i łódź „Leptadora II“. Jednostka zabiera na pokład 
dziewięć osób, a chętnych nigdy nie brakuje. Ma 
ona przeszklone dno. Uczestnicy rejsu mogą po-
dziwiać ryby, roślinność, ale też zatopione łodzie, 
czy zbudowane przez bobry żeremia. Wigierski 
Park Narodowy to również liczne szlaki rowero-
we i piesze. Ich łączna długość wynosi blisko 200 
kilometrów. W okolicach Rosochatego Rogu na 
przykład wytyczony został szlak płazów. Spacer 
wśród łąk, po kładkach przerzuconych ponad 
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stawkami i niewielkimi mokradłami stanowi 
doskonałą okazję, by wsłuchać się w odgłosy 
natury, obserwować unikatową roślinność, 
wypatrywać żyjących tam zwierząt. W ich 
świat wprowadzają informacje zawarte na roz-
stawionych tu i ówdzie tablicach. Tymczasem, 
jak przekonuje Perkowska, park ma do zaofe-
rowania jeszcze ciekawsze miejsca. 
Sezon turystyczny w Wigierskim Parku Narodo-
wym trwa od wiosny do końca października.  
Listopad jest zwykle martwym miesiącem. 
Ale już w grudniu ponownie zaczyna się ruch. 
Zwłaszcza jeśli leży śnieg. W parku wytyczonych 
jest około 15 kilometrów narciarskich tras bie-
gowych.

Mnich lubi ryby
Oto świat natury, błękitu i zieleni. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że człowiek z wytworami 
swoich rąk zawsze był tu trochę na drugim 
planie. Ale swoją obecność potrafił zaakcen-
tować mocno. W głębokim średniowieczu nad 

Wigrami rozciągała się Jaćwież, czyli ziemia Ja-
ćwingów – bałtyjskiego ludu, który toczył nie-
ustanne boje z Rusinami, Polakami i Zakonem 
Krzyżackim. Rezultat takiej konfrontacji był  
z góry przesądzony. W 1283 roku ostatni ja-
ćwieski wódz Skomand poddał się Krzyżakom, 
jego ziomkowie zostali wysiedleni, a porośnięte 
gęstą puszczą tereny dzisiejszej Suwalszczyzny 
na blisko dwa wieki stały się bezludnym pust-
kowiem. W XV wieku dawną Jaćwież podzieliły 
pomiędzy siebie ościenne państwa, zaś na jed-
nej z wigierskich wysp powstał dwór myśliwski 
władców Polski. W miejscowych lasach polowa-
li Władysław Jagiełło, czy Zygmunt August.
 Jednak chyba najważniejszych wydarzeniem 
dla tych terenów było przybycie kamedułów. 
W 1667 roku otrzymali oni od Jana Kazimie-
rza prawo osiedlenia się nad Wigrami. Miejsce 
wybrali nieprzypadkowo. Zgodnie z regułą za-
konu, mnisi musieli budować klasztory nad je-
ziorami, lub rzekami, by mieć łatwy dostęp do 
ryb – głównego składnika ich diety. Poza tym 
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nie mogli mieszkać bliżej niż milę od ludzkich 
zabudowań. Zakonnicy najpierw zabrali się do 
zasiedlania okolicy i urządzania wiosek. Chcieli 
zadbać o ludzi, którzy będą na klasztor praco-
wać. Potem zaczęli wznosić klasztorne zabudo-
wania.
Kameduli mieszkali tutaj do początków XIX 
wieku, kiedy to pruscy zaborcy w ramach seku-
laryzacji skasowali klasztor. W kolejnych latach 
kompleks z wolna podupadał. Do dawnej świet-
ności zaczął powracać w czasach II Rzeczpo-
spolitej, ale kres temu położyła wojna. W 1944 
roku zabudowania zostały ostrzelane przez 
ciężką sowiecką artylerię. Dawny klasztor do 
życia wrócił dopiero w latach 70. Ministerstwo 
Kultury urządziło w nim Dom Pracy Twórczej 
dla artystów. Dziś znów należy do Kościoła.  
W kompleksie mieści się Wigierski Areopag No-
wej Ewangelizacji, zaś całością zarządza powo-
łana przez biskupa ełckiego fundacja Wigry Pro.  

W klasztorze organizowane są rekolekcje, ple-
nery malarskie, całość jest też otwarta dla tu-
rystów. W ciągu roku odwiedza klasztor około  
75 tysięcy osób.
Otoczony murami barokowy kompleks składa 
się z kilku części. Jego serce stanowi kościół. 
Tu najciekawsze są krypty. Do chłodnego, roz-
jaśnionego nikłym światłem pomieszczenia 
schodzi się przez otwór w kościelnej podłodze. 
W dół prowadzą strome, wysokie schody. Kilka 
kroków i oto jesteśmy na środku całkiem po-
kaźnego cmentarza. Przypomina o tym kilku-
setletnie malowidło na jednej ze ścian: śmierć 
przedstawiona jako szczerzący zęby szkielet za-
prasza mnicha do tańca. Zakonnicy spoczywają  
w 40 zamurowanych wnękach. Do dwóch moż-
na zajrzeć, ponieważ w miejsce cegły wprawio-
ne zostały szybki. Poczerniałe kości leżą wśród 
szarego pyłu. W czasie wojny Niemcy przerzuca-
li je w poszukiwaniu skarbów. Ale wieści o kosz-
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townościach okazały się tylko legendą – jedną  
z wielu, które narosły wokół wigierskiego klasz-
toru. Inna mówi o spoczywającej na dnie jeziora 
złotej karocy królowej Bony...
W kompleksie obejrzeć można również eremy, 
czyli domki z zakonnymi celami, apartamen-
ty, w których przez kilka dni mieszkał Jan Paweł 
II, nie lada atrakcję stanowi też widok na jezio-
ro roztaczający się z kościelnej wieży. Klasztor 
wymaga sporych nakładów, stąd pobierane są 
opłaty za wstęp do krypt i na wieżę widokową. 
Pieniądze przeznaczane są na utrzymanie kom-
pleksu. Obecnie, dzięki funduszom pozyskanym  
z Unii Europejskiej, remontowany jest Dom Kró-
lewski i Kaplica Kanclerska. A wkrótce będzie wiel-
kie świętowanie 350-lecia założenia klasztoru...

Pogoda na biegunie
Tymczasem Suwalszczyzna ma problem. Z tym, 

jak ją widzą. Choć oczywiście można by powie-
dzieć, że problem mają ci, którzy patrzą, a nie 
dostrzegają różnic, niuansów, odrębności. – 
Wśród wielu osób z innych stron Polski ciągle jesz-
cze pokutuje pogląd, że Suwalszczyzna to część  
Mazur – przyznaje Kamil Sznel z Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. – A przecież to zupełnie inny region: z 
odrębną historią, kulturą, tożsamością – wylicza.
Mazury przez lata wchodziły w skład Prus Wschod-
nich. Aż do zakończenia II wojny światowej były 
częścią Niemiec. Suwalszczyzna kształtowała się 
w kulturowym tyglu polsko-rusińsko-litewskiego 
pogranicza, zaś po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości weszła w jej skład. Choć nie wszystko 
poszło wówczas gładko. Pretensje do części regio-
nu rościła sobie Litwa. Zakończyło się to zrywem 
polskiej ludności, który w sierpniu 1919 roku wy-
buchł w niewielkich Sejnach. Powstanie okazało 
się zwycięskie. Tamte wydarzenia upamiętnia sto-
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jący w mieście pomnik.
Znacznie większą atrakcję stanowią jednak póź-
norenesansowa bazylika Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, dwie dawne synagogi, czy 
muzeum, w którym obejrzeć można, chociażby 
pamiątki z czasów, gdy Sejny należały do domi-
nikanów.
Zakonnicy, tyle że z zakonu kamedułów, mieli 
ogromny wpływ również na rozwój sąsiednich 
Suwałk – największego miasta w regionie. 69-ty-
sięczną dziś miejscowość założyli pod koniec 
XVII wieku mnisi z wigierskiego klasztoru. Wy-
jednali u króla możliwość organizowania tutaj 
jarmarków, założyli i prowadzili szkołę. Miastu 
bardzo dużo dała obecność żydowskich kupców 
i strategiczne położenie na trakcie handlowym, 
który łączył Warszawę z Sankt Petersburgiem.

Dziś miasto sprawia wrażenie kameralnego 
i nieco sennego. W jego sercu zamiast ruchliwe-
go i gwarnego rynku znajduje się rozległy park, 
otoczony przez niewysokie kamieniczki. Suwał-
ki można zwiedzać na kilka sposobów. Z myślą 
o turystach władze samorządowe stworzyły 

kilka ścieżek. Przemierzając klasyczną, można 
obejrzeć między innymi białe bryły kościoła Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa (w XIX wieku za-
projektował go Henryk Marconi, twórca Soboru 
Chrystusa Zbawiciela w Moskwie; początkowo 
świątynia była cerkwią) i konkatedry św. Alek-
sandra (klasycystyczna budowla z kolumnowym 
portykiem również powstała w XIX stuleciu), ale 
też do Lechosława Marszałka, urodzonego w Su-
wałkach twórcy Reksia oraz Bolka i Lolka. Ścieżka 
spacerowa to zespół cmentarzy siedmiu wyznań 
(w Suwałkach chowani byli nie tylko katolicy, czy 
prawosławni, ale też rosyjscy staroobrzędowcy, 
którzy uciekli do Polski przed prześladowaniami 
religijnymi i służący w armii Rzeczpospolitej ta-
tarscy muzułmanie), wspomniany już park, czy 
Zalew Arkadia. Jest też szlak nazwany imieniem 
najsłynniejszej mieszkanki miasta – Marii Ko-
nopnickiej. Najbardziej charakterystycznym jego 
elementem są figurki krasnali.
Jeśli nie zachęciłam Was do odwiedzenia suwal-
szczyzny, to chociaż zróbcie to dla zwykłego od-
poczynku, pełnego spokoju, piękna i natury!
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