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Szanowni Państwo!

O

ddając w Państwa ręce styczniowy numer czasopisma,
wypada dumnie stwierdzić, że oto już rok czasu jesteśmy
z Państwem. Mam nadzieje, że byliśmy do tej pory i zamierzamy być dalej ciekawą lekturą, przybliżając Państwu różne tajniki zdrowego stylu życia. Nikt z Nas nie jest doskonały, a zatem
zawsze coś można zrobić, aby poprawić jakość swojego życia. Taką
przybraliśmy linię naszego czasopisma, a znikające ze stojaków egzemplarze utwierdzają nas w przekonaniu, że „Zdrowie w prezencie”się
Państwu podoba.
Chciałbym bardzo podziękować Czytelnikom za zainteresowanie tym
co robimy, o czym może świadczyć chociażby liczny udział w konkursie
na Fraszkę o Zdrowiu, z poprzedniego numeru. Trzeba przyznać, że
nie tylko laureaci, ale także inni uczestnicy popisali się zdolnościami
lirycznymi, a przede wszystkim świetnym poczuciem humoru. Wszystkim szczerze gratulujemy.
W styczniowym numerze polecam Państwu artykuł „Łowcy oddechów” który pokazuje jakie informacje płyną wraz z wydychanym powietrzem. Okazuje się, że wiele chorób może dawać symptomy także
w zapachu wydychanego powietrza. Jest to temat ciekawy, aczkolwiek
w niewielkim stopniu wykorzystywany w diagnostyce chorób sposób.
W tym miejscu chciałbym zaapelować do Państwa wrażliwości. Podajemy sposób, w jaki można pomóc Kacprowi Skórskiemu, chłopczykowi dramatycznie doświadczonemu przez los. Jego życie od czasu
wypadku stało się cierpieniem dla niego samego, ale także dla jego
rodziców, którzy prowadzą heroiczną walkę, aby stworzyć mu jak najlepsze warunki do rehabilitacji i normalnego życia. Pomóżmy rodzinie
Kacpra przekazując przy składaniu rocznego zeznania podatkowego
1% na Fundację „Słoneczko”.
Szanowni Państwo, chciałbym u progu 2013 roku życzyć Wam przede
wszystkim zdrowia, pogody ducha, spokoju. Aby codzienność, z jaką
stykamy się w służbie zdrowia, była pozbawiona kilkuletnich kolejek do
lekarzy specjalistów i aby los ludzi chorych był wartością samą w sobie,
a nie ciągłą niewiadomą. DO SIEGO ROKU!!!
Z poważaniem
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Zbigniew Szczepankowski
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania zamówionych
tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych
reklam i ogłoszeń.
Miesięcznik ZDROWIE W PREZENCIE nie zastępuje bezpośredniej porady lekarskiej, może jedynie
stanowić źródło informacji. Przed skorzystaniem
z porady należy skonsultować się z lekarzem.
Dystrybucja miesięcznika bez zgody wydawcy
lub sprzedaż magazynu jest nielegalna.
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Anemia

niejedno ma imię
Słowo anemiczny zagościło już na stałe w naszym codziennym języku. Ale co to w ogóle jest anemia? Okazuje się, że jest to zjawisko bardzo zróżnicowane, a wywoływać je może wiele różnych czynników

A

nemia to inaczej niedokrwistość, czyli zbyt
mała liczba czerwonych krwinek. Czerwone krwinki (erytrocyty) zawierają
czerwony barwnik – hemoglobinę, dzięki któremu wiążą one tlen
i przenoszą go z płuc do tkanek.
Transportują one także dwutlenek
węgla w kierunku przeciwnym. Niedokrwistość może być łatwo zdiagnozowana, a badaniem które się
w tym celu wykonuje jest tzw. morfologia krwi. Oprócz morfologii pomocne może być wykonanie różnych badań dodatkowych.
Najczęściej występującym rodzajem niedokrwistości jest anemia wywołana brakiem żelaza.
Przyczyny braku żelaza mogą być
rozmaite: niewystarczająca jego
ilość w diecie, różnorodne choroby
powodujące albo osłabione wchłanianie żelaza w jelitach albo nadmierną jego utratę z organizmu.
Do niedoboru prowadzić może
także podwyższone zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek, mające miejsce podczas
szybkiego wzrostu, a także ciąży.
Obok zmniejszonej liczby erytrocytów, w tym rodzaju niedokrwistości
stwierdza się także: zmniejszone
stężenie hemoglobiny, zmniejszenie rozmiaru erytrocytów (spada

wskaźnik MCV – średnia objętość
krwinki czerwonej, a także MCH średnia zawartość hemoglobiny
w erytrocycie), spadek stężenia
żelaza w surowicy, wzrost stężenia transferyny (białko transportujące żelazo) i obniżenie stężenia
ferrytyny.
Do niedokrwistości prowadzić
może również niedobór witaminy
B12 lub kwasu foliowego. Anemia
rozwijająca się w tym przypadku
nosi nazwę megaloblastycznej erytrocyty są powiększone (wzrasta wskaźnik MCV). Przy tym rodzaju anemii, zmniejszeniu może
także ulec liczba płytek krwi. Niedobór powyższych witamin może
być spowodowany zarówno zbyt
małą ich zawartością w pożywieniu, jak i pewnymi schorzeniami, powodującymi ich osłabione
wchłanianie w jelicie.

krwistość hemolityczna. Podczas
tego schorzenia dochodzi zwykle
do podwyższenia stężenia bilirubiny (związek powstający w wyniku rozpadu hemoglobiny) oraz
żelaza w surowicy.
Należy wspomnieć jeszcze przynajmniej o jednym rodzaju anemii:
niedokrwistości aplastycznej. Polega ona na zahamowaniu wytwarzania wszystkich rodzajów
krwinek w szpiku kostnym. Może
być ona wywołana przez czynniki
uszkadzające szpik kostny.
Dzięki automatyzacji badania
morfologii krwi, rutynowo oznacza się teraz wiele parametrów.
Oprócz liczby poszczególnych
krwinek, wyniki badań obejmują
także dodatkowe parametry: MCV,
MCH, MCHC, RDW. Pozwala to na
szybszą i pewniejszą diagnozę.

Innym rodzajem anemii jest niedokrwistość hemolityczna. Jest
ona skutkiem przyspieszonego
niszczenia erytrocytów. Krwinki czerwone powstają w czerwonym szpiku kostnym, a po mniej
więcej 120 dniach są usuwane
z krążenia przez śledzionę oraz
wątrobę i niszczone. Gdy czas
życia erytrocytu ulegnie skróceniu, może się pojawić niedo-
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Badania ginekologiczne
– w trosce i z obowiązku
Badania ginekologiczne wykonywane powinny być, o ile lekarz nie
zaleci inaczej, raz w roku. Dzięki temu każda kobieta ma możliwość
wczesnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.
Przede wszystkim jednak jest to szansa na wyeliminowanie
zagrożenia chorób takich jak rak szyjki macicy

B

adanie cytologiczne jest
popularną nazwą badania rozmazu z szyjki macicy. Wykonywane
jest ono profilaktycznie w ramach
profilaktyki raka szyjki macicy. Badanie cytologiczne należy powtarzać raz do roku. Po utrwaleniu
i zabarwieniu rozmazu lekarz jest
w stanie pod mikroskopem ocenić
stan i ewentualne zmiany komórek
nabłonkowych. Poza możliwością
kontrolowania zmian nowotworowych badanie ułatwia ocenę hormonalną cyklu miesięcznego.

Rak szyjki macicy
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Nowotwór złośliwy szyjki macicy
może pojawić się w każdym wieku.
Sam nowotwór poprzedza pojawienie się dysplazji szyjki macicy, znanej
również jako wewnątrznabłonkowa
neoplazja szyjki macicy. Może ono
ulec przekształceniu do formy nowotworu, sama w sobie nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia.
Na rozwój raka szyjki macicy ma
wpływ wiele czynników. Jednym
z nich jest aktywność seksualna
kobiet nie posiadających stałego
partnera, kiedy może dojść do zarażenia wirusem karcinogennym.
Jest on przenoszony drogą płciową
i w wielu przypadkach jest odpowiedzialny za powstanie raka szyjki
macicy. Innymi powodami powstania raka szyjki macicy są zakażenie
wirusem brodawczaka ludzkiego
lub rzęsistka. Stopień zagrożenia
zwiększa się znacznie w przypad-

ku palenia tytoniu – prawdopodobieństwo wystąpienia raka szyjki
macicy wzrasta w tym przypadku
16-krotnie! Co ciekawe, rak szyjki
macicy rzadziej występuje w społeczeństwach, gdzie powszechne
jest obrzezanie. Udowodniono, ze

zmniejsza ono ryzyko infekcji.
Wczesne stadia rozwoju raka szyjki macicy są praktycznie bezobjawowe, dlatego pacjentki tak długo
zwlekają z wizyta u lekarza. Jest to
poważny błąd, gdyż wcześnie wykryty pozwala na całkowite wyleczenie.

Czy istnieją wskazania do wykonania
badań cytologicznych?
Wskazaniem do wykonywania
regularnych badań cytologicznych
jest występowanie nowotworu szyjki macicy w rodzinie. Również kobiety, które nie posiadają stałego
partnera powinny wykonywać je
raz lub dwa razy do roku.
Sygnałami do wykonania badań
są krwawienie i upławy. Jeśli wynik
cytologii wykaże jakikolwiek nieprawidłowości, lekarz zleci ponowne

badanie. W przypadku uzasadnionych podejrzeń choroby wykonywana jest również kolposkopia, pozwalająca przyjrzeć się ściankom szyjki
macicy. Leczenie raka szyjki macicy
obejmuje radioterapię, chemioterapię oraz zabiegi chirurgiczne.
Regularne wykonywanie badań,
jak również badanie cytologiczne
pozwoli na wczesne wykrycie oraz
podjęcie skutecznego leczenia.

www.zdrowiewprezencie.pl
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Czym jest homeopa�ia?

Preparaty homeopatyczne są zastępstwem dla antybiotyków.
To rodzaj medycyny niekonwencjonalnej. Mają zarówno
swoich zwolenników jak i przeciwników. Sprawdzone jest, że są
nieszkodliwe i spożywanie ich, choćby bez odpowiedniej wiedzy,
nie niszczy zdrowia nawet nieodpornemu jeszcze maluchowi

H

omeopatia nie jest pospolita i tak popularna jak na to zasługuje,
chociaż te osoby, którym takie leczenie pomogło, wracają do niej. W wielu miejscach
na całej kuli ziemskiej homeopatia jest używana choćby w terapii
zwierząt. Jeśli mamy słabą odporność, często chorujemy na te same
choroby, bierzemy wciąż te same
antybiotyki lub za każdym razem
inne, a mimo to poprawy nie ma.
To sygnał, że czas coś odmienić.
Może przydałoby się w takim wypadku pójść do homeopaty na
konsultację? Przecież nic na tym
nie stracimy. Są też tacy, którzy
leczą się homeopatią, a w tym samym czasie chodzą do zwykłego
lekarza, by być pewnym, czy homeopata prawidłowo zdiagnozował chorobę.

Jak wygląda
pierwsza wizyta?
styczeń
2013
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Najczęściej trwa ponad godzinę,
lekarz drobiazgowo bada chore-

go i przepytuje o wszystko: o jego
charakter, aktywność, tryb życia.
Po uzupełnieniu dokładnej ankiety
i założeniu indywidualnej specyfikacji choroby, dostajemy na początek medykament, który ma za
zadanie oczyścić wnętrze naszego
organizmu z toksyn. Preparaty homeopatyczne to tanie leki. Kosztują zazwyczaj kilkanaście złotych
i wystarczają na długo. Mnóstwo
ludzi nieprawidłowo twierdzi, że są
to suplementy diety, a przecież to
nieprawda.
Homeopatia działa na całkowicie odmiennych zasadach. Środki
homeopatyczne są wytwarzane
z substancji naturalnych pochodzących ze źródła zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego. Te, które są stworzone
z produktów roślinnych
wykorzystują do tego
część lub nawet całość rośliny, mineralne
- wykorzystują naturalne pierwiastki
występujące w śro-

dowisku, natomiast na bazie produktów odzwierzęcych często
wytwarzane są z robaków lub substancji produkowanych przez zwierzęta. Dostępność tych środków na
rynku jest duża. Praktycznie każda
apteka posiada w asortymencie
niektóre z nich. Są też takie punkty jak apteka internetowa, gdzie
można kupić je za niższą kwotę
i z dostawą do domu.
Warto wypróbować nowy sposób leczenia, którego skutków
ubocznych nasz organizm
nie odczuje.
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Łowcy
oddechów

Temat numeru

– każda choroba
ma swój zapach

Oddech jest wizytówką stanu
naszego organizmu. W zapachu
wydobywającym się z ust bądź
unoszącym się nad skórą znajdują się bowiem związki chemiczne produkowane przez komórki niemal całego ciała.

P

odczas choroby organizm
wyt warza więcej niektórych substancji. Na przykład u chorych z zaawansowaną cukrzycą w oddechu jest
dużo acetonu, który pachnie jak
zgniłe jabłka. Choroby nerek objawiają się zaś nadmierną ilością
związków aminowych i azotu przypominających odór zepsutych ryb.
O tym, że chory organizm pachnie inaczej, wiadomo było od dawna. Już w starożytnej Grecji Hipokrates, uważany za ojca medycyny,
wiedział, że podczas oględzin chorego należy powąchać jego oddech. Jednak dopiero niedawno
uczeni zaczęli szukać sposobu zidentyfikowania substancji znajdujących się w wydychanym powietrzu czy wydzielanych przez skórę
pacjentów. Pierwszy zajął się tym
amerykański chemik Linus Pauling,
laureat Nagrody Nobla.
Już w latach 70. XX wieku przeanalizował skład chemiczny ludzkiego oddechu. Wykorzystując
chromatograf gazowy, urządzenie
pozwalające rozdzielić mieszaninę związków chemicznych na powww.zdrowiewprezencie.pl
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Temat numeru

Amerykański chemik Linus Pauling, laureat Nagrody Nobla
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jedyncze składniki, stwierdził, że
w wydychanym powietrzu znajduje się około 300 substancji, które
można wykorzystać do diagnozy
medycznej. Związki te powstają
w wyniku różnych procesów metabolicznych, zachodzących w komórkach organizmu i przedostają się do krwi. Stamtąd trafiają
do płuc i powietrza znajdującego się w pęcherzykach. Dlatego
można je wykryć w wydychanym
powietrzu. Dziś uczeni szukają
związków chemicznych, które są
charakterystyczne dla określonej
choroby, tzw. biomarkerów. Gdyby udało im się stworzyć czuły nos
wykrywający te substancje, diagnozowanie chorób, nawet tych najcięższych, jak nowotwory, stałoby
się łatwe i szybkie, bo wynik byłby
znany w kilkanaście minut.
Badania prowadzą zespoły naukowców na całym świecie. Dr Michelle Gallagher z Monell Chemical Senses Centre w Filadelfii bada
skład chemiczny powietrza unoszącego się nad skórą chorych na
czerniaka. Uczona pobrała próbki
gazów znad nowotworu i porównała ich skład chemiczny z powietrzem unoszącym się nad zdrowymi tkankami. Okazało się, że
zdecydowanie różniły się one ilością niektórych związków.

Z kolei dr Michael Philips
z Menssana Research w New Jersey opracował urządzenie analizujące oddech pacjentów po przeszczepie serca. Wskazuje ono, czy
organ się przyjął, czy też zostanie
odrzucony przez organizm chorego. Biomarkerów typowych dla
danej choroby szukają też polscy
uczeni w ramach międzynarodowego projektu o nazwie BAMOD,
którego koordynatorem jest prof.
Anton Amann z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku. Pracami
naszych naukowców kieruje prof.

Bogusław Buszewski, szef Katedry
Chemii Środowiskowej i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesor współpracuje z zespołem:
mikrobiologami, których badania
koordynuje prof. Hanna Dahm,
szefowa Zakładu Mikrobiologii
UMK oraz lekarzami onkologami
i gastrologami na czele z prof.
Markiem Jackowskim z Katedry
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum UMK. W poszukiwania biomarkerów zaangażowani
są też fizycy i informatycy. Uczeni
na podstawie oddechu pacjenta
próbują rozpoznawać raka płuc
i układu pokarmowego. Pracują
też nad metodą szybkiego identyfikowania bakterii oraz monitorowania substancji typowych dla
raka prostaty i szyjki macicy.
Cała trudność wykrywania chorób za pomocą zapachów polega na dokładnym pomiarze ilości
i rodzaju związków chemicznych
w wydychanym przez organizm
powietrzu lub wydzielanym zapachu. W tym celu uczeni najpierw
„łapią” oddech pacjenta do specjalnych pułapek - włókien o grubości ludzkiego włosa pokrytych
polimerem, który wychwytuje poszukiwane substancje. Następnie
związki analizowane są w specjalnych urządzeniach, a wynik porównywany jest z próbką oddechu
osoby zdrowej.
Czasami jest to skomplikowane.
W przypadku chorych na raka płuc
uczeni muszą porównywać próbki
oddechu zarówno palaczy, osób
nigdy niepalących, jak i tych, które rzuciły nałóg. W powietrzu wydychanym przez chorych na raka
palaczy znajduje się bowiem więcej związków niż w oddechu osób
dotkniętych nowotworem, ale niepalących. Trzeba więc stwierdzić,
które związki pochodzą z dymu
papierosowego, a które są oznaką
choroby. Za biomarkery raka płuc
uczeni uznali m.in. izopren, toluen,
izomery ksylenu. Za pomocą serii
szczegółowych pomiarów można
także zidentyfikować bakterie chorobotwórcze żyjące w organizmie
pacjenta. Każda z nich wydziela

bowiem typowe dla siebie gazy.
Uczeni opracowują właśnie testy
na obecność bakterii Helicobacter
pylori, która sprzyja powstawaniu
nowotworu układu pokarmowego,
Do tej pory lekarze i mikrobiolodzy
pobierali próbki w celu wykonania
tzw. posiewu, czyli hodowli i identyfikacji pobranych szczepów bakterii. Analiza zajmowała im nawet
90 godzin. Natomiast oznaczanie

nową metodą trwa zaledwie 12-15
minut. Być może w przyszłości uda
się wykorzystać ten sposób analizy do wykrywania zakażeń bakteryjnych, także tych, które prowadzą do rozwoju sepsy, trudno
gojących się ran czy wstępnego
diagnozowania narządów rodnych
kobiet i mężczyzn. Szukają bowiem
zapachowych biomarkerów raka
prostaty oraz szyjki macicy.

Według prof. Bogusława Buszewskiego stworzenie metody
diagnostyki chorób na podstawie
zapachu może zająć jeszcze kilka
lat. Ale gra jest warta świeczki, bo
w medycynie profilaktyka i szybka diagnoza to połowa sukcesu.
A czas jest bezcenny.
Magdalena Frender ,,Newseek”
(opr. J.N.)

DLA KACPRA
Nasz miesięcznik włącza się w akcję informacyjną o możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji użytku
publicznego.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w tej
akcji i przekazania swojego 1% dla Kacpra.

Kacper Skórski z Chojnic

w tym roku skończył 12 lat. Dzieckiem niepełnosprawnym stał się gdy miał 3,5 roku. By jego stan
się nie pogarszał potrzebuje rehabilitacji. Rodziców nie stać na wszystkie wydatki, więc proszą
o podarowanie jednego procentu na leczenie
syna.
Kacper w Święta Wielkanocne, osiem lat temu, razem z rodzicami jechał w odwiedziny do rodziny.
W samochód, którym podróżowała rodzina uderzył motocykl. Na skutek tego zdarzenia Kacper
stał się osobą niepełnosprawną i całkowicie uzależnioną od swoich rodziców. Kacper nie chodzi,
nie mówi, nie ma z nim kontaktu. Rodzice jednak

stale walczą o poprawę jakości Jego życia. Kacper jest
co drugi dzień rehabilitowany. Spędza też czas w szkole.
Jest uczniem Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach.
Ma zajęcia muzyczne, na trampolinie, spędza też czas
w sali doświadczania świata. Kacper wymaga długotrwałej rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach.
Przekaż swój 1% podatku to nic nie kosztuje!
Podaruj ZDROWIE W PREZENCIE!
Fundacji „Słoneczko”
KRS 0000186434
cel: Kacper Skórski 301/S

Przykład wypełnienia PIT:
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ZAWROTY GŁOWY: JAKIE SĄ ICH
PRZYCZYNY?
Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy są zaburzenia pracy
układu nerwowego lub nieprawidłowe funkcjonowanie ucha
środkowego, gdzie zlokalizowany
jest narząd równowagi. Zawrotów
głowy nie należy mylić z chorobą
lokomocyjną: ta druga występuje
jedynie podczas podróży różnymi
pojazdami, podczas gdy zawroty
głowy występują samoistnie, powodując niespowodowane czynnikami zewnętrznymi nieprzyjemne
uczucie utraty równowagi.
Zawroty głowy często towarzyszą migrenowym bólom głowy. Za
ich przyczynę uznaje się zaburzenia funkcjonowania naczyń krwionośnych odżywiających mózg: naczynia te nienaturalnie kurczą się,
a ich gwałtowny rozkurcz powoduje przeszywający ból, światłowstręt
oraz zawroty głowy.
JAK SOBIE POMÓC?
Jeśli wykluczymy zapalenie ucha
jako bezpośrednią przyczynę zawrotów głowy (w przeciwnym wypadku konieczna jest interwencja
lekarza otolaryngologa) warto
wykorzystać metody naturalne.
Nie tylko pomogą one pozbyć się
uciążliwych zawrotów głowy, ale
www.zdrowiewprezencie.pl

Nagłe i uporczywe zawroty
głowy to częsta dolegliwość.
Może spotkać każdego,
a jej przyczyny wynikają
z wielu różnych dolegliwości. W tym artykule postaram się
opisać przyczyny zawrotów
głowy, oraz
podać kilka
potwierdzonych
naukowo, naturalnych metod
walki z tą przypadłością

roty g
ł
o
w
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oby na
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sp

także uchronią przed migrenami
i wspomogą pracę całego układu
nerwowego.
Jedną z najlepszych broni w walce z zawrotami głowy jest miłorząb japoński - liściaste drzewo,
które mimo swojej nazwy, w środowisku naturalnym występuje jedynie w Chinach. Ta fantastyczna
roślina od wieków używana jest
jako sposób na poprawę pamięci, jednak ostanie badania (przeprowadzone przez dr hab. n. med.
Krystynę Orendorz-Fraczkowską)
udowodniły, że pomaga ona także w przypadku powracających
zawrotów głowy.
Dzięki wysokiej zawartości
związków roślinnych miłorząb (po
łacinie Ginkgo Biloba) tonizuje
naczynia krwionośne, zwłaszcza
te odpowiedzialne za funkcjonowanie układu nerwowego. Regularnie stosowany miłorząb zwiększa przepływ krwi, co gwarantuje
lepsze zaopatrzenie mózgu w ten
i składniki odżywcze - zwiększają
się tym samym możliwości mentalne, a poprawa kondycji naczyń
zapobiega migrenom.
Co więcej, związki aktywne zawarte w ginkgo biloba są w stanie naprawić uszkodzenia w uchu
środkowym - jedną z najczęstszych
przyczyn zawrotów głowy. Wpływ

miłorzębu na działanie ucha środkowego potwierdziły badania naukowców na uniwersytecie w Newcastle: wśród pacjentów regularnie
przyjmujących suplementy z miłorzębem, aż 47% zanotowało
całkowite ustąpienie przykrych
objawów.
Na sam koniec warto wspomnieć, że ginkgo biloba należy
do silnych i skutecznych antyoksydantów: chroni ciało przed inwazją szkodliwych wolnych rodników,
opóźnia procesy starzenia, tonizuje organizm i zapobiega niepożądanemu zjawisku, jakim jest stres
oksydacyjny.
Oczywiście zawroty głowy nie
ustąpią z dnia na dzień - miłorząb
musi mieć czas, aby w pełni rozwinąć swoje możliwości i doprowadzić do pozytywnych zmian w organizmie. Warto wspierać jego
działanie zdrową dietą: aby uniknąć ponownych zawrotów głowy
należy ograniczyć spożycie wysokoprzetworzonych węglowodanów
i ustabilizować poziom cukru we
krwi - dzięki niewielkim zmianom
w diecie i mocy ginkgo biloba, na
zawsze pozbędziesz się nieprzyjemnych zawrotów głowy.
styczeń
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adciśnienie najczęściej ma charakter pierwotny, czyli rozwija się
samoistnie w wyniku
różnych czynników, do których zaliczamy: nadmierne spożycie soli,
dietę bogato-tłuszczową, otyłość,
niską aktywność fizyczną oraz palenie papierosów.
GŁÓWNE ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA OSÓB
Z NADCIŚNIENIEM
Wg WHO dzienne spożycie
soli nie powinno przekraczać 5 g
(2000 mg sodu). Należy więc zrezygnować z dosalania potraw. Zamiast soli z powodzeniem można
stosować zioła. Poza tym zalecane
jest ograniczenie spożycia produktów przetworzonych (szczególnie
wędzonych, z puszki oraz wędlin
i serów żółtych). Ważne, by wybierać produkty o niskiej zawartości sodu w kupowanej wodzie
mineralnej. Oczywiście przekąski
typu chipsy, orzeszki solone, powinny zostać całkowicie usunięte
z naszego menu. Warto korzystać
z dostępnych na rynku soli niskosodowych, tj: soli potasowej i soli
magnezowej.
Kolejnym zaleceniem jest zwiększenie spożycia potasu. Odpowiednio wysokie spożycie potasu

www.zdrowiewprezencie.pl

Żywienie

w nadciśnieniu tętniczym
Nadciśnienie tętnicze określane jest
epidemią XXI wieku. Liczne badania
wskazują na to, że jest ono jedną
z najgroźniejszych chorób najczęściej
występujących na świecie. Nieleczone często
prowadzi do powikłań, tj. choroby wieńcowej,
udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego
jest korzystne dla funkcjonowania
układu krążenia. Główne źródła
potasu to: nieprzetworzona żywność, owoce i warzywa.
Należy też pamiętać o ograniczeniu spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. Wysokie ich spożycie podwyższa cholesterol LDL
oraz zwiększa krzepnięcia. Zwiększa się zatem ryzyko choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
Zaleca się ograniczenie lub wyeliminowanie spożycia mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina)
na rzecz mięsa drobiowego i ryb.
Zalecane jest też
zwiększenie spożycia
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Wśród tych kwasów
wyróżnia się kwasy
omega-3, omega-6,
z czego najkorzystniejsze dla prawidłowego
funkcjonowania układu
krążenia są omega-3.
Obniżają one poziom
trójglicerydów, zmniejszają krzepliwość krwi,
mają działanie przeciwzapalne. Źródłem
omega-3 są: ryby pochodzenia morskiego
(spożywane niesmażone, gdyż ten proces
eliminuje dobroczynne
omega-3), oleje roślinne: olej lniany, olej rzepakowy, oliwa z oliwek,

orzechy włoskie, migdały, orzechy
laskowe.
Zwiększenie spożycia produktów
mlecznych to również bardzo ważne zalecenie przy nadciśnieniu tętniczym. Z tej grupy produktów zaleca się spożycie niskotłuszczowych
produktów mlecznych. Sprzyja to
ograniczeniu w diecie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych.
Oczywiście, istotne jest spożywanie owoców i warzyw ze względu na dużą ilość potasu i magnezu
w nich zawartych, jak też cennych
witamin i minerałów.
Nie bez znaczenia jest ograniczenie picia alkoholu, kawy oraz
herbaty. Duże ilości alkoholu powodują wzrost ciśnienia krwi. Natomiast kawa i herbata są źródłem
kofeiny, która poprawia koncentrację, podnosi ciśnienie krwi, działa
pobudzająco.
Przy nadciśnieniu wskazana forma aktywności fizycznej to spacery, bieganie, marsze, jazda na
rowerze. Natomiast należy unikać
ćwiczeń siłowych. Wysiłek ten może
prowadzić do gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi.
Warto skorzystać z usługi profesjonalnego dietetyka, który opracuje dla nas specjalny jadłospis
w oparciu o w/w zalecenia żywieniowe. Dzięki odpowiednio zbilansowanemu jadłospisowi już po miesiącu można zauważyć znaczną
zmianę.
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Zapytaj lekarza lub farmaceutę

Panie Magistrze!
Często w aptekach pacjenci dostają propozycję wykupienia osłony
przy stosowaniu antybiotyków. Czy
jest to konieczne? Które preparaty
są najbardziej odpowiednie?
Szanowny Panie!
Swoją odpowiedź oprę na badaniach specjalisty w dziedzinie pediatrii z Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie pani prof. dr
hab. n. med. Hanny Szajewskiej, która
wypowiadała się na łamach „Medycyny praktycznej” na tematy związane
z probiotykami.
Uzasadnienie dostosowania probiotyków, w szczególności u dzieci zostało
potwierdzone w badaniach. Ich rola
polega na zapobieganiu powikłaniom
antybiotykoterapii, do których należy biegunka oraz infekcje grzybiczne
objawiające się w postaci tzw. pleśniawww.zdrowiewprezencie.pl

wek. Badania dowodzą, że skuteczność
w tym zakresie posiadają dwa szczepy
bakterii, są to: Lactobacillus rhamneus
(preparaty: Maxilac i Dico�lor) oraz
Saccharomyces bulardi (występujące
w preparacie Enterol). Na szczególną
uwagę zasługuje preparat Maxilac zawierający pożyteczny szczep Lactobacillus rhamneus, a dodatkowo zawiera składniki pobudzające odporność.
Probiotyki powinniśmy dodawać do
antybiotyków zarówno po podaniu doustnym antybiotyku, jak i po podaniu
domięśniowym. Najbardziej niebezpieczne w kontekście zaburzeń mikro�lory występującej w organizmie człowieka jest stosowanie antybiotyków
szeroko wachlarzowych, to znaczy takich, które zwalczają wiele gatunków
bakterii. Niestety, należą do nich najczęściej stosowane antybiotyki z grupy
aminopenicylin, cefalosporyn, a szczególnie klindamycyny. Niszczą one

bakterie symbiotyczne, występujące
w układzie pokarmowym, spełniające
pożyteczną rolę w pracy jelita grubego
(rozkładają niestrawione resztki pokarmowe). Bakterie symbiotyczne, dbając o swój byt, chronią nasz organizm
przed szkodliwymi drobnoustrojami
np. bakterią Clostridium - wywołującą
groźną chorobę zwaną rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego. Inny
przykład zaburzeń prawidłowej �lory
jelitowej po antybiotykoterapii to infekcje drożdżakami z rodzaju Candida
wywołujące pleśniawki w przewodzie
pokarmowym i w pochwie.
Reasumując stosowanie probiotyków jest w pełni uzasadnione. Ważne,
aby stosować preparaty, które zawierają odpowiednie szczepy bakterii probiotycznych oraz dostateczne ich ilości.

Zbigniew Szczepankowski
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Rozrywka
Rozwiązania prosimy wpisać
w kuponie na dole strony i wysłać
na adres redakcji w terminie do
15.02. 2013 r. Lista nagrodzonych
umieszczona zostanie w wydaniu
marcowym.

DO WYGRANIA:
3x

Radio First AUSTRIA FA 1905

Lista nagrodzonych za prawidłowo rozwiązane hasło z krzyżówki
z numeru listopadowego:
ZESTAW PIKNIKOWY
Katarzyna Romińska z Niemczewa
MIKSER KIELICHOWY ZELMER
Anna Hubner ze Strzelecka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu
utworzą rozwiązanie - aforyzm Platona.

MASZYNKA DO GOLENIA
Andrzej Gula ze Słupska

KRZYŻÓWKA

KUPON KONKURSOWY
Rozwiązanie: .....................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Imię .........................................................................................
Nazwisko .............................................................................
Telefon .........................................
Adres ......................................................................................
....................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w celu rozstrzygnięcia konkursu (ustawa z dnia 29.08.97 r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883)

………………………………………… PODPIS

Wypełnij, wytnij, przyklej na pocztówkę i wyślij na adres redakcji

....................................................................................................

POZIOMO:
2) Najbliższy za płotem
6) Jęczmień lub owies
7) Sito z dużymi otworami
8) Wojskowy pododdział rozpoznawczy
11) Dawny notatnik, brulion
14) Gdy zapadła, tonie ma odwołania
15) Szczebel lub ocena
19) Przechowalnia ubrania
20) Werwa, zapał
21) Konwulsje, dreszcze
24) Uzębiony waleń
26) Bokser
28) Gaz w kopalni
30) Rodzaj stałej fortyfikacji obronnej;
forteca
31) Odchudzająca lub lekkostrawna
32) Uszkodzenie maszyny

PIONOWO:
1) „Dodatkowe” dochody
2) Rodzaj kamizelki bez rękawów
3) Cicha, bezdźwięczna mowa
4) Podwójne naczynie gliniane
5) Kołek walcowy dołączenia
przedmiotów
9) Popularna nazwa owczarka
alzackiego
10) Działko wodne na demonstrantów
12) Łowicki wyrób tkacki
13) Powyżej kolana
16) Naturalny garbnik roślinny, występuje gł.
w galasach, liściach herbaty, korze dębowej
17) Gdańskie lub Szczecińskie
18) Stan zachwytu, uniesienia
21) Uposażenie dodatkowe wypłacone
w naturze
22) Głębokie miejsce w wodzie; toń
23) Potocznie: dowcip, żart, kawał
25) Wielka ﬂota wojenna
27) Indyk samiec
29) Żałobny utwór literacki
www.zdrowiewprezencie.pl

Fraszka na zdrowie
Z przyjemnością informujemy, że
konkurs „Fraszka na zdrowie „został” rozstrzygnięty.
Jury redakcyjne po zapoznaniu się
ze wszystkimi nadesłanymi pracami
postanowiło nagrodzić następujące
prace:

Miejsce pierwsze
GRZEGORZ LEWKOWICZ - GDYNIA
NAGRODA: PAROWAR 37Z011 ZELMER

r

Miejsce drugie

Miejsce trzecie

ANNA EWIAK - KRUSZWICA
NAGRODA: MIKSER
KIELICHOWY 32Z013 ZELMER

LESZEK ZDANOWICZ - POLICE
NAGRODA: SUSZARKA DO WŁOSÓW
ZELMER COMPACT COOL

„ZDROWIE W PREZENCIE”

„ZDROWIE W PREZENCIE”

Zrobiło się na rynku
wielkie zbiegowisko,
że ktoś przyjechał
i rozdaje wszystko.

Zdrowie w prezencie
to jest pojęcie
jak lek w aptece
jak woda w rzece
proste i jasne
jak zdrowie własne
prezent przydatny
no i … bezpłatny.

„FRASZKA NA ZDROWIE”

Pobiegłam więc i ja,
może ktoś mi coś da?

Pacjent „Funduszu Zdrowia” na rencie,
dostał od losu - zdrowie w prezencie.
Choć ZUS się cieszy, on jest w kłopocie,
bo musiał wrócić na bezrobocie.

Dla kogoś telewizor,
dla kogoś sandały,
a mi się marzy
prezent doskonały.

Zdrowiem w prezencie los figla spłatał,
wszak w banku czeka kredytu rata.
Ex-żonie płacić ma alimenty
a on wyzdrowiał, więc nie ma renty!

Niestety odeszłam,
nie mając nic w ręce,
bo nie było dla nikogo
ZDROWIA W PREZENCIE
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Wszystkim uczestnikom konkursu
dziękujemy, a zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!
Nagrody zostaną przesłane
kurierem.
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Zdrowie w kuchni
Dorsz po francusku
Gor¹co
polecam
Rafa³
Wiœniew
ski

•
•
•
•
•
•
•
•

800 g filetów z dorsza
400 g pomidorów
cukier
natka
sól, pieprz
3 łyżki oliwy
1 łyżka mąki
1 łyżeczka słodkiej papryki

Żaroodporne naczynie wyłożyć
plastrami obranych ze skórki
pomidorów (pozostawić kilka na
górę), posypać je cukrem, solą
i pieprzem oraz natką.
Na wszystko położyć filety i polać je oliwą wymieszaną z mąką
i papryką. Na wierzch położyć
kilka pomidorów i posypać natką. Zapiekać 20-25 minut bez
przykrycia.

Indyk duszony z marchewką
• 50 dag mięsa z piersi indyka
• opakowanie młodej marchewki
mrożonej
• 10 dag cebuli
• puszka pomidorów
• sól, pieprz ziołowy, liść laurowy
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• natka pietruszki
Mięso pokrój w grubą kostkę. Na
patelni rozgrzej oliwę, szybko
obsmaż kawałki mięsa, trzymaj
w cieple.

W rondlu o grubym dnie układaj
warstwami marchewkę i mięso (pierwszą i ostatnią warstwą powinna być marchewka).
Składniki zalej wrzącą wodą,
dodając jej tyle, aby stanowiła
3/4 objętości całej potrawy. Lekko posól, przypraw pieprzem,
dodaj liść laurowy.
Gotuj na małym ogniu do miękkości mięsa. Pod koniec gotowania
dodaj pomidory z zalewą, jeszcze
raz zagotuj. Przed podaniem potrawę posyp posiekaną natką.

Zupa krem z brokuł
• 1 brokuł
• 2 ząbki czosnku
• 1,5 l bulionu drobiowego lub
warzywnego
• 2 duże ziemniaki
• jogurt naturalny lub ser feta
• pieprz, sól, zioła prowansalskie

Ziemniaki myjemy, obieramy
i kroimy w drobna kostkę aby
szybko się ugotowały. Wsypujemy do bulionu wraz z pokrojonym czosnkiem.
Gotujemy ok 10 min po czym
dodajemy różyczki brokułu. Dalej gotujemy ok 10 min do miękkości warzyw.
Miksujemy wszystko, przyprawiamy dodajemy jogurt lub ser
feta.
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• Barlinek, ul. Niepodległości 12

• Radowo Małe, Radowo Małe 92

• Biały Bór, ul. Norwida 5

• Resko, ul. Rynek 14A

• Bytów, ul. Ks. dr. B. Sychty 3

• Słupsk, ul. Piłsudskiego 2

• Chojnice, ul. Drzymały 33

• Somonino, ul. Wolności 30

• Czaplinek, ul. Zbożowa 3

• Strzelce Krajeńskie,

• Czarna Dąbrówka, ul. Lęborska 9
• Czarne, Plac Wolności 10
• Człuchów, ul. Szczecińska 13

ul. Bolesława Chrobrego 7a
• Szczecin, ul. P. Wielkopolskich 66/68
(W PRZYCHODNI)

• Debrzno, ul. Strzelecka 2

• Szczecin, ul. E. Gierczak 32A

• Drawsko Pomorskie,

• Szczecin, ul. Z. Nałkowskiej 8, Szczecin

ul. Obrońców Westerplatte 7
• Drezdenko, ul. Piłsudskiego 56
• Gniewkowo, ul. Rynek 3/4
(W GALERII GNIEWKOWO)
• Gryfice, ul. Niepodległości 65
• Kołobrzeg, ul. Narutowicza 13

• Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 6
(W GALERII HOSSO)
• Szczecinek, ul. 28 Lutego 3
• Świdwin, ul. Kościuszki 23A
• Świecie, ul. Wojska Polskiego 80
(W MIEJSKO - GMINNEJ PRZYCHODNI)

• Koszalin, ul. Krzyżanowskiego 26

• Wągrowiec, ul. Mikołaja Reja 59

• Kruszwica, ul. Rybacka 11

• Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 4

• Myślibórz, ul. M. Buczka 14 (NA RYNKU)

• Wałcz, ul. Wojska Polskiego 13/25

• Nowogard, ul. 700-lecia 21

• Więcbork, ul. A. Mickiewicza 24

• Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 7

• Wolsztyn, ul. Strzelecka 7

• Police, ul. Wróblewskiego 1

• Złotów, ul. Nieznanego Żołnierza 39

(PRZY HOTELU DOBOSZ)

