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Thonsilan spray zawiera kompleks NeoSilve+, który powleka błonę śluzo-
wą gardła ochronnym fi lmem, chroniąc ją przed wpływem szkodliwych czyn-
ników chorobotwórczych oraz zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia.

Wyrób medyczny Thonsilan spray może być 
stosowany wspomagająco w: 
• leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 
oraz gardła, zapalenie bakteryjne migdałków podniebiennych, 
• łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem więzadeł 
głosowych,
• łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.

Sposób użycia i dawkowanie: 
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła. 
Dorośli: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 3 dawki.
Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż  3 razy na dobę po 
3 dawki.

Dostępne opakowania: 20 ml

Wytwórca: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

gardłochroni i nawilża
Thonsilan spray
wą gardła ochronnym fi lmem, chroniąc ją przed wpływem szkodliwych czyn-
ników chorobotwórczych oraz zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia.

Wyrób medyczny Thonsilan spray może być 
stosowany wspomagająco w:
• leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 
oraz gardła, zapalenie bakteryjne migdałków podniebiennych, 
• łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem więzadeł 
głosowych,
• łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.

Sposób użycia i dawkowanie:
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła. 
Dorośli: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 3 dawki.
Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż  3 razy na dobę po 
3 dawki.

Dostępne opakowania:

Wytwórca: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

chroni i nawilżachroni i nawilża

Zastosowanie:

Floractin
krople

Floractin Krople to dietetyczny środek spożywczy spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt 
(również wcześniaków i noworodków z niską masą 
urodzeniową), dzieci i dorosłych, do postępowania 
dietetycznego w celu zmniejszenia ryzyka powikłań 
występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej 
zakończeniu, skrócenia czasu trwania biegunki, wspo-
magania odporności i zachowania równowagi mikro-
fl ory jelitowej.

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (6 kropli): 
Bakterie probiotyczne Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 
53103 – 6 mld jednostek tworzących kolonię (CFU).

Producent:  Novascon Pharmaceuticals  Sp. z o.o.

FloractinFloractinFloractinFloractin
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NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. 
Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg lub 20 mg kompleksu 20% żywicy 
nikotynowej, co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po 
zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHFRUIT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera 
jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu 
palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHMINT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 
2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® ICY WHITE GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w 
postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.                                                            MAT/3292/01/2017

NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. 
Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg lub 20 mg kompleksu 20% żywicy 
nikotynowej, co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po 
zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHFRUIT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera 
jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu 
palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHMINT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 
2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® ICY WHITE GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w 
postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.                                                            MAT/3292/01/2017

NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. 
Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg lub 20 mg kompleksu 20% żywicy 
nikotynowej, co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po 
zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHFRUIT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera 
jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu 
palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHMINT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 
2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® ICY WHITE GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w 
postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.                                                            MAT/3292/01/2017

NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. 
Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg lub 20 mg kompleksu 20% żywicy 
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czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.                                                            MAT/3292/01/2017

NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. 
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2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® ICY WHITE GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w 
postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.                                                            MAT/3292/01/2017

Plaster 15 mg/16 h - stosować raz na dobę przez 8 tygodni.  
Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez sześć miesięcy.

Guma 2 mg - stosować w razie pojawienia się potrzeby zapalenia papierosa, jed-
nak nie więcej niż 15 um na dobę. Guma może być stosowana przez okres 12 
tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum. Maksymalny 

czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.

NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. Wskazania: leczenie uzależnienia 
od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg lub 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny. Wskazania: 
leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących pozaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną 
lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHFRUIT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: leczenie uza-
leżnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRESHMINT GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie 
głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® ICY WHITE GUM Jedna 
guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występują-
cych po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. MAT/3292/01/2017

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 zdrowiu.

NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. 
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Szanowni Czytelnicy!

Zapraszam Państwa do lektury dedy-
kowanego na luty 2017 roku wydania 
miesięcznika „Porady z Apteki”. Od 

pewnego czasu obserwujemy w naszym 
otoczeniu wpływ zwyczajów i tradycji płyną-
cych wprost z kultury anglosaskiej. Bezpo-
średnim tego skutkiem staje się świętowanie 
dni, które kultywowane są na Zachodzie, 
a w szczególności w Stanach Zjednoczo-
nych. 

Od dawna luty jest uznawany za miesiąc 
miłości, ponieważ 14. dnia lutego przypada 
Dzień Św. Walentego – dzień wszystkich 
zakochanych. Bycie zakochanym wyzwa-
la niespotykane emocje wewnętrzne, daje 
moc fizyczną, porusza zmysły, które stają 
się zapalnikiem wywołującym reakcje we-
wnętrzną określaną jako miłość. Jest to stan 
burzliwych zmian jakie zachodzą zarówno 
w umyśle człowieka, jak i w funkcjonowa-
niu organizmu jako systemu biologicznego. 
Generalnie jest to stan, którego każdy czło-
wiek pragnie, gdyż od pierwszych dni życia 
zostaje nawiązana nić miłosnego powiązania 
dziecka i rodziców, a na początku głównie 
matki i dziecka. Nawiązany kontakt opiera się 
głównie na zapachu, który staje się kluczem 
do rozpoznawania „obiektu miłosnego”. To 
dlatego zazwyczaj bliskość matki wystarczy 
aby ukoić gwałtowną potrzebę jej braku, 
wyrażaną głośnym płaczem. Gdy dora-
stamy, potrzeba bliskości i miłości tworzy 

więzy rodzinne, są one tak silne, że stają się 
bezwarunkowe. W tym okresie nie musimy 
stroić się w „kolorowe piórka”, wykazywać 
nadludzkim heroizmem, aby zaimponować 
rodzicom czy rodzeństwu. 

W chwili próby ojciec czy matka staną za-
wsze za swoim dzieckiem, a brat nie pozwoli 
aby ktoś wyrządził krzywdę jego rodzeństwu 
w momencie zagrożenia. W wieku szkolnym, 
gdy wchodzimy w świat rówieśników, zazwy-
czaj przeżywamy również pierwsze miłości. 
Staramy się nawiązać bliższe kontakty z tą 
jedną koleżanką lub w przypadku dziew-
czynek - kolegą, a gdy dojdzie do bliższego 
spotkania, choćby wzrokowego, czerwieni-
my się na twarzy, a serce bije niczym młot 
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Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

pneumatyczny. W okresie dojrzewania bar-
dzo częstym zjawiskiem staje się nieszczę-
śliwa miłość bez odwzajemnienia ze strony 
drugiej osoby. Bywa bardzo bolesna, osoba 
zakochana nieszczęśliwie bywa zazdrosna 
do szaleństwa, wstydliwa czy zamykająca 
się w sobie. W życiu dorosłym miłość staje 
się sensem życia, daje poczucie bezpieczeń-
stwa i pewności. W niektórych sytuacjach 
może stać się bardzo niebezpieczna, obse-
syjna, gdy własne uczucia w sposób niekon-
trolowany opanowują działania człowieka 
„opętanego własnym uczuciem”.

 Drodzy Czytelnicy, artykuł „Typy miłości” 
w sposób kompleksowy przybliży Państwu, 
różne oblicza miłości oraz to w jaki sposób 
ewoluje ona w trakcie życia człowieka. Ży-
czę Państwu przyjemnej lektury oraz wiele 
miłości w życiu codziennym.

 

R E k L A M A
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Alko-
holizm

Alkoholizm we 
współczesnym świecie 

jest chorobą najbardziej 
powszechną, o której 

najmniej się mówi, zaś słowo 
„alkoholik” zarówno dla 

osoby pijącej, jak i dla jej 
rodziny, to słowo tabu, 

pełne wstydu i poczucia 
winy
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Coraz częściej współczesny człowiek 
przeżywa niepokój i bezradność nie 
tylko wobec świata zewnętrznego, 

ale również wobec samego siebie, wobec 
natarczywych myśli, bolesnych emocji, 
a także wobec własnych lęków, słabości 
i uzależnień. Wielu ludZi posiada Zupeł-
nie nieWystarCZająCą WiedZę o tym, 
że alkoholikiem może być ktoś, kto 
dość rZadko pije alkohol lub liCeali-
sta, który na raZie ma bardZo dobre 
stopnie W sZkole.

Jest wiele czynników, które powodują to, że 
ludzie piją więcej niż powinni. Sięgają po alko-
hol ludzie nieszczęśliwi i ci, którzy nie radzą 
sobie z codziennym życiem. Czasem nie jest 
to ich wina, jak w przypadku nastolatków, 

których rodzice są uzależnieni i nie uczą 
swoich dzieci dojrzałej sztuki życia. Alkohol, 
podobnie jak inne substancje psychotropo-
we, na chwilę poprawia nastrój i dlatego jest 
tak chorobliwie atrakcyjny dla tych, którzy 
są smutni, a tym bardziej bezradni czy zroz-
paczeni. Każdy człowiek dąży do zapewnienia 
sobie dobrego samopoczucia emocjonalne-
go, a alkohol dla wielu ludzi posiada taką 
moc. Jeżeli przeżywamy bolesne emocje, 
jak ból czy lęk, to chcielibyśmy zmienić tego 
typu nastrój, a alkohol potrafi szybko i łatwo 
zmieniać ludzkie emocje. W wielu przypad-
kach prawdziwym powodem picia alkoholu 
nie jest ani zła wola czy lekkomyślność, 
ani skłonności czy obciążenie genetyczne 
organizmu, lecz bolesne stany emocjonalne. 
Alkohol nie jest jednakowo atrakcyjny dla 
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wszystkich, ale potrafi poprawiać nastrój 
wielu ludziom, bez potrzeby poprawiania 
swojego życia czy postępowania. W ten 
sposób alkohol zastawia skuteczną i wyra-
finowaną pułapkę. Z tego 
względu alkohol okazuje 
się atrakcyjny i zarazem 
groźny dla tych ludzi, dla 
których własna sytuacja 
życiowa, szkoła, praca, re-
lacje międzyludzkie jawią 
się jako bolesny ciężar.

Problemy alkoholowe 
oznaczają różnorodne za-
grożenia oraz negatywne 
zjawiska związane z używaniem alkoholu 
przez młodzież i przez dorosłych. Alkoho-
lizm oznacza stan, w którym człowiek pijący 

kontynuuje spożywanie alkoholu, mimo iż 
powoduje to dokuczliwe skutki w różnych 
dziedzinach jego życia. Błędna postawa wo-
bec problemów alkoholowych prowadzi 

do degradacji psycho-
-fizycznej, społecznej 
i ekonomicznej poszcze-
gólnych osób i ich rodzin.

Bezpośrednim i oczy-
wistym symptomem 
świadczącym o tym, że 
dana osoba jest uzależ-
niona, jest utrata zdolno-
ści do kontrolowanego 
picia alkoholu. Oznacza 

to, że uzależniony może nawet przez dłuższy 
czas nie sięgać w ogóle po tę substancję, nie 
jest jednak w stanie kontrolować picia, gdy 
sięgnie po pierwszą porcję napoju alkoho-
lowego. Ci, którzy nadużywają alkoholu, ale 
jeszcze nie są uzależnieni, potrafią pić w spo-
sób zróżnicowany w zależności od sytuacji, 
okoliczności, środowiska. W określonych 
okolicznościach potrafią zachować umiar, 
natomiast uzależnieni nie mają już takiej 
możliwości. Nawet jeśli w sposób najbardziej 
stanowczy postanowią, że tym razem wy-
piją tylko trochę, to i tak za każdym razem 
kończy się taka próba niekontrolowanym 
piciem. 

opróCZ niekontroloWanego piCia 
oCZyWistymi oZnakami Choroby al-
koholoWej są także luki W pamięCi, 
tak ZWany „urWany film”, psyChoZy 
alkoholoWe oraZ Zespół abstynen-
Cyjny, CZyli silne bóle głoWy, trZęsie-
nie rąk, Zanik apetytu i tym podobne 
dokuCZliWe ZjaWiska fiZjologiCZne 
WystępująCe W faZie trZeźWienia po 
nadużyCiu alkoholu. 

Prostym sprawdzianem, że mamy do czy-
nienia z uzależnieniem od alkoholu jest fakt, 

Alkohol, podobnie jak inne 
substancje psychotropowe, 
na chwilę poprawia nastrój 
i dlatego jest tak chorobliwie 
atrakcyjny dla tych, którzy 
są smutni, a tym bardziej 
bezradni czy zrozpaczeni

Bezpośrednim 
i oczywistym symptomem 

świadczącym o tym, że dana 
osoba jest uzależniona, jest 
utrata ZdolnośCi do 
kontroloWanego piCia 
alkoholu. 



szybkość, z jaką pojawia 
się choroba alkoholowa 

zależy od wielu 
okoliczności i w każdym 
przypadku jest kwestią 

indywidualną
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że osoba, która w ewidentny sposób 
nadużywa alkoholu, twierdzi, że nie 
ma żadnego problemu w tej dziedzinie.

Szybkość, z jaką pojawia się choroba 
alkoholowa zależy od wielu okoliczno-
ści i w każdym przypadku jest kwestią 
indywidualną.

do podstaWoWyCh CZynnikóW, któ-
re WpłyWają na tempo popadania 
W alkoholiZm należą: wiek inicja-
cji alkoholowej oraz ilość i częstotli-
wość picia. Wiadomo ponad wszelką 
wątpliwość, że choroba alkoholo-
wa rozwija się tym szybciej, im 
wcześniej dana osoba sięga po 
raz pierwszy po napoje alkoho-
lowe. Jeśli kontakt z alkoholem 
ma miejsce już  u uczniów 

szkoły podstawowej, to uza-
leżnienie może nastąpić bardzo 
szybko, nawet w kilka miesięcy 
od pierwszego kontaktu z alko-
holem. Z tego względu nie może 
być mowy o kontrolowanym czy 
bezpiecznym piciu napojów alkoho-
lowych przez nastolatków. W tym 
wieku każdy kontakt z tymi napo-
jami jest nadużyciem, gdyż w każ-

dym przypadku hamuje normalny 
rozwój psychofizyczny, a jedno-

cześnie prowadzi do szybkiego 
uzależnienia.

drugim CZynnikiem, któ-
ry ZasadniCZo Wpły-

Wa na roZWój Choro-
by alkoholoWej, jest 

ilość i częstotliwość 
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Wiadomo ponad wszelką 
wątpliwość, że choroba 
alkoholowa rozwija się tym 
szybciej, im wcześniej dana 
osoba sięga po raz pierwszy 
po napoje alkoholowe 

jeśli ktoś sięga po 
alkohol po to, aby 

Zapomnieć o jakiChś 
problemaCh, to Z reguły 
W CoraZ WięksZym 
stopniu będZie go 
nadużyWał, PoniEWAż 
W MiARę uPłyWu CZASu DLA 
oSiąGnięCiA tyCh SAMyCh 
EFEktóW EMoCJonALnyCh 
BęDZiE PotRZEBA CoRAZ 
WiękSZyCh iLoŚCi ALkohoLu

picia alkoholu. Zależy to jednak od wielu 
uwarunkowań, a mianowicie: od zwyczajów 
w danym środowisku, od stanów psychicz-
nych danej osoby, od stopnia obrony organi-
zmu w obliczu alkoholu, jednak decydującym 
czynnikiem jest aspekt emocjonalny. Jeśli 
ktoś sięga po alkohol po to, aby zapomnieć 
o jakichś problemach, to z reguły w coraz 
większym stopniu będzie go nadużywał, 
ponieważ w miarę upływu czasu dla osiąg-
nięcia tych samych efektów emocjonalnych 
będzie potrzeba coraz większych ilości al-
koholu. Ponadto przez pewien okres czasu 
wzrasta tolerancja organizmu na alkohol, by 
następnie raptownie się załamać. W później-
szych stadiach choroby 
alkoholowej wystarczy 
już niewielka dawka, by 
doprowadzić się do upo-
jenia czy nawet do utraty 
świadomości.

nie ZaWsZe WChodZe-
nie W Chorobę alko-
holoWą ZWiąZane 
jest Ze spożyWaniem 
dużyCh ilośCi alkoho-
lu. Jest również możliwa bardziej zama-
skowania forma wchodzenia w alkoholizm, 
która polega na spożywaniu niewielkich ilości 
alkoholu przez wiele lat, ale w sposób ciągły. 
Doprowadza to do sytuacji, w której dana 
osoba niemal zawsze znajduje się pod wpły-
wem alkoholu. Po pewnym czasie jednak 
następuje zwiększenie picia i łatwo można 
zauważyć utratę kontroli picia alkoholu. 
Tego typu wchodzenie w alkoholizm obec-
nie staje się coraz częstszym zjawiskiem 
społecznym. Warto również uświadomić 
sobie, że alkoholizm nie zawsze wiąże się ze 
spożywaniem wysokoprocentowych napo-
jów alkoholowych, ale trzeba zdawać sobie 
sprawę, że w chorobę alkoholową można 
popaść pijąc na przykład wyłącznie piwo.
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Człowiek dojrzały traktuje emocje jako in-
formacje na temat swojej aktualnej sytuacji 
i stara się odkryć źródła różnych przeżyć 
i działa w kierunku, aby je przezwyciężyć. 
uZależniony reZygnuje Z próby re-
fleksji nad żyCiem i uCZy się ZaburZo-
nej filoZofii, która polega na sięga-
niu po alkohol po to, by Zapomnieć 
o nurtująCyCh spraWaCh. Alkohol staje 
się dla niego „przyjacielem”, który obiecuje 
najpierw pomoc, a potem oszukuje, uza-
leżnia i wprowadza w śmiertelną pułapkę. 
Człowiek uzależniony nie wyobraża sobie 

życia bez wsparcia emocjonalnego, 
jakie daje alkohol i niemal bez 
przerwy jest pod jego wpły-
wem. W zaawansowanym 
stadium alkoholik popada 
w przerażenie na samą myśl, 
że musiałby funkcjonować 
na trzeźwo.

WraZ Z kolejnym trZeź-
Wieniem alkoholik 
Znajduje się W psy-
ChiCZnym dołku i od-
CZuWa poCZuCie Winy, 
Wstydu, roZgory-
CZenia, beZradnośCi 
i Właśnie dlatego 
ZnoWu odruChoWo 
sięga po poCiesZy-
Ciela, jakim jest 
alkohol. Jeśli nie na-
stąpi przerwanie tego 

nie może być mowy 
o kontrolowanym czy 
bezpiecznym piciu napojów 
alkoholowych przez 
nastolatków. W tym wieku 
każdy kontakt z tymi napojami 
jest nadużyciem, gdyż 
w każdym przypadku hamuje 
normalny rozwój psycho-
fizyczny, a jednocześnie 
prowadzi do szybkiego 
uzależnienia.
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mechanizmu, to choroba alkoholowa będzie 
nieuchronnie prowadziła do śmierci.

Alkoholik próbuje w nałogowy sposób oszu-
kiwać samego siebie i innych, począwszy 
od osób z najbliższego 
otoczenia. Mechanizm 
ten to system iluzji 
i system zaprzeczeń. 
System iluzji polega 
na tym, że chory trwa 
w subiektywnym prze-
konaniu, że nie jest uza-
leżniony i że potrafi 
kontrolować swoje pi-
cie oraz jest przekona-
ny, że mógłby, gdyby tylko chciał i uważał 
to za konieczne, w każdej chwili w ogóle 
przestać pić. Natomiast system zaprzeczeń 

polega na negowaniu konsekwencji picia 
nawet w sytuacjach, gdy są ewidentnie dra-
styczne – alkoholik i tak znajdzie jakieś ar-
gumenty, które według jego logiki stanowią 
usprawiedliwienie jego zachowania.

Kolejny mechanizm choro-
by alkoholowej polega na 
ekstremalnych skokach 
w sposobie widzenia i prze-
żywania samego siebie. Pod 
wpływem alkoholu osoba 
uzależniona ocenia siebie 
i przeżywa swoją rzeczy-
wistość zwykle bardzo 
pozytywnie, z kolei w fa-

zie trzeźwienia alkoholik przeżywa siebie 
w sposób diametralnie przeciwny. Z tego 
względu w fazie fizjologicznego trzeźwienia 

W zaawansowanym 
stadium alkoholik popada 
w przerażenie na samą myśl, 
że musiałby funkcjonować 
na trzeźwo
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przychodzi najsilniejsza pokusa, by znowu 
sięgnąć po alkohol i szybko zapomnieć 
o wszystkich problemach. Tłumaczy to cha-
rakterystyczne dla ludzi uzależnionych picie 
tak zwanymi ciągami, które trwają czasem 
wiele dni, a nawet tygodni i są przerywane 
dopiero na skutek obrony organizmu przed 
śmiertelnym zatruciem. W obliczu silnego 
zatrucia organizmu alkoholem człowiek ma 
dwie możliwości reagowania: przetrzymać 
naturalne i bardzo dokuczliwe skutki zatru-
cia alkoholem oraz działania antytoksyn 
albo podtruwać się ponownie. Z jednej więc 
strony nie powinno się bezkrytycznie ule-
gać przekonaniu osób uzależnionych, iż ich 
organizm „potrzebuje” alkoholu, z drugiej 
jednak trzeba być świadomym, że począt-
kowa faza fizjologicznego trzeźwienia jest 
dla nich bardzo trudna i bolesna nie tylko 
psychicznie, lecz także fizycznie.

badania naukoWe doWiodły, że W mia-
rę nadużyWania alkoholu następują 
nieodWraCalne Zmiany W proCesie 
jego prZysWajania i ChemiCZnego roZ-
kładu. W konsekwencji w organizmie al-
koholika pojawiają się substancje, których 
obecności nigdy nie stwierdzono w orga-
nizmach osób niepijących. Substancja ta 
ma działanie silnego narkotyku. Oznacza 
to, że po spożyciu choćby niewielkiej ilości 
alkoholu pojawia się w mózgu osoby uza-
leżnionej tego typu substancja narkotyczna 
i domaga się kolejnej porcji alkoholu do swej 
reprodukcji. Być może to właśnie zjawisko 
stanowi wytłumaczenie faktu, iż alkoholik 
potrafi w ogóle nie pić alkoholu, ale z re-
guły wystarczy wypicie, choćby po wielu 
latach abstynencji, nawet niewielkiej ilości 
alkoholu, by uzależniony utracił ponownie 
zdolność panowania nad alkoholem i by 
popadał w kolejne ciągi picia.
Człowiek uzależniony podlega wszystkim 
uwarunkowaniom, które ograniczają lub 
zupełnie paraliżują jego zdolność do podej-
mowania dojrzałych decyzji. 

trZeba pamiętać, że problemy Z podej-
moWaniem raCjonalnyCh deCyZji nie 
ZaCZynają się dopiero W ZaaWanso-
Wanej faZie Choroby, ale pojaWiają 
się już W faZie WChodZenia W uZa-
leżnienia i nałogi. Wkraczanie na drogę 
uzależnień nie jest bowiem nigdy sprawą 
przypadku. Przeciwnie, nadużywanie alkoho-
lu to skutek kierowania się filozofią doraź-
nej przyjemności. Wspólną cechą alkoholu 
i innych substancji psychotropowych jest to, 
że ułatwiają one człowiekowi życie w świe-
cie iluzorycznych przekonań, wypaczonych 
wartości i pozornych więzi. Sięganie po tego 
rodzaju substancje jest wyrazem szukania 
łatwego szczęścia, które nie istnieje. 
Każde uzależnienie jest dążeniem do iluzo-
rycznego szczęścia i pojawia się tam, gdzie 



Ludzie z nAjbLiższego otoczeniA, którzy prAgną pomóc 
uzALeżnionemu, powinni spełnić nAstępujące wArunki. 
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brakuje szczęścia rzeczywistego. Iluzji szczęś-
cia i satysfakcji chwyta się człowiek wtedy, 
gdy w sposób bolesny doświadcza, że droga, 
jaką do tej pory kroczył, prowadzi go donikąd 
i gdy nie ma dość odwagi, siły lub kompetencji, 

by uznać ten fakt oraz by radykalnie zmienić 
swój sposób postępowania. Uzależniony to za-
tem ktoś, kto ma najpierw problem z życiem 
i z osobistą dojrzałością, a dopiero później 
problem z nadużywaniem alkoholu.

Dobrze poznać sytuację chore-
go i mechanizmy jego uzależ-
nienia, powinni wyjść z ukrycia 
i poprosić o pomoc odpowied-
nie instytucje oraz powinni sto-
sować wobec chorego mądrą 
miłość, którą trzeźwiejący 
alkoholicy nazywają twardą 
miłością. Chodzi tu o miłość 

wyrażaną w sposób dosto-
sowany do sytuacji chorego. 
Polega ona na stosowaniu za-
sady: „ty nadużywasz alkoho-
lu i ty ponosisz wszelkie kon-
sekwencje twoich zachowań 
i cierpisz”. W sytuacji uzależ-
nienia wyłącznie osobiste cier-
pienie uzależnionego stwarza 

mu szansę, że nie sięganie 
więcej po alkohol.
Konsekwentna postawa 
najbliższego środowiska stwa-
rza szansę, że uzależniony za-
cznie podejmować rozsądne 
decyzje, np. o skorzystaniu 
z terapii odwykowej i podjęciu 
abstynencji.



obecnie jednak słowo to pojawia się 
również wówczas, kiedy mówimy 
o obnażaniu emocjonalnym. Eks-

hibicjonizm Emocjonalny jEst to 
przElEwaniE swoich najskrytszych 
myśli, uczyć i przEżyć na portalE 
społEcznościowE czy na różnE blogi 
w intErnEciE. Jest to wewnętrzna potrze-
ba informowania innych o tym, co dzieje 
się w naszym życiu. Nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi, czy jest to dobre, czy też nie.

Każdy z nas uważa się w zasadzie za czło-
wieka wolnego. Czasami jednak wolność 
ta jest pozorna i doprowadza nas do sza-
leństwa czy frustracji, a wolna wola staje 
się przekleństwem. W tym „wolnym świe-
cie” zapominamy o naturalnych emocjach 

i odruchach, bo otoczenie narzuca nam 
pewne standardy i wciąż musimy się do 
nich dostosowywać. Razem z ubieraniem 
odzieży codziennie rano potrafimy wy-
brać serię masek idealnie przygotowanych 
do sytuacji danego dnia. Wielu z nas ma 
w dzisiejszych czasach ten sam poziom 
wiedzy i zbliżone wykształcenie, a więc 
nie wychylamy się poza określone sche-
maty, a swój indywidualizm zaznaczamy 
w sposobie ubierania się, w mowie czy 
w wystroju wnętrza naszego miejsca za-
mieszkania. Często jednak uważamy, że 
smutek i radość nie muszą być tylko nasze. 
Żyjemy w takich specyficznych czasach, 
w których w ciągu kilku minut możemy 
dotrzeć do tysięcy osób poprzez portale 
internetowe.

Ekshibicjonizm 
emocjonalny
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Ekshibicjonizm to skłonność do ujawniania intymnych, drastycznych 
spraw lub też zboczenie seksualne polegające na obnażaniu narządów 
płciowych w obecności obcych osób. Ekshibicjonizm jest słowem, które 
ma bardzo negatywne konotacje i używane jest głównie w stosunku do 

zboczenia seksualnego. 
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Skłonność do 
pokazywania 
najróżniejszych wycinków 
swojego życia prowadzi 
często do tego, że bardziej 
skupiamy się na tym, żeby 
wszystko udokumentować, 
niż na tym, co robimy i jak to 
robimy
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kiEdyś EmocjE wylEwało się w pa-
miętnikach czy na ramiEniu kogoś bli-
skiEgo, dzisiaj tEn zasięg jEst większy. 
Każdy z nas ma inne pobudki, które spra-
wiają, że uzewnętrzniamy swoje uczucia. 
Gdy coś nas zachwyca, udostępniamy to na 
swojej stronie, a kiedy coś smuci lub złości, 
dajemy upust, pisząc o tym. Wiadomości 
wesołe i smutne potrafią przeplatać się ze 
sobą cały dzień. Nie wiadomo, czy to tylko 
moda, czy wewnętrzna potrzeba skłania nas 
do aż tak dużego uzewnętrzniania się. Nie 
wszyscy zdają sobie sprawę, że mogą na 
nich czekać niemiłe konsekwencje nadmier-
nego odkrywania swojej prywatności. Zbyt 
wiele informacji zamieszczonych w sieci, 
na przykład: gdzie mieszkamy, jaki mamy 
samochód czy jakie są sprzęty w naszym 
domu, mogą być zachętą dla różnego ro-
dzaju dewiantów czy złodziei.

Młode kobiety, które zamieszczają na róż-
nego rodzaju portalach odważne zdjęcia, 
zachęcają ekshibicjonistów do internetowych 
igraszek, dając im podnietę seksualną. mło-
dE osoby powinny zawszE uważać, 
aby niE za bardzo obnażać się w siE-
ci. niEktórE z nich lubią pochlEbnE 
komEntarzE pod takimi zdjęciami, bo 
czują się wtEnczas doskonałE, do-
wartościowanE i chcą z takimi po-
chlEbcami nawiązywać znajomości. 
Takie kreowanie swojej tożsamości wielu 
ludziom pomaga uwierzyć w siebie. W in-
ternecie mogą być kim chcą, nie muszą się 
niczego wstydzić, a komplementy pod ich 
zdjęciami poprawiają ich samopoczucie i do-
wartościowują. Młodzi ludzie, zamieszczając 
zdjęcia swojego ciała w skąpym odzieniu, 
chcą podkreślić swoją seksualność i pragną 
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być podziwiani, a jednocześnie zdjęcia są 
najczęściej sygnałem, że jesteśmy wolni 
i gotowi do flirtowania. Często flirty w sieci 
przybierają różnego rodzaju postacie. Czu-
jemy się bezpieczniej flirtując w sieci niż 
w realnym życiu, albowiem internet jest 
pewnego rodzaju barierą ochronną, a kiedy 
wyczuwamy niebezpieczeństwo, po prostu 
wylogowujemy się.

coraz bardziEj zaciErają się różnicE 
między tym, co prywatnE, a co publicz-
nE. coraz więcEj osób ma skłonność 
do ujawniania intymnych spraw, co-
raz mniEj jEst tEmatów tabu. okazujE 
się, żE w dzisiEjszych czasach dziwa-
kiEm zaczyna być ktoś, kto stawia 
mur miEdzy strEfą intymną a publicz-
ną. Z każdym kolejnym rokiem obserwu-
jemy coraz większą potrzebę dzielenia się 
z użytkownikami portali wszystkimi naszymi 
emocjami. 

Wielu pokochało przekazywanie w sieci bie-
żących relacji ze swojego codziennego życia.
Powinniśmy się zastanowić, skąd u ludzi 
taka potrzeba ekshibicjo-
nizmu. Pomyślmy, czy 
ludzie nie zagalopowali 
się trochę w tym odzna-
czaniu kolejnych etapów 
swojego życia w sieci na 
osi czasu. Skłonność do 
pokazywania najróżniej-
szych wycinków swojego 
życia prowadzi często do 
tego, że bardziej skupia-
my się na tym, żeby wszystko udokumen-
tować niż na tym, co robimy i jak to robimy. 
Ponadto my, dorośli ludzie, musimy uczyć 
swoje dzieci, aby selekcjonowały informa-
cje z życia prywatnego, którym się dzielą 
w internecie. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, 
gdzie są granice między tym co prywatne, 
a co publiczne, ponieważ społeczny ekshibi-
cjonizm i łamanie granic prywatności stają 

się obecnie powszechną normą. Wychowuj-
my młodych na ludzi otwartych, ale czujnych 
i ostrożnych, którzy dbają o swój wizerunek. 
Wierzmy w to, że nasze dzieci z internetu 
będą korzystały w sposób rozsądny. Mają 
one dostęp do różnego rodzaju sprzętów 
od maleńkości. Trzeba jednak zawsze stoso-
wać zasadę ograniczonego zaufania i mieć 
świadomość, że niektórzy uczestnicy życia 
w internecie mogą czasami zachowywać się 
niezgodnie z panującymi zasadami. Wyzwa-
niem dla nas jest to, abyśmy uczyli młode 
pokolenie, jak postępować i jakie wyznaczać 
granice, aby odpowiedzialnie korzystało 
z tego, co daje świat. Pamiętajmy, że in-
tymność jest czymś prywatnym, osobistym, 
zarezerwowanym dla najbliższych, czego nie 
wystawiamy i czym się nie dzielimy z całym 
światem. Nie ujawniajmy naszej intymności, 
która często ma charakter erotyczny na 
stronach internetowych, bo wówczas stanie 
się intymnością wszechobecną.
Wiele osób z lubością i ze szczegółami roz-
pisuje się na przykład na temat własnego 
życia seksualnego. Myślą oni, że ci, którzy nie 
opisują na forum publicznym swoich doznań 

erotycznych, prowadzą 
bardzo nudne życie. Coraz 
częściej możemy zauwa-
żyć, że użytkownicy por-
tali społecznościowych są 
bardzo wylewni w sieci, 
a powściągliwi poza nią. 
W życiu realnym panuje 
coraz większe wyobcowa-
nie i nawet zwykłe „dzień 
dobry” staje się kłopotli-

we. Dlaczego tak się dzieje?
Kiedyś czytaliśmy książki, podglądając życie 
bohaterów, później fascynowały nas seriale, 
a teraz mamy social media. Może łatwiej 
jest żyć życiem innych niż swoim, może jest 
to ciekawsze? Zastanówmy się nad tym, 
bo może nasze życia się nie różnią, tylko 
poświęćmy więcej zainteresowania i czasu 
swoim bliskim.

21 PORADY Z APTEKI  |  luTY 2017

Wyzwaniem dla nas jest 
to, abyśmy uczyli młode 
pokolenie, jak postępować 
i jakie wyznaczać granice, aby 
odpowiedzialnie korzystało 
z tego, co daje świat 



Nie wstydź się
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leczyć hemoroidów!

Każdy człowiek wie, że gdy 
coś mu dolega, to powinien 

podjąć kroki, aby pozbyć się 
dolegliwości. Bez względu na to, 
czy najpierw sięgnie po domowe 
sposoby, czy też od razu uda się 

do lekarza, to fakt jest jeden – 
jeśli coś boli lub przeszkadza 

w codziennym funkcjonowaniu, 
to należy to zwalczyć.

tymczasem jest kilka, a być może kil-
kanaście dolegliwości, które są dla 
nas tak wstydliwe, że wolimy cierpieć 

w milczeniu, niż poszukać pomocy u spe-
cjalisty. Jedną z nich są z pewnością żylaki 
odbytu, znane również pod nazwą hemoro-
idów. Prawidłowo hemoroidy to struktura 
anatomiczna, będąca splotem naczyń żyl-
nych. Znajduje się w śluzówce odbytnicy. 
Razem ze zwieraczami odbytu struktura ta 
odpowiada za kontrolowanie stolca. Jeśli jed-
nak w splocie naczyń dochodzi do procesu 
chorobowego i zatrzymania krwi, która nie 
znajduje ujścia, zaczyna się tworzyć guzek, 
nazywany niezbyt poprawnie hemoroidem, 
a prawidłowo żylakiem odbytu.

objAwy i przyczyny 
żyLAków odbytu
Jeśli w okolicy odbytu pojawia się swędzenie, 
a na papierze toaletowym po wypróżnieniu 
można zauważyć ślady krwi, to prawdopo-
dobnie jest to efekt choroby hemoroidal-
nej. Jeżeli dodatkowo pojawi się wodnista 
wydzielina oraz uczucie niepełnego wy-
próżnienia, to warto jak najszybciej skon-
sultować się z lekarzem, gdyż dolegliwość 
ta może już być zaawansowana. Przyczyn 
powstawania hemoroidów jest wiele. Mogą 
być one związane z nieodpowiednią, ubogą 
w błonnik dietą, zbyt małą ilością wypija-
nej wody, a także z brakiem aktywności 
fizycznej. Publikacje medyczne podają, że 

do powstawania hemoroidów doprowadzić 
mogą także zaburzenia czynności jelit, ob-
jawiające się zaparciami lub biegunkami. 
Przyczyną może być również nadmierny 
wysiłek fizyczny, zwłaszcza w postawie sto-
jącej lub wymagający kucania, ze względu 
na nieprawidłowy rozkład ciśnień żylnych 
w okolicach odbytu. Hemoroidy mogą być 
związane także z wiekiem, chorobami prze-
wlekłymi, uwarunkowaniami genetycznymi 
oraz nowotworami odbytnicy.

trudnA sprAwA, Lecz do 
wyLeczeniA
Leczenie hemoroidów zależne jest od stopnia 
zaawansowania choroby. w początkowym 
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stadium, objawiającym się przede wszyst-
kim swądem i lekkim krwawieniem, guzki 
pozostają w kanale odbytu, a ich obecność 
może stwierdzić tylko lekarz w badaniu 
proktologicznym. Przy pojawieniu się tych 
objawów można jednak zastosować maści 
i czopki dostępne w aptece bez recepty. 
Należy także zadbać o odpowiednią, bogatą 
w błonnik dietę, wypijać co najmniej 2 litry 
wody dziennie, a także podjąć regularną 
aktywność fizyczną. 

Żylaki odbytu, pomimo swego umiejscowienia, powinny być traktowane 
przez nas jak każda inna choroba, choćby katar czy wysypka. 
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Jeśli pojawią się u nas pierwsze 
podejrzenia co do choroby 

hemoroidalnej, to należy szybko zacząć 
leczenie. Na początku warto spróbować 
maści i czopków, jednak jeśli czujemy guzki 
na zewnątrz lub też objawy nie ustępują, 
to należy wybrać się do lekarza, aby jak 
najszybciej zapanować nad sytuacją 
i uniknąć leczenia operacyjnego. 



na zewnątrz odbytu i nie da się ich w żaden 
sposób odprowadzić. Objawy to nie tylko 
pieczenie i krwawienie, lecz także silny ból 
i problemy z trzymaniem stolca. W tej fa-
zie hemoroidy często wymagają leczenia 
operacyjnego.

jEśli pojawią się u nas piErwszE podEj-
rzEnia co do choroby hEmoroidalnEj, 
to nalEży szybko zacząć lEczEniE. Na 
początku warto spróbować maści i czopków, 
jednak jeśli czujemy guzki na zewnątrz lub 
też objawy nie ustępują, to należy wybrać 
się do lekarza, aby jak najszybciej zapano-
wać nad sytuacją i uniknąć leczenia ope-
racyjnego. Żylaki odbytu, pomimo swego 
umiejscowienia, powinny być traktowane 
przez nas jak każda inna choroba, choćby 
katar czy wysypka. Wstyd warto zostawić 
w domu i udać się do lekarza po pomoc, 
aby odzyskać komfort życia.

w drugim EtapiE rozwoju choroby guzki 
przy wypróżnianiu wypadają poza kanał 
odbytu, jednak cofają się samodzielnie. 

trzEci Etap charakteryzuje się tym, że 
wypadnięte guzki nie cofają się samodzielnie, 
jednak można je odprowadzić na miejsce 
przy użyciu palca. Faza ta wiąże się z silnym 
bólem przy wypróżnianiu, a także sącze-
niem się wydzieliny, która jest doskonałą 
pożywką dla bakterii. w faziE najbar-
dziEj zaawansowanEj guzki pozostają 

25 PORADY Z APTEKI  |  luTY 2017



Zaburzenia seksualne u mężczyzn to 
wszelkie problemy, które powodują, 
że mężczyzna albo jego partnerka nie 

są w stanie czerpać pełnego zadowolenia ze 
swojego życia seksualnego. Ponieważ cykl 
reakcji na bodźce seksualne u mężczyzn ma 
cztery fazy: podniecenie, plateau, orgazm 
i odprężenie, wszelkie problemy, które za-
kłócają normalny przebieg tego cyklu, mogą 
być definiowane jako problemy seksualne 
u mężczyzn. Mimo że seksualne problemy 
u płci męskiej są bardzo powszechne, to 
większość z nich łatwo wyleczyć i na zawsze 
się ich pozbyć.

trzy główne 
rodzAje probLemów 
seksuALnych:

zaburzEnia libido (niski pociąg sek-
sualny)

impotEncja (kłopoty z uzyskaniem 
bądź utrzymaniem erekcji)

zaburzEnia wytrysku (przed-
wczesny wytrysk, opóźniony wytrysk 
bądź jego brak)

Problemy 
z potencją

Spośród wymienionych problemów, zabu-
rzenia erekcji, które zwykło się nazywać 
impotencją, są jednym z najczęstszych 
problemów zgłaszanych przez mężczyzn. 
Polega on na niezdolności do osiągnięcia 
lub utrzymania erekcji wystarczającej do 
pełnego stosunku płciowego lub innej wy-
branej aktywności seksualnej. Szacuje się, 
że jeden na dziesięciu mężczyzn cierpi na 
zaburzenia wzwodu, ale tylko nieliczni podej-
mują leczenie. Zaburzenia erekcji występują 
najczęściej u mężczyzn powyżej 40 roku 
życia. To dlatego, że starsi mężczyźni są 
bardziej narażeni na warunki, które mogą 
utrudniać fizjologię reakcji seksualnych, ale 
ta prawidłowość nie oznacza bynajmniej, 
że pojawienie się problemów seksualnych 
u mężczyzny zależy wyłącznie od jego wie-
ku.

przyczyny zAburzeń 
erekcji
Przyczyny kłopotów ze wzwodem 
mogą mieć podłoże zarówno fizyczne 
jak i psychiczne.

prZyCZyny fiZyCZne mogą 
obejmować fizjologiczne lub 
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Zaburzenia seksualne u mężczyzn pojawiają się 
najczęściej, kiedy przekroczą oni czterdziesty rok 

życia. Przeważają te związane z erekcją, ponieważ ten 
rodzaj problemów jest najpowszechniejszy

27 PORADY Z APTEKI  |  luTY 2017



medyczne (zdrowotne) zaburzenia, takie 
jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wysoki 
poziom cholesterolu, choroby serca i układu 
krążeniowego, zaburzenia neurologiczne, 
zaburzenia hormonalne, choroby przewle-
kłe, takie jak choroby nerek lub wątroby, 
schorzenia wywołane skutkami ubocznymi 
stosowania niektórych leków, palenie, alko-
hol oraz narkotyki. 

prZyCZyny psyChiCZne mogą obejmować 
lęk przed niską oceną umiejętności „łóżko-
wych” przez partnera, stres, który może 
być związany z pracą, jak i z problemami 
w domu, depresję, znudzenie seksualne, 
problemy w związku, obawy i lęki związane 
z orientacją seksualną oraz skutki wcześ-
niejszych urazów seksualnych.

Problemy seksuologiczne mężczyzn mogą 
wystąpić również Z poWodu anatomiCZ-
nyCh niepraWidłoWośCi W budoWie 
prąCia. Nieprawidłowości urologiczne wy-
stępujące u mężczyzn, które mogą powo-
dować ból w trakcie stosunku lub utrudniać 
współżycie, to między innymi: stulejka, krót-
kie wędzidełko oraz choroba Peyroniego.

•	 stulejka to powszechnie występujące 
schorzenie, wrodzone lub nabyte, zwią-
zane ze zwężeniem napletka. Obecność 
stulejki uniemożliwia pełne odprowa-
dzenie napletka za żołądź penisa. Jest to 
dolegliwość, której objawy nasilają się, 
gdy przyrodzenie znajduje się w stanie 

uprawianiE rEgularnE ćwiczEń 

fizycznych w znaczący 

sposób pomożE w pozbyciu się 

problEmów sEksuologicznych. 

W przypadku braku spodziewanych 

efektów wynikających ze zmiany trybu 

życia, w odwodzie pozostają metody 

lecznicze.
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wzwodu, przez co w wielu przypadkach 
obecność stulejki może skutkować ob-
niżeniem jakości stosunku seksualnego.

•	 Zbyt krótkie WędZidełko może po-
wodować dyskomfort w trakcie zbliżenia 
seksualnego, a w skrajnych przypadkach 
może dojść do jego uszkodzenia, co wy-
maga interwencji chirurgicznej.

•	 Choroba peyroniego, objawiająca 
się nienaturalnym skrzywieniem prą-
cia w stanie wzwodu, może utrudniać 
zbliżenie seksualne oraz powodować 
dolegliwości bólowe, gdy penis znajduje 
się w stanie erekcji.

jAk rAdzić sobie 
z probLemAmi z erekcją?
Dzięki postępom w medycynie pojawia się 
coraz więcej skutecznych terapii leczących 
tego rodzaju zaburzenia u mężczyzn. Jednak 
zanim zostaną wprowadzone metody far-
makologiczne, należy zacząć od pewnych 
zmian we własnym życiu i własnych przy-
zwyczajeniach, takich jak rzucenie palenia, 
zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu, 
zmniejszenie poziomu stresu i niepokoju 
poprzez relaksację, jogę czy innego rodza-
ju aktywność fizyczną. Pomagają starania 
o zachowanie formy i szczupłej sylwetki. 
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regularne upraWianie ćWiCZeń fi-
ZyCZnyCh W ZnaCZąCy sposób pomoże 
W poZbyCiu się problemóW seksuo-
logiCZnyCh. W przypadku braku spodzie-
wanych efektów wynikających ze zmiany 
trybu życia, w odwodzie pozostają metody 
lecznicze. Po konsultacji lekarskiej bądź za-
sięgnieciu porady w aptece można rozpo-
cząć stosowanie doustnych leków likwidują-
cych problem zaburzeń erekcji. Najbardziej 
popularnym lekiem o takim działaniu jest 
sildenafil, wprowadzony do leczenia zabu-
rzeń erekcji jako Viagra, wydawany jest na 
receptę lekarską. Od niedawna w aptekach 
dostępne są preparaty sildenafilu (Maxi-
ga Go, MaxOn), które mają rejestrację jako 
preparaty OTC, czyli wydawane bez recepty. 

Najważniejsza interakcja, jaka może wystąpić 
u pacjenta zażywającego sildenafil oraz ni-
troglicerynę, to gwałtowny spadek ciśnienia 
krwi, który może okazać się niebezpieczny 
dla życia. W innych przypadkach kardiolo-
gicznych stosowanie leków wpływających na 
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erekcję nie zwiększa znacząco ryzyka wystą-
pienia incydentów sercowo-naczyniowych, 
z zawałem serca włącznie. Poziom wysił-
ku fizycznego w czasie „standardowego 
stosunku”, wbrew powszechnej opinii, nie 
jest zbyt duży, porównywalny może być 
do wejścia na drugie piętro po schodach. 
Taka skala wysiłku nie powinna zagrażać 
pacjentom nawet z chorobą niedokrwienną 
serca, z wyjątkiem tych, którzy przechodzą 
rehabilitację po świeżym zawale mięśnia 
sercowego. 

Działanie Sildenafilu polega na tym, iż w od-
powiedzi na stymulację seksualną nastę-
puje rozszerzenie naczyń krwionośnych 
w penisie, tak aby mogło do niego napły-
nąć więcej krwi. Ta zwiększona ilość krwi 
w penisie powoduje, że mężczyzna osiąga 

erekcję wystarczająco silną, aby w pełni 
odbyć stosunek seksualny. Doustne leki 
na zaburzenia erekcji to leki tzw. pierwszej 
linii w terapii impotencji i u większości męż-
czyzn są całkowicie skuteczne. Inne metody 
leczenia zaburzeń erekcji mogą obejmować 
zabiegi za pomocą pompy próżniowej, iniek-
cje do penisa, terapie hormonalne i implanty 
chirurgiczne. 

Z oczywistych względów nie są to metody 
tak wygodne jak terapia farmakologiczna 
z zastosowaniem leków doustnych.
Niezalecanymi czy wręcz szkodliwymi środ-
kami są preparaty oferowane w sex shopach 
i sklepach internetowych, poza aptekami 
internetowymi. Środki niewiadomego po-
chodzenia mogą zagrażać życiu i zdrowiu 
osoby stosującej.
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we włosach„Śnieg”
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Występuje on najczęściej wśród 
młodych mężczyzn w wieku po-
między 18 a 40 rokiem życia, 

a rzadziej wśród dzieci i osób starszych. 
Proces złuszczania zmniejsza się w wieku 
średnim i ustępuje na starość. Pojawia się 
on zazwyczaj u rasy białej, rzadziej u przed-
stawicieli rasy czarnej. Jest bardzo często 
lekceważony i traktowany jako problem 
natury kosmetycznej, jednak dla wielu osób 
jest przewlekłą i bardzo uciążliwą dolegli-
wością.

pomimo wiElu badań i obsErwacji kli-
nicznych nadal niE udało się ustalić 
dokładnych przyczyn powstawania 
łupiEżu oraz łojotokowEgo zapalEnia 
skóry. W etiologii łupieżu uważa się, że jest 
to wynik zakażenia grzybem drożdżopodob-
nym Malassezia spp., który to należy do flo-
ry fizjologicznej skóry człowieka i lokalizuje 
się w miejscach występowania gruczołów 
łojowych. U chorych z łupieżem tłustym,  
kolonie tego grzyba stanowią ok. 74% cał-
kowitej mikroflory głowy owłosionej, gdzie 
u osób zdrowych wynosi ok. 45%. Sądzi się, 
iż właściwości pozapalne i immunogenne 
drożdżaka Malassezia spp. pełnią kluczową 
rolę w chorobie łupieżu.
Czynniki nasilające i powodujące łupież 
możemy podzielić na dwie grupy: endo-
genne i egzogenne. Do pierwszej grupy 
zaliczamy nieprawidłowości hormonalne 

we włosach

Łupież 
jest schorzeniem powszechnie 

występującym i dotyczy prawie 
połowy naszej populacji. 

Łupież należy do grupy chorób 
łojotokowych i jest łagodną 

odmianą zapalenia 
łojotokowego skóry
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(rola androgenów), nieodpowiednią dietę 
(nadmierne spożycie cukru, tłuszczów na-
syconych i skrobi), nadużywanie alkoholu, 
zaburzenia emocjonalne, brak wypoczynku, 
infekcje wirusem HIV, nadmierny stres oraz 
predyspozycje genetyczne. Wśród czynników 
o charakterze zewnątrzpochodnych dużą 
role odgrywa niewłaściwa pielęgnacja skóry 
głowy i włosów, wynikająca z nadmiernego 
stosowania nieodpowiednich kosmetyków, 
takich jak: lakiery i żele, zbyt rzadkie stoso-
wanie szamponów do włosów, niewystar-
czające spłukiwanie, stosowanie wałków 
elektrycznych, częste noszenie nakryć gło-
wy. Na powstanie łupieżu ma również wpływ 
długotrwałe promieniowanie ultrafioletowe 
oraz klimat. Wbrew rozpowszechnionym 
opiniom, łupież i łojotokowe zapalenie skóry 
nie są wynikiem częstego mycia głowy oraz 
używania suszarki do włosów.

łupiEż występujE na owłosionEj skórzE 
głowy, jEdnak w stanach nasilonych 
występujE takżE w obrębiE brwi i rzęs. 
Objawia się on poprzez obecność we włosach 
charakterystycznych srebrzystobiałych łusek, 
które opadają samoistnie lub pod wpływem 
czesania.

lEczEniE łupiEżu jEst bardzo trudnE zE 
względu na przEwlEkły i nawrotowy 
charaktEr. Nagminnie stosowane szampony 
przeciwłupieżowe, które są sprzedawane bez 
recepty, mają w składzie środki cytostatycz-
ne (siarczek selenu, piroktolaminę) - hamują 
tempo odnowy naskórka, a ich efekt jest przej-
ściowy. Długotrwałe stosowanie szamponów 
kosmetycznych może prowadzić do ścieczenia 
powierzchownych warstw skóry owłosionej 
głowy, a następnie doprowadzić do trwałych 
zaburzeń bariery ochronnej naskórka.
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najczęściEj wykorzystywanE i sku-
tEcznE w tErapii łupiEżu są prEparaty 
przEciwgrzybicznE (pirytionan cynku, 
siarczek selenu, ketokonazol, flutrimazol) 
oraz cyklopiroksolamina. Ketokonazol jest 
związkiem jednym z najbardziej skutecz-
nych, posiada on działanie grzybobójcze, 
grzybostatyczne oraz przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne.

pAmiętAj:
•	 kiedy tylko pojawią się pierwsze objawy 

łupieżu, używaj szamponów przeciwłu-
pieżowych i zrezygnuj na ten czas lecze-
nia z używania kosmetyków do włosów, 
takich jak pianki, żele, lakiery

•	 przed myciem głowy dobrze (ale i deli-
katnie, nie drapiąc skóry) wyszczotkuj 
włosy

•	 masuj skórę głowy palcami, korzystając 
z takiej okazji podczas każdego mycia; 
szczególnie troskliwie zajmij się skórą 
nad czołem i na czubku głowy

•	 po usunięciu łupieżu jeszcze przez kilka 
tygodni stosuj zwykły szampon i spe-
cjalistyczny; w czasie profilaktycznego 
stosowania szamponów leczniczych (raz 
na tydzień/raz na 2 tyg.) można stoso-
wać dowolny (swój ulubiony) szampon 
kosmetyczny

•	 stosuj odżywkę do włosów, która lek-
ko natłuści przesuszoną skórę głowy 
(w przypadku łupieżu suchego), np. oliw-
kę salicylową.
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Do pełni szczęścia 
i cudownego życia potrzebna 

jest miłość. Bez miłości, 
tak jak bez tlenu, nie da 
się żyć. Miłość to uczucie 
zbudowane głównie na 

własnych wyobrażeniach, 
wspomnieniach i przeżyciach

Typy miłości, 
jakich możemy 

doświadczyć
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miłość jest pierwszą rzeczą, jakiej 
doświadczamy i uczymy się w ży-
ciu. Dlatego miłość do dzieci, którą 

okazują rodzice czy opiekunowie, powinna 
być miłością rozumną, polegającą na tym, 
że dają dzieciom to, czego potrzebują na 
poszczególnych etapach rozwoju. Jedno-
cześnie powinniśmy stawiać odpowiednie do 
rozwoju potomstwa wymagania, aby dzieci 
w dorosłym życiu odnosiły sukcesy. Kocha-
jący swoje dzieci rodzice powinni pamiętać, 
że prawdziwa miłość jest miłością wyma-
gającą. To właśnie rodzina jest miejscem, 
gdzie młodzi ludzie uczą się samodzielności, 
odpowiedzialności, a nade wszystko miło-
ści. Dlatego w każdym rodzinnym domu 
należy stworzyć klimat, w którym dzieci 
będą doświadczały rozumnej miłości swoich 
rodziców i nauczą się odnajdywać własne 
szczęście w szczęściu in-
nych ludzi. W przyszłości 
przekonają się, że żaden 
sukces nie da radości, 
jeśli nie będzie go z kim 
dzielić. Kiedy dzieci są 
jeszcze małe, rodzice 
powinni się zastanowić, 
czego tak naprawdę 
pragną dla swoich dzie-
ci. Myślę, że każdy rodzic chciałby, aby jego 
dzieci nie były życiowymi nieudacznikami, 
którzy nie potrafią niczego dobrze zrobić 
i będą za to winiły rodziców. Każdy pragnie 
wychować swoje dzieci na mądrych życio-
wo ludzi, którzy będą umieli stawiać czoła 
przeciwnościom losu, chociaż w młodości 
się buntowali przeciw różnym zasadom, 
to w dorosłym życiu będą umieli docenić 
starania rodziców i będą im wdzięczni.

kolejnym rodZajem miłośCi jest mi-
łość beZWarunkoWa, która wybacza 
wszystko i nie ocenia - to miłość pełna cierp-
liwości i skłonna do największych poświę-
ceń. Taki rodzaj miłości zazwyczaj dotyczy 
miłości matki czy ojca do dzieci i odwrotnie. 

W związkach dorosłych 
ludzi, małżonkowie czy 
partnerzy twierdzą, że 
odczuwają prawdziwą, 
jedyną i bezwarunkową 
miłość, jednak nie zawsze 
tak jest. Miłość bezwarun-
kowa jest stała i niezależ-

na od tego, co druga osoba zrobi czy powie. 
Jest to stan kochania i akceptowania drugiej 
osoby taką, jaką jest. Miłość bezwarunkowa 
pozwala drugiej osobie być tym, kim ona 
chce być.

Wspaniałym rodZajem miłośCi jest 
nieWinna miłość dZieCięCa, której do-
świadczyć można w wieku przedszkolnym. 
Przejawia się ona w popisywaniu się przed 
innymi z chęci zaimponowania dziewczyn-
ce czy chłopcu. Wszystkie zabiegi jednak 
pozbawione są złych intencji. To najsłodsza 
i najczystsza miłość na świecie. Dziewczynki 
stroją się dla swoich chłopców, a oni, jak 
tylko mogą, adorują swoje wybranki. W za-
chowaniu dzieci widać wzorce zaczerpnięte 
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z bajek oraz inspirowane zachowaniem rodzi-
ców. Niestety ten rodzaj miłości nie potrafi 
dorastać i z wiekiem przeobraża się w inną 
miłość.

u nastolatkóW W okresie dojrZeWa-
nia pojaWia się miłość platoniCZna, 
przeżywana tylko w sferze duchowej, bez 
elementów zmysłowych. 
Fascynacja drugim człowie-
kiem ma charakter czysty, 
idealistyczny. Zauroczenie 
trwa z reguły krótko, ale 
bardzo intensywnie. Jest 
ono wolne od pożądania 
seksualnego, ale powoduje 
rumieniec czy przyspieszo-
ne bicie serca na widok ukochanej osoby. 
Miłość platoniczna wiąże się ze snuciem 
nierealistycznych marzeń i fantazji w związ-
ku z obiektem uczucia. Warto pamiętać, że 
platoniczność jest charakterystyczna dla 

początkowych faz większości związków.
Kiedy młodzi ludzie dorastają do wieku gim-
nazjalnego czy licealnego, zaczyna pojawiać 
się uczucie wstydu, obawy przed upokorze-
niem czy odrzuceniem. W tym wieku ko-
chać jest już znacznie trudniej i wszystko nie 
przychodzi łatwo, albowiem grupa rówieś-
nicza zaczyna być bezlitosna. Zdarza się, że 

młoda osoba zakocha 
się w kimś bez wzajem-
ności, wówczas jest to 
dla niej ciężkie, trauma-
tyczne przeżycie. Młody 
człowiek, który kocha 
w nieodwzajemniony 
sposób, potrafi przeży-
wać katusze zazdrości, 

zawstydzenia, żalu i tęsknoty. Wciąż szuka 
sygnałów, że może coś się wydarzy korzyst-
nego i miłość zakiełkuje. Nieodwzajemniona 
miłość jest to bardzo bolesne doświadcze-
nie. Najlepszym sposobem, by uczucie to 
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stopniowo malało, jest unikanie kontaktów 
ze swoją „miłością” i nie podejmowanie roz-
mów na temat tej osoby.

Jednak nie zawsze tak jest, bo pierwsza, 
młodzieńcza miłość pojawia się naprawdę. 
Najczęściej ma to miejsce w liceum, ewen-
tualnie na studiach. Gdy się zakochujemy, nie 
widzimy prawdziwego oblicza naszej wybra-
nej osoby. Jednak kiedy właściwie pokieru-
jemy swoim działaniem to być może będzie 
to zapowiedź idealnego związku, w którym 
partnerzy wybiorą wspólną drogę, a nie 

jedynie etap swojego życia. Miłość, która 
dojrzewa może stać się najpiękniejszą lub 
taką, która zepsuje naszą przyszłość. Dzię-
ki miłości doświadczamy wielu uczuć po 
raz pierwszy, dlatego jest ona taka ważna 
i potrafi odbić się na naszej psychice i na 
późniejszym działaniu.

ZdarZa się róWnież tak ZWana miłość 
pełna namiętnośCi i pożądania. Jest 
to raczej uczucie, które trwa krótko i po 
którym przychodzi rozczarowanie. Pożąda-
nie jest kuszące i emocjonalne, ale z natury 
egoistyczne i wrogie miłości. Miłość pełna 
pożądania dosłownie wyłącza logiczne my-
ślenie. Jeśli karmimy i wzmacniamy pożąda-
nie w naszym życiu w końcu doprowadzi nas 
do izolacji, samotności i niepewności. Kiedy 
zamiast miłości wybierzemy pożądanie, 

39

TemaT numeru



w ostatecznym rachunku uzyskamy nic 
nieznaczące doznanie, które prędzej czy 
później straci swoją świeżość i nigdy nie 
zaspokoi nas w sferach innych niż fizyczna.

W niektóryCh ZWiąZkaCh pojaWia się 
róWnież tak ZWana miłość obsesyj-
na, opisyWana jako opętanie prZeZ 
Własne uCZuCia. Maniakalny kochanek 
nieustannie myśli o swojej ukochanej i ciągle 
potrzebuje jej uwagi. O maniakalnej miłości 
mówimy wtedy, gdy wszystkie myśli znaj-
dują się we władzy tego uczucia. Lęk przed 
odrzuceniem popycha do robienia rzeczy do 
tej pory niewyobrażalnych, a mianowicie do 
śledzenia ukochanej osoby, prześladowania, 
a nawet zadręczania telefonami. Obsesyjna 
miłość to głęboko skrywana wewnętrzna 

udręka lub ślepa, toksyczna namiętność. 
W takiej miłości pragnienie bliskości miesza 
się z wściekłością i zazdrością, oddanie 
z wykorzystywaniem i poniżeniem, a raj 
zamienia się w piekło.

bardZo Ważną miłośCią W żyCiu każ-
dego CZłoWieka jest miłość Włas-
na. Często bywa mylona z egoizmem 
i narcyzmem, a tak właściwie w miłości 
własnej chodzi o godność i o to, jak trak-
tujemy swoją mentalność i fizyczność. Tej 
miłości powinniśmy uczyć się od małe-
go, aby w przyszłości bardziej cenić sobie 
odpowiednio dobranych partnerów czy 
przyjaciół. Ludzie, którzy zachowują się 
najbardziej pewnie i odważnie, często mają 
problemy z pokochaniem siebie. Łatwo 

Miłość jest czymś pięknym. 
Pozwala uwierzyć, że 

świat, w którym żyjemy 
nie jest taki zły. Pomaga 

nam zwalczać różne 
przeciwności, buduje 
zaufanie, wzajemne 

zrozumienie, poczucie 
bezpieczeństwa, jest 

podporą w rozwiązywaniu 
problemów. 
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bowiem pomylić kompensowanie braków 
z autentyczną miłością do samego siebie. 
Pokochanie samego siebie jest punktem 
wyjścia dla rozwoju osobistego.

istnieje róWnież miłość prZyjaCiel-
ska. tego typu miłość roZWija się 
poWoli u ludZi, którZy Znają się od 
dłużsZego CZasu. Ludzie preferujący 
ten rodzaj miłości nie szukają jej, po prostu 
przydarza im się w trakcie zajmowania się 
innymi czynnościami. Różnice opinii czy 
kłótnie nie są zagrożeniem dla ich związ-
ku. Mają oni jednak trudności z zaakcepto-
waniem końca związku i mają nadzieję na 
dalszą przyjaźń.
Miłość jest czymś pięknym. Pozwala 

uwierzyć, że świat, w którym żyjemy, nie 
jest taki zły. Pomaga nam zwalczać różne 
przeciwności, buduje zaufanie, wzajemne 
zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, jest 
podporą w rozwiązywaniu problemów. Mi-
łość jest nieodzownym elementem naszego 
życia i zarazem jego największą wartością. 
Bez niej świat byłby szary, okrutny i zły. 
Bywa też czasem, że miłość oznacza cier-
pienie. Prawdziwa miłość to taka, która umie 
pokonać nawet największe problemy i która 
sprawdzi się w różnych sytuacjach życio-
wych. Ofiarna miłość to bardzo ciężka praca. 
Wymaga pokory, szacunku, poświęcenia. 
Jednak oferuje ucieczkę od podejrzliwości, 
samotności i rozpaczy, które nękają współ-
czesne społeczeństwa.
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Istotny problem polskich pacjentów
Zaćma

Na zabieg usunięcia  
zaćmy w Polsce 

pacjenci muszą czekać 
średnio 2,5 roku, 

a miejscami nawet 
do 6 lat. Eksperci 
szacują, że jeżeli 

liczba wykonywanych 
rocznie zabiegów nie 

wzrośnie, do 2020 roku 
kolejka oczekujących 

powiększy się  
do 1 miliona pacjentów

Zabieg usunięcia zaćmy w polsce jest 
jednym z droższych w Europie, jego 
cena na węgrzech wyceniana jest 

o połowę mniej w stosunku do kosztów, 
jakie ponosi nfz. Często znacznie tańszy 
jest zabieg oferowany przez prywatne kliniki 
okulistyczne. Wynika to z przebiegu samej 
procedury leczenia. Standardy światowe 
zmierzają do przeprowadzania zabiegów 
usuwania zaćmy w ramach „chirurgii jed-
nego dnia”, bez konieczności hospitalizacji, 

natomiast polskie szpitale przeprowadzają 
zabieg w ramach hospitalizacji, która znacz-
nie podnosi koszty i wydłuża czas oczeki-
wania na operację.

co to jest zAćmA 
i jAk powstAje?
Soczewka to przezroczysta struktura, 
otoczona torebką i umiejscowiona w gał-
ce ocznej za tęczówką. Widać ją w obrębie 
źrenicy. Jej zmętnienie nazywamy zaćmą. 
Zmiany tego typu charakterystyczne są 
dla osób starszych. Przyczyny jej powsta-
wania nie są do końca poznane. Ogólnie 
najczęstszą przyczyną zmętnienia soczewki 
jest starzenie się organizmu i towarzyszą-
ce temu zaburzenia metaboliczne. Zaćma 
może powstać także w wyniku urazu oka, 
stanów zapalnych błony naczyniowej oraz 
stosowania niektórych leków, na przykład 
długotrwałego miejscowego lub ogólnego 
używania sterydów. 
Może się również rozwinąć u osób w młod-
szym wieku ze zdiagnozowaną krótko-
wzrocznością lub cukrzycą. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia zaćma jest główną 
przyczyną upośledzenia wzroku. W bada-
niach przeprowadzonych w Stanach Zjedno-
czonych wykazano, że u prawie 40% męż-
czyzn i u około 45% kobiet po 74. roku życia 
stwierdzano zaćmę pogarszającą ostrość 
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wzroku. W Polsce nie prowadzono szczegó-
łowych badań statystycznych potwierdza-
jących skalę problemu, lecz z obserwacji 
wynika, iż częstotliwość występowania tych 
zaburzeń jest zbliżona. Operacje usunięcia 
zaćmy są najczęściej przeprowadzanym 
okulistycznym zabiegiem chirurgicznym. 
w polscE wykonujE się roczniE około 
3 tysięcy takich opEracji w przEliczE-
niu na milion miEszkańców, natomiast 
w wysoko rozwiniętych krajach unii 
EuropEjskiEj i amEryki północnEj - 
ponad 6 tysięcy.

jAk objAwiA się zAćmA?
Zaćma powoduje stopniowe pogarszanie 
się ostrości wzroku, aż do prawie całko-
witej utraty widzenia. Zachowana zostaje 

zdolność reagowania gałki ocznej na światło. 
W przypadku pojawienia się objawów braku 
poczucia światła, należy stwierdzić występo-
wanie zaburzeń towarzyszących, np. odwar-
stwienia siatkówki czy uszkodzenia nerwu 
wzrokowego. Objawy wzrokowe w począt-
kowym okresie powstawania zaćmy zależą 
od jej typu. Jeśli zmętnienie dotyczy tylnej 
torebki soczewki, to upośledzenie widzenia 
jest większe w jasnym oświetleniu i przy 
patrzeniu z bliska, np. przy czytaniu, niż przy 
patrzeniu w dal. Osoby z zaćmą jądrową, 
umiejscowioną w środkowej części soczewki, 
widzą źle w jasnym oświetleniu i twierdzą 
niekiedy, że tracą wzrok po wyjściu na ze-
wnątrz w słoneczny dzień. Jednocześnie pa-
cjenci tacy względnie dobrze widzą z bliska. 
Ponieważ z powstawaniem zaćmy jądrowej 
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związane jest zjawisko zmiany wady wzroku 
w kierunku krótkowzroczności, część osób 
odczuwa wtedy pozorną, przejściową popra-
wę ostrości wzroku – mogą czytać ponownie 
bez okularów. W przypadku zaćmy korowej, 
zmętnienia są początkowo zlokalizowane na 
obwodzie soczewki. Powoduje to zwłasz-
cza złe widzenie o zmroku i w ciemnych 
pomieszczeniach.

rozpoznAnie zAćmy
W razie jakichkolwiek zaburzeń widzenia 
należy zgłosić się do okulisty. Istnieje wiele 
możliwych przyczyn pogorszenia widzenia 
i tylko specjalistyczne badanie za pomocą 
odpowiedniego sprzętu umożliwia określenie 
konkretnej przyczyny. rozpoznaniE za-
ćmy opiEra się na wywiadziE – stwiEr-
dzEniu obEcności typowych zaburzEń 
widzEnia – oraz na badaniu oka za 
pomocą wziErnika okulistycznEgo 
i biomikroskopu (lampy szczElinowEj). 
Pełne badanie okulistyczne wymaga rozsze-
rzenia źrenicy. W przypadku zaćmy dojrzałej, 
gdy ze względu na nieprzejrzystość soczew-
ki nie ma możliwości oceny dna oka, należy 
także wykonać badanie ultrasonograficzne, 
aby nie przeoczyć innych chorób oka, na 
przykład odwarstwienia siatkówki czy guza 
wewnątrzgałkowego.

jAkie są sposoby 
LeczeniA?
Zaćmę leczy się operacyjnie. Stosowane są 
wprawdzie różne rodzaje kropli, których za-
daniem jest spowolnienie mętnienia soczew-
ki, ale ich skuteczność nie została dobrze 
udokumentowana w żadnych prawidłowo 
zaplanowanych badaniach naukowych. Nie 
ma jednoznacznie określonych wskazań do 
leczenia operacyjnego zaćmy. Można ogólnie 
powiedzieć, że zaćmę należy usunąć, jeśli 
nastąpiło istotne obniżenie zdolności widze-
nia, które określonej osobie przeszkadza 
w pracy zawodowej lub codziennym życiu. 
Istnieją również wskazania medyczne, gdy 
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się bardZo CZęsto Zaćmy 

niedojrZałe, a naWet 
poCZątkoWe, jeśli 

upośledZają WZrok



zaćma niekorzystnie wpływa na stan oka, 
na przykład zaćma podwichnięta wywołu-
jąca jaskrę. Obecność zaćmy może także 
uniemożliwiać diagnostykę i leczenie cho-
rób siatkówki czy nerwu wzrokowego ze 
względu na brak możliwości oceny dna oka. 

Należy podkreślić, że od dawna nieaktualny 
i nieprawdziwy jest pogląd, że zaćma musi 
być dojrzała, aby ją usunąć. Obecnie operuje 
się bardzo często zaćmy niedojrzałe, a na-
wet początkowe, jeśli upośledzają wzrok.
Nowoczesne leczenie operacyjne zaćmy po-
lega na usunięciu jej za pomocą ultradźwię-
kowej końcówki i wszczepieniu sztucznej 
soczewki wewnątrzgałkowej. Metoda ta po-
wszechnie zastąpiła stosowaną do niedawna 
metodę zewnątrztorebkowego usunięcia 
zaćmy, w której jądro soczewki usuwano 
na zewnątrz przez stosunkowo szerokie 
cięcie. Główną zaletą fakoemulsyfikacji jest 
możliwość wykonania zabiegu przez małe 
cięcie. Zabieg taki można wykonywać w znie-
czuleniu powierzchniowym (krople lub żel 
do worka spojówkowego). W miejsce usu-
wanej soczewki wszczepia się jednocześnie 
sztuczną, najczęściej wykonaną z polimerów 
akrylowych, soczewkę zwijalną. 

dzięki Elastyczności takiEj soczEwki 
i zwinięciu jEj w momEnciE wszczEpia-
nia (implantacji), można ją umiEścić 
w oku bEz poszErzania cięcia opEra-
cyjnEgo. Soczewka rozwija się w pozosta-
wionej torebce naturalnej soczewki i w ten 
sposób zajmuje właściwe dla niej miejsce 
w gałce ocznej. Moc soczewki, która ma być 
wszczepiona danej osobie, oblicza się przed 
zabiegiem na podstawie pomiarów gałki 
ocznej za pomocą specjalnych wzorów ma-
tematycznych. Dzięki temu w czasie operacji 
zaćmy można dodatkowo skorygować ist-
niejącą przed zabiegiem wadę wzroku, taką 
jak krótkowzroczność, zaburzenia akomo-
dacji. Większość operatorów dobiera taką 
moc wszczepianej soczewki, żeby pacjent 
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małE cięciE opEracyjnE, zwyklE niE-
wymagającE zakładania szwów, 
umożliwia szybką rEhabilitację wzro-
kową pacjEnta. Operacje takie mogą być 
przeprowadzane w ramach tzw. chirurgii 
jednego dnia. Ostatnio coraz częściej sto-
suje się soczewki wewnątrzgałkowe typu 
„premium”, czyli wykraczające poza ogólnie 
przyjęte standardy. Soczewki te są wielo-
krotnie droższe od standardowych. 
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Należą do nich soczewki wieloogniskowe 
i akomodujące, które umożliwiają dobre 
widzenie zarówno z bliska, jak i z daleka, bez 
korekcji okularowej, oraz soczewki toryczne, 
które umożliwiają skorygowanie niezbor-
ności (astygmatyzmu) przedoperacyjnej.

czy możLiwe jest 
cAłkowite wyLeczenie?
opEracyjnE usunięciE zaćmy i wszczE-
piEniE sztucznEj soczEwki nalEży do 
zabiEgów bEzpiEcznych, a dobrE wyni-
ki uzyskujE się w około 90% przypad-
ków. Brak poprawy ostrości wzroku może 
wynikać z obecności innych, współistnieją-
cych chorób oka, na przykład zmian zwy-
rodnieniowych siatkówki czy zaniku nerwu 
wzrokowego. Nie oznacza to, że chirurgia 
zaćmy pozbawiona jest powikłań operacyj-
nych. Jednak groźne powikłania, zagrażające 
utratą wzroku, są rzadkie. Należy do nich 
krwotok do wnętrza gałki ocznej i bakteryjne 
zapalenie wewnątrzgałkowe. 
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Zaćmę można usunąć tylko raZ, 
a sZtuCZną soCZeWkę WsZCZepia się 
do oka na ZaWsZe. stosunkoWo CZę-
sto, W różnym CZasie po operaCji, 
doChodZi u niektóryCh paCjentóW 
do CZęśCioWego Zmętnienia poZo-
staWionej tylnej torebki soCZeWki 
(tZW. Zaćma Wtórna). 
objawia się to przymglEniEm widzE-
nia, podobnym jak w początkowEj 
zaćmiE. lEczEniE tEgo zaburzEnia 
polEga na wykonaniu lasErEm 
otworu w zmętniałEj torEbcE, co 
zwyklE przywraca poopEracyjną 
ostrość wzroku.

jAk nALeży postępowAć 
po zAbiegu?
zwyklE postępowaniE poopEracyjnE 
polEga na okulistycznym badaniu 
kontrolnym w piErwszym dniu po 

zabiEgu i dalszEj opiEcE ambulato-
ryjnEj. 

Zaleca się stosowanie przez 3–4 tygodnie po 
operacji kropli antybiotykowo-steroidowych. 
W pierwszych 2–3 miesiącach po zabiegu 
zalecane jest unikanie gwałtownych wstrzą-
sów i wysiłku. W zasadzie nie mamy wpływu 
na powstawanie zaćmy, chociaż zwraca się 
uwagę na możliwość szkodliwego działa-
nia promieniowania słonecznego i wpływ 
czynników środowiskowych (np. palenie 
papierosów, promieniowanie podczerwone). 

Zaleca się stosowanie ogólnie przyjętej pro-
filaktyki narządu wzroku, w ramach której 
należy zwrócić uwagę na utrzymanie właś-
ciwego poziomu nawilżenia gałki ocznej oraz 
suplementację preparatami zawierającymi 
zeaksantynę i luteinę. Są to naturalnie wy-
stępujące w świecie roślinnym barwniki, 
które wykazują udokumentowany korzyst-
ny wpływ na funkcjonowanie gałki ocznej, 
szczególnie w zakresie ostrości widzenia.
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Zimowa pora oraz brak słońca nie 
sprzyjają dobrej kondycji naszej skóry, 
która jest ziemista i szara. Na szczęście 

istnieje naturalny i prosty sposób żeby z tym 
walczyć, do tego daje natychmiastowe efek-
ty. Chodzi mi o maseczkę z kurkumą. Chyba 
każdy słyszał o kurkumie jako przyprawie 
oraz jako naturalnym leku na przeziębie-
nie i sposobie na wzmocnienie odporności. 
Dziś kolejna odsłona kurkumy, tym razem 
kosmetyczna. Kurkuma jako silny przeciw-
utleniacz rozświetla cerę. W maseczce jest 
też miód, który odżywia skórę oraz ułatwia 
usuwanie martwego naskórka. Żeby wzmoc-
nić ten efekt użyłam jogurtu naturalnego. 
W przepisie jest też olej z nasion malin, który 
również jest antyoksydantem i wzmacnia 
działanie kurkumy. Jeśli nie masz akurat tego 
oleju w domu, możesz zastąpić go innym 
odżywczym olejem (np. oliwa z oliwek, olej 
migdałowy, jojoba itp.). Po zastosowaniu 
maseczki skóra będzie odżywiona i pełna 
blasku.

Niestety maseczka ma jeden minus - może 
trwale pobrudzić ubrania, dlatego kiedy bę-
dziesz ją stosować załóż na siebie ubrania, 
których w razie plam nie będziesz żałować. 
Po zastosowaniu maseczki twarz może wy-
dawać się żółta, ale na szczęście jest na to 
sposób. Po zmyciu maseczki wodą należy 
przemyć twarz olejem (np. oliwą z oliwek), 

Rozświetlająca 
maseczka  
z kuRkumy
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Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś 
więcej o mnie albo o naturalnej 

oraz bezpiecznej pielęgnacji ciała 
i szukasz gotowych przepisów na 

organiczne kosmetyki, zapraszam 
na stronę www.herbariacosmetics.pl 

albo poszukaj mnie na facebook’u 
pod tą samą nazwą Herbaria 

Cosmetics.

który „zbierze” barwnik ze skóry. Nie znie-
chęcajcie się tym, bo maseczka świetnie 
działa i naprawdę warto ją przygotować.

przEpis
Ilość: 1 porcja
Czas przygotowania: 2 minuty
Trudność: łatwe
Przygotuj: miseczkę, łyżeczkę, waciki, opaskę 
na włosy, stary pędzel do makijażu
•	Kurkuma	-	1	łyżeczka
•	Miód	naturalny	-	1	łyżeczka
•	Jogurt	naturalny	-	1	łyżeczka
•	Olej	z	nasion	malin	-	1	łyżeczka
•	Dodatkowo	oliwa	z	oliwek	do	„zebrania”	
barwnika

sposób wykonania: Do miseczki dodaj 
wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj.

sposób użycia: załóż na siebie odpowied-
nie ubranie, zbierz włosy i za pomocą pędzla 
do makijażu nałóż maseczkę z kurkumą 
na twarz i szyję. Możesz to zrobić palcami, 
ale potem będziesz mieć żółte paznokcie. 
Pozostaw maseczkę na 20 minut i po tym 
czasie zmyj wodą. Na koniec zbierz barwnik 
za pomocą wacika nasączonego oliwą z oli-
wek. Powtarzaj tę czynność do czasu, aż 
wacik będzie czysty.
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Barszcz ukraiński

 

Buraki, marchew, pietruszkę, ziemniaki, obrać, umyć. Buraki 

ugotować osobno, resztę pokroić w drobną kostkę. Czosnek 

przecisnąć przez praskę. Warzywa włożyć wraz z liściem 

laurowym, zielem angielskim i pieprzem do 2 litrów wody 

i gotować do miękkości około 15 minut. Dodać do wywaru 

zagotowane wcześniej, potarte na grubych oczkach buraki 

czerwone. Śmietanę zahartować i wlać do wrzątku. Dla 

zakwaszenia dodać 1 łyżkę octu lub 2 łyżki soku z cytryny do 

uzyskania optymalnego smaku. Przyprawić solą i pieprzem. 

Do barszczu dodać puszkę odsączonej, białej fasoli. 

Sztufada wołowa

 

Przegotuj wodę, dodaj oliwę, ocet estragonowy, pieprz, 

ziele angielskie, liść laurowy, oraz cebulę pokrojoną 

w plastry. Mięso umyj i zanurz w marynacie na całą noc, 

co kilka godzin polewając z wierzchu marynatą z dna lub 

odwracając mięso. Następnego dnia pokrój słoninę w grubą 

zapałkę, wołowinę pozakłuwaj wąskim nożem i włóż słoninę 

w otwory oprószone solą i pieprzem. Mięso obsmaż na maśle 

z wszystkich stron na rozgrzanej patelni przykrywając by 

nie pryskało. Następnie włóż do rondla dodając obrane 

i podzielone na kawałki warzywa. Podlej wodą i duś pod 

przykryciem aż mięso będzie miękkie. Od czasu do czasu, 

gdy płyn wyparuje, możesz podlać wodą.

Najlepiej smakuje z kaszą gryczaną i marynowanymi 

warzywami.

Szarlotka na ciepło 

z lodami waniliowymi

Jabłka obierz i usuń z nich gniazda nasienne. Pokrój 

na kawałki i włóż do garnka. Podlej ½ szklanki wody, 

przykryj i duś, aż jabłka zaczną się rozpadać.

Dodaj cukier i mieszaj do momentu, gdy woda odpa-

ruje. Przestudzony mus jabłkowy wymieszaj z surową 

kaszą i cynamonem. Do miski miksera wsyp mąkę, 

cukier, proszek do pieczenia. Dodaj żółtka i posiekaną 

Kasię. Wszystko mieszaj mieszadłami miksera aż 

powstanie ciasto przypominające 

kruszonkę. ¾ ciasta przesyp do pro-

stokątnej formy o wymiarach 30 x 

35 cm i delikatnie ugnieć palcami. 

Ciasto wstaw do nagrzanego pie-

karnika i piecz w 180 st. C około 

15 minut. Na podpieczony spód 

wyłóż masę jabłkową i posyp 

równomiernie resztą ciasta. 

Wstaw ponownie do 

nagrzanego pieca i piecz 

około 40 minut w 180 

st. C. Gorącą szarlotkę 

pokrój na porcje i po-

dawaj z lodami.

Polecam  
- Michał Chudyk

•	czerwone buraki 0,5 kg

•	1 marchewka
•	1 pietruszka
•	1 średnia cebula

•	4 średnie ziemniaki

•	2 ząbki czosnku

•	1 puszka fasoli białej - 400 g 

•	200 ml kwaśnej śmietany 

18 % 

•	2 liście laurowe
•	4 ziarna ziela angielskiego

•	6-10 ziaren pieprzu 

•	1 łyżka octu lub 2 łyżki soku 

z cytryny 
•	sól (do smaku) 

•	pieprz (do smaku) 

•	1 kg dobrego mięsa 

wołowego
•	3 łyżki octu estragonowego

•	2 łyżki oliwy
•	liść laurowy
•	ziele angielskie
•	pieprz ziarnisty

•	1 marchewka
•	3 łyżki masła
•	2 cebule
•	kawałek selera
•	2 pietruszki
•	100 g słoniny
•	1 szklanka wody

ciasto
•	margaryna, np. Kasia 

300 g
•	mąka przenna 3,5 

szklanki
•	cukier 1 szklanka

•	żółtka 5 szt.
•	proszek do pieczenia  

2 łyżeczki

mus jabłkowy
•	jabłka antonówki 1,5 kg

•	cukier 1 szklanka

•	kasza manna 4 łyżki

•	cynamon 1 łyżka

Dekoracja – lody 

waniliowe



r e k l a m a


