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Sposób MAM na wirusy

ELOPRINE, 250mg/5ml, syrop, Skład: 1 ml syropu zawiera 50mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynna lub na którakolwiek substancje pomocnicza. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny
moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Lek dostępny bez recepty. Pozwolenie nr 22419. Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. www.polfarmex.pl | ELOPRINE FORTE , 500 mg/5ml, syrop, Skład: 1 ml syropu zawiera 100mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności,w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania:
Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynnalub na którakolwiek substancje pomocnicza. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Lek dostępny bez recepty. Pozwolenie nr 23160. Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. www.polfarmex.pl | Eloprine, 500 mg, tabletki Skład: Jedna tabletka
zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Wskazania do stosowania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów
ELP/014/17
u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Lek dostępny bez recepty. Pozwolenie nr 23370 Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. ul. Józefów 999-300 Kutno. www.polfarmex.pl

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.

Permen King
SUPLEMENT DIETY

Charakterystyka: Skuteczny i bezpieczny produkt do regularnego

stosowania. Permen King to kompozycja wysokiej jakości składników
roślinnych, wspomagających naturalny proces wywołania erekcji
i podwójnej ilości L-argininy*. Jest szczególnie polecany dla osób
odczuwających przedłużające się osłabienie sprawności seksualnej. W celu
osiągnięcia pozytywnych efektów stosować produkt regularnie przez
przynajmniej 6 – 8 tygodni, aby zwiększyć szansę na długotrwały efekt
także po zakończeniu suplementacji.
Skład:
L-arginina, Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng), Buzdyganek naziemny
(Tribulus terrestris)
Opakowanie, postać: 30 tabletek
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska.
Sposób użycia: tabletkę należy połknąć podczas lub po posiłku, popić wodą.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki.
*w stosunku do produktu Permen
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Wyrób medyczny
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P r z yg o t uj

wa k ac yjn ą a p tec z kę
BENGAY® MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA. 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. DAKTARIN®. 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Wskazania: Stosowany, zwykle w połączeniu
z produktem Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, pochodne imidazolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybicznych zakażeń
owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. IMODIUM® INSTANT. Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego lek może być stosowany
w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wiek poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką, z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy
spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.
Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. VISINE® CLASSIC. 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek,
będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Łagodzenie towarzyszących objawów, takich jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę lub
MAT/3852/04/2017
na którykolwiek ze składników leku. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wiek poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. COMPEED ® PLASTRY NA PĘCHERZE-MIX – wyrób medyczny. Wytwórca: Johnson&Johnson SBF.

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.
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Szanowni Państwo!

C

zerwiec jest miesiącem, w którym
wita nas kalendarzowe lato. Nadchodzą upragnione wakacje, tak bardzo
wyczekiwane przez młodzież szkolną oraz
studentów. Dorośli coraz bardziej nerwowo
myślą o wakacyjnych wyjazdach. Od dawna
kiełkujący pomysł spędzenia słonecznych,
relaksujących wakacji zaczyna przybierać
coraz bardziej realistyczne kształty. Okazuje się, że zamiast marzeń o zasłużonym
wypoczynku, coraz częściej dopada nas
stres urlopowy. Składa się na niego bardzo
wiele elementów. Począwszy od wyboru
miejsca wypoczywania, które niejednokrotnie wpisuje się w „konkursową rywalizację”
na najbardziej oryginalną wyprawę. Często
myślimy, że dalekie, skomplikowane logistycznie wyjazdy to najlepszy sposób na
to, aby odpocząć, przeżyć coś ciekawego,
przyjemnego, co będziemy wspominać przynajmniej do następnego wyjazdu, a może
nawet przez lata. Podnosimy poprzeczkę,
wakacje są raz w roku, zatem powinny być
jak najbardziej „wypasione”. Koszty nie grają
roli tym bardziej że taki właśnie kurs wyznaczają bohaterowie kolorowych czasopism.
Hotel z opcją „all inclusive” , drinki w cenie, nieograniczony dostęp do spa i strefy
wellness mogą stanowić jedyne cele podróży, aby nadążyć za pędzącymi trendami.
Obok tych luksusów kroczy proza życiowa,

6
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która sprowadzając nas na ziemię, staje się
źródłem stresów i rozterek. A to kursy walut, bariera językowa, godziny w samolocie,
czy wizja bankructwa biura podróży spędzają sen z oczu. Czy tak, jak w przypadku
autora, codzienna ucieczka po hotelowych
korytarzach przed gratisowym peelingiem
kawowym całego ciała.
Często pracujemy w narastającym pędzie, co wyzwala spore dawki adrenaliny,
stajemy się uczestnikami rozkręcającej się
karuzeli… a tu nagle trzeba się wyciszyć
i odpoczywać. Może to troszeczkę przypominać odwyk, co w pierwszych dniach
urlopu sprawia, iż jesteśmy zdezorientowani,
brakuje nam czegoś, szukamy powrotu do
skrzynki mailowej, nerwowo spoglądamy na
telefon. Dopiero po kilku dniach, gdy organizm się „zdetoksykuje” możemy w sposób

pełny oddawać się urlopowej relaksacji. Aby
osiągnąć regeneracyjny cel, urlop powinien
być odpowiednio długi. Dwa tygodnie to
minimum, aby w pełni „podładować akumulatory” i z pełną mocą powrócić do codziennych obowiązków.
Szanowni Państwo! Zachęcam do lektury
miesięcznika „Porady z apteki”, który w dużej
mierze poświęcamy tematyce urlopowej.
Psychologowie od lat alarmują, że ludzie
tracą zdolność wypoczywania, nie potrafią
się cieszyć, bawić, po prostu miło spędzać
czasu. Odgrywa to niebagatelne znaczenie dla utrzymania właściwej równowagi
emocjonalnej, dodaje energii, której brak
odczuwa tak wiele osób. Niestety często
planując nawet zwykły sobotni wyjazd za
miasto, zmieniamy go w koszmar obarczając

re

k

niepotrzebnymi, wygórowanymi oczekiwaniami, zarówno w stosunku do siebie, jak
i osób towarzyszących. Róbmy to, co sprawia nam przyjemność, bez względu na to,
czy jest to modne, propagowane w mediach,
a przede wszystkim wśród znajomych i sąsiadów. Posłuchajmy własnego organizmu,
on na pewno wskaże nam, czy woli ekstremalne wyzwania, czy raczej spokój na łonie
natury, z dala od codziennego rwetesu.
Życzę Państwu udanego sezonu urlopowego!

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

lama

ROZPUSZCZA BÓL
JEDYNY TAKI LEK W POLSCE

MEL, 7,5 MG, TABLETKI ULEGAJĄCE ROZPADOWI W JAMIE USTNEJ

Skład: 1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum).
Postać farmaceutyczna: tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Wskazania do stosowania: lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych
w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.
Stosowany: w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie
stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Przeciwwskazania: Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancje o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy; meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami
astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ; w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią; u dzieci i młodzieży
poniżej 15 lat; krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązanych
przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ; czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy
i krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia); ciężkiego zaburzenia czynności wątroby; ciężkiej niewydolności nerek u pacjentów niedializowanych; krwawienia
z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień
w wywiadzie; ciężkiej niewydolności serca.
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

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.
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Choroby
zakaźnie
i pasożytnicze

w podróży
8
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Ryzyko zachorowania na choroby
zakaźne i pasożytnicze, które
występują znacznie częściej
w regionach świata o ciepłym
klimacie podzwrotnikowym
i tropikalnym oraz na terenach,
które charakteryzują się złymi
warunkami sanitarnymi,
nadal w dużej mierze zależy od
zachowania osoby podróżującej.

D

o podstawowych sposobów zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym
należą szczepienia ochronne, będące
najważniejszym elementem przygotowania
się przed wyjazdem, oraz przestrzeganie
szeroko rozumianej higieny w czasie podróży. Należy w miarę możliwości zapewnić sobie pomieszczenia do spania i środki
transportu o najlepszej możliwej jakości.

jest to niemożliwe, potrzebne jest podejście
kompleksowe – jednoczesne stosowanie
kilku sposobów zapobiegania ugryzieniom
przez stawonogi.
Należy pamiętać o:

1.

noszeniu właściwego ubrania
z długimi nogawkami (spodni)
i rękawami (koszuli)

2.
3.
4.
5.

używaniu nakryć głowy,
które chronią również kark
(np. kapeluszy)
stosowaniu repelentów
spaniu w łóżkach z moskitierami
stosowaniu klimatyzacji
w zamkniętych pomieszczeniach
oraz siatek na oknach i na
kratkach wentylacyjnych

W podróży trzeba bezwarunkowo
przestrzegać kilku opisanych poniżej
podstawowych zasad, które znacznie
zmniejszają ryzyko zachorowania
na choroby zakaźne i pasożytnicze.

Ukąszenia owadów
i pająków

Owady i pajęczaki (stawonogi) są sprawcami
wielu groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych, w tym malarii, dengi i żółtej gorączki. Jeżeli unikniemy ukąszenia przez stawonogi, unikniemy tym samym zachorowania
na choroby zakaźne, które one przenoszą.
Ochrona polega na omijaniu terenów występowania przenosicieli oraz pozostawaniu
w pomieszczeniach zamkniętych w okresach ich największej aktywności, czyli unikanie przebywania na otwartym terenie od
zmierzchu do świtu. W przypadkach, kiedy
PORADY Z APTEKI | czerwiec 2017
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Ochrona przed pogryzieniem przez
zwierzęta polega na:
•

unikaniu styczności z lokalnymi zwierzętami, zarówno domowymi (psy, koty), jak
i dzikimi (np. lisy, małpy, szopy) – należy
unikać dotykania i karmienia zwierząt

•

spaniu przy zamkniętych oknach lub
w zamkniętych namiotach, by utrudnić
dostanie się zwierząt (małpy, nietoperze)

•

jak najszybszym przemyciu wodą z mydłem ewentualnych zranień po pogryzieniu lub zadrapaniu przez zwierzę i niezwłocznym zgłoszeniu się po pomoc do
placówki ochrony zdrowia (profilaktyka
poekspozycyjna wścieklizny i tężca).

Higiena wody, żywności
i żywienia

Woda z kranu w krajach o niedostatecznych warunkach sanitarnych zwykle nie
nadaje się bezpośrednio do spożycia, gdyż
nie wszystkie drobnoustroje są niszczone
przez chlorowanie. Przed spożyciem woda
kranowa powinna być filtrowana i odkażana, a najlepiej przegotowana. Dzienna
podaż wody musi być wystarczająca. Lód
stosowany do schładzania napojów należy
przygotowywać wyłącznie z wody bezpośrednio zdatnej do spożycia, najlepiej przegotowanej. W strefie klimatu gorącego zapotrzebowanie kaloryczne organizmu jest
mniejsze niż w klimacie umiarkowanym,
natomiast pożywienie powinno zawierać
wszystkie niezbędne składniki odżywcze,
co zapewnia urozmaicony jadłospis, bogaty
w owoce i warzywa. Ważny jest prawidłowy
rozkład przyjmowanych porcji pożywienia
w ciągu dnia. Podczas największych upałów
posiłki powinny być lekkostrawne i niskokaloryczne. W klimacie tropikalnym należy
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unikać alkoholu i dużych ilości kawy, które
mają działanie odwadniające. Powinno się
unikać bardzo zimnych produktów (lody,
mrożone napoje), a także posiłków zbyt
gorących. Najlepiej spożywać mleko lub
jogurty fabrycznie pakowane. Szczególną
uwagę trzeba zwrócić na higienę przygotowywania posiłków. W klimacie gorącym
bardzo łatwo może dojść do zatruć pokarmowych. Wszystkie posiłki należy zjadać
w dniu ich przyrządzenia. Ważnym elementem zapobiegania zatruciom pokarmowym
jest ochrona produktów spożywczych przed
ich zanieczyszczeniem przez owady (np.
muchy) i wydaliny ludzi i zwierząt.

Najważniejsze zachowania
higieniczne polegają na:
•

każdorazowym myciu rąk wodą z mydłem przed jedzeniem; jeśli woda i mydło
nie są dostępne, można zastosować żele
i chusteczki ze środkiem dezynfekcyjnym

•

piciu tylko butelkowanych napojów lub
przegotowanej wody, ewentualnie wody
odkażonej specjalnymi środkami

•

powstrzymaniu się od picia napojów z lodem niewiadomego pochodzenia

•

powstrzymaniu się od spożywania żywności pochodzącej od ulicznych sprzedawców

•

zrezygnowaniu ze spożywania produktów mlecznych, jeśli nie mamy pewności,
czy były pasteryzowane.

Zmniejszenie ryzyka
urazów i wypadków
komunikacyjnych

Unikanie urazów i wypadków komunikacyjnych, które są główną przyczyną obrażeń
ciała osób podróżujących i wiążą się z ryzykiem korzystania z miejscowej służby

zdrowia oraz, pośrednio, zakażeń szpitalnych, polega na bezwarunkowym:
•

unikaniu picia alkoholu przed planowanym prowadzeniem pojazdu

•

zapinaniu pasów bezpieczeństwa

•

używaniu fotelików samochodowych dla
dzieci

•

używaniu kasków podczas jazdy rowerem/motocyklem

•

unikaniu korzystania z przepełnionych
autobusów lub mikrobusów

•

poruszaniu się tylko przy świetle dziennym i unikaniu jazdy po zmierzchu.
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Aklimatyzacja

Warunki środowiska w klimacie gorącym
są trudniejsze do życia dla osób przystosowanych do klimatu umiarkowanego. Ryzyko
zachorowania może zmniejszyć właściwa
adaptacja do lokalnych warunków klimatycznych, która jest szczególnie ważna
podczas wyjazdów do krajów o gorącym
wilgotnym klimacie oraz w wysokie góry
dla podróżnych w starszym wieku. Okresem aklimatyzacji nazywa się początkowy
okres pobytu w nowych warunkach klimatycznych, podczas którego organizm osoby
podróżującej przyzwyczaja się do odmiennych warunków otoczenia. Największe zmiany dotyczą układu krążenia, oddychania
i skóry. Do odmiennego sposobu żywienia
przystosowuje się również układ pokarmowy. Długość okresu adaptacyjnego zależy
przede wszystkim od stanu zdrowia, wieku
i wydolności fizycznej osoby podróżującej.
U niektórych podróżujących aklimatyzacja
może przebiegać dłużej, dotyczy to zwłaszcza osób starszych i otyłych.
W związku z dużą utratą wody i elektrolitów
przez wydalanie i parowanie potu mogą
wystąpić zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, które mogą prowadzić do
wyczerpania cieplnego i kurczów mięśniowych. W czasie aklimatyzacji należy pić dużą
ilość wody, najlepiej napojów izotonicznych,
w ilości co najmniej 3–4 litrów na dobę. Przy
wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza wykonywanie czynności związanych
z dużym wysiłkiem i wytwarzaniem ciepła
przez mięśnie (np. praca fizyczna i uprawianie sportu) należy rozpoczynać wcześnie
rano i przerywać w południe, gdy słońce
jest najsilniejsze i temperatura najwyższa,
a następnie kontynuować późnym popołudniem. Bardzo ważny jest regularny sen,
co najmniej 7 godzin na dobę, odpoczynek
w najgorętszej porze dnia oraz unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego w pierwszych
dniach pobytu.
PORADY Z APTEKI | czerwiec 2017
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Unikanie zakażeń
krwiopochodnych

Kontakt z krwią i innymi materiałami biologicznymi (np. nasienie, wydzielina pochwowa, tkanki, płyny ustrojowe skażone krwią)
potencjalnie grozi zakażeniem. Zdrowa skóra
skutecznie chroni przed zakażeniami krwiopochodnymi. Ryzyko zakażenia wirusami
przenoszonymi drogą krwiopochodną (HBV,
HCV i HIV) towarzyszy zranieniom skóry
i kontaktom błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z materiałem zakaźnym. Dlatego
bezpieczne jest na przykład podawanie ręki
w czasie witania się – zdrowa skóra skutecznie chroni przed zakażeniem – natomiast
ryzykowne są kontakty seksualne (styczność błon śluzowych).
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Podmiot odpowiedzialny: (A i B)
Recordati Ireland Ltd., Raheens
East, Ringaskiddy, Co. Cork,
Irlandia
Informacji na terenie Polski udziela:
RECORDATI POLSKA sp. z
o.o., ul. Królewska 16, 00-103
Warszawa, tel. (022) 206 84 50.
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PROCTOGLYVENOL
Nazwa produktu leczniczego: (A)
PROCTO-GLYVENOL, 400 mg
+ 40 mg, czopki; (B) PROCTOGLYVENOL, (50 mg + 20 mg)/g,
krem doodbytniczy.
Nazwa powszechnie stosowana: (A)
Tribenozyd (Tribenosidum),
lidokaina (Lidocainum); (B)
Tribenozyd (Tribenosidum),
lidokainy chlorowodorek
(Lidocaini hydrochloridum).
Skład jakościowy i ilościowy
substancji czynnych: (A) 1 czopek
zawiera 400 mg tribenozydu
(Tribenosidum) i 40 mg
lidokainy (Lidocainum); (B)

1 g kremu doodbytniczego
zawiera 50 mg tribenozydu
(Tribenosidum) i 20 mg
lidokainy chlorowodorku
(Lidocaini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze m.in.:
metylu parahydroksybenzoesan
i propylu
parahydroksybenzoesan,
alkohol cetylowy.
Postać farmaceutyczna: (A) Czopki.
Żółtawobiałe, stożkowatego
kształtu czopki, jednolite,
bez pęknięć, lekko tłuste, nie
miękkie. (B) Krem doodbytniczy.
Biały, jednorodny krem
o słabym, charakterystycznym
zapachu.
Wskazania do stosowania: (A i B)
Leczenie zewnętrznych
i wewnętrznych żylaków
odbytu.
Przeciwwskazania: (A i B)
Nadwrażliwość na tribenozyd
lub lidokainę, lub na substancje
pomocnicze produktu leczniczego.

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.
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Zachowanie higieny
osobistej

Przestrzeganie zasad higieny osobistej
nabiera szczególnego znaczenia w warunkach klimatu gorącego i wilgotnego.
Ze względu na ryzyko zakażeń grzybami
i chorobami pasożytniczymi nigdy nie należy korzystać ze wspólnych ręczników
i ubrań.
Trzeba dbać o czystość ciała i co
najmniej raz dziennie brać kąpiel pod
prysznicem. Po kąpieli należy dokładnie
wytrzeć skórę, zwłaszcza w okolicach
pach, pachwin i przestrzeni międzypalcowych stóp. Po wysuszeniu skóry powinno
się zastosować kosmetyki pielęgnacyjne,
które chronią skórę przed nadmiernym
wysuszeniem, a fałdy skórne przed odparzeniami. Nie powinno się dopuszczać do
nadmiernego pocenia się ciała. Z opalania
należy korzystać w sposób umiarkowany.
Skóra powinna być chroniona przed silnym
promieniowaniem ultrafioletowym. W krajach o klimacie cieplejszym od umiarkowanego konieczne jest używanie kremów
z filtrem o wysokim współczynniku protekcji (SPF 15–50).
Szczególnie niebezpieczna jest długotrwała ekspozycja słoneczna w południe i we
wczesnych godzinach popołudniowych
w pierwszych dniach pobytu. Pierwszego dnia opalanie nie powinno być dłuższe
niż 20–30 minut. Bieliznę osobistą należy
zmieniać codziennie i prać na bieżąco. Jeśli
jest to potrzebne, należy nosić obuwie do
kąpieli, zarówno w wodzie (ochrona przed
urazami: ostre kamienie, jeżowce), jak i na
plaży (ochrona przed zarażeniem chorobami pasożytniczymi, np. larwą skórną
wędrującą). Należy zdecydowanie unikać
kąpieli w zanieczyszczonych zbiornikach
wody słodkiej, szczególnie na kontynencie
afrykańskim i azjatyckim, gdzie występuje
schistosomatoza.

Odpowiedni ubiór

Odzież powinna zapewnić maksymalny
komfort cieplny. Zarówno przegrzanie, jak
nadmierne wychłodzenie organizmu są
czynnikami, które zmniejszają odporność
i sprzyjają rozwojowi zakażeń. Z tego powodu bardzo ważne jest używanie odzieży dostosowanej do lokalnych warunków
klimatycznych. Ze względów kulturowych
ubiór nie powinien rażąco naruszać miejscowych zwyczajów. W klimacie gorącym
należy nosić odzież, która nie utrudnia parowania potu – generalnie należy unikać
materiałów z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem nowoczesnych „tkanin technicznych”.
Na terenach górskich, gdzie zimy i noce są
chłodne, niezbędna jest ciepła odzież, wełniana lub z „tkanin technicznych”. Przy silnym
nasłonecznieniu konieczne jest używanie
nakrycia głowy. Obuwie musi być wygodne,
najlepiej wysokie i na grubej podeszwie, co
jest uzasadnione ochroną przed ukąszeniami
stawonogów i innych zwierząt.

Higiena zakwaterowania
i snu

Warunki pobytu i noclegu powinny być tym
lepsze, im gorszy jest ogólny stan zdrowia osoby podróżującej i im słabsza jest
jej zdolność adaptacji do lokalnego klimatu. Niezbędny jest stały dostęp do wody
dla potrzeb sanitarnych oraz wody pitnej.
Generalną zasadą jest, by miejsce zakwaterowania było czyste, z łatwo zmywalną
podłogą i posiadało łazienkę lub co najmniej
dostęp do prysznica. Pomieszczenie mieszkalne musi być właściwie wentylowane,
przy czym okna powinny być zaopatrzone
w szczelne siatki przeciwko owadom, a otwory wentylacyjne muszą mieć założone
na stałe siatki chroniące przed gryzoniami
i owadami. Pomieszczenie mieszkalne powinno być zaopatrzone w klimatyzację lub
przynajmniej dobry wentylator.
Klimatyzacja nie tylko obniża temperaturę
pomieszczenia, ale też wilgotność powietrza.

Powinna ona być tak ustawiona, by uniknąć
zbyt dużej różnicy temperatur po opuszczeniu pomieszczenia. Strumień powietrza
wentylatora skierowany na osoby przebywające w pomieszczeniu nie może być
zbyt silny, strumień zimnego powietrza
z klimatyzacji powinien je omijać. Warunki
noclegu muszą umożliwiać spokojny sen,
któremu sprzyja cisza, dobra wentylacja,
wilgotność względna 40–60% i temperatura nieprzekraczająca 25–27°C. Wiele osób
podróżujących, zwłaszcza samolotem przez
klika stref czasowych, cierpi na bezsenność.
W razie potrzeby można doraźnie stosować
leki nasenne.
PORADY Z APTEKI | czerwiec 2017
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Właściwy kierunek dla zdrowia jelit

W

iele chorób przewodu pokarmowego, takich jak: swoiste i nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba
wrzodowa, zaburzenia pasażu jelitowego,
osłabienie zdolności regeneracyjnych błony
śluzowej jelita cienkiego i grubego, choroba
uchyłkowa, często ma charakter przewlekły,
z okresami remisji objawiającymi się zaostrzeniami procesu chorobowego. Te ostatnie
narzucają złożone podejście terapeutyczne, w tym
często terapie wielolekowe. Przewód pokarmowy
ma duże zdolności adaptacji, lecz niestety, wielokrotnie po krótkim okresie poprawy klinicznej,
objawy chorobowe powracają i zmuszają pacjentów do poszukiwania nowych sposobów leczenia.
Z tego powodu istotne jest, aby szukać rozwiązań,
które działają u podłoża choroby i wpisują się
w fizjologiczny model funkcjonowania przewodu
pokarmowego. Jednocześnie muszą być to metody łagodzące objawy chorobowe, poprawiające
samopoczucie i komfort życia.
Substancją wspomagającą procesy fizjologiczne
u podłoża występowania choroby jest sól sodowa
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kwasu masłowego (maślan sodu). Stanowi ona
materiał energetyczny dla nabłonka jelitowego
oraz korzystnie wpływa na zachowanie integralności błony śluzowej jelita. Nabłonek o prawidłowej ciągłości chroni przed przedostawaniem się
bakterii i toksyn do organizmu z treści jelitowej.
Dodatkowo maślan sodu zwiększa przepływ krwi
przez błonę śluzową i stymuluje motorykę przewodu pokarmowego, zwiększa wchłanianie sodu
i wody w jelicie grubym stanowiąc korzystne
uzupełnienie żywieniowe w przebiegu biegunek. Sprzyja także prawidłowej perystaltyce jelit
oraz wspomaga produkcję śluzu chroniącego
ściany jelit.
Maślan sodu jest substancją wyjątkowo szybko
metabolizowaną, po podaniu doustnym natychmiast wykorzystywaną przez nabłonek górnych
odcinków przewodu pokarmowego. Aby umożliwić dotarcie substancji aktywnej do jelita czczego,
a następnie, na jej stopniowe uwalnianie, na całej
długości jelita cienkiego i grubego warto zastosować maślan sodu występujący w postaci mikrogranulatu wykorzystującego technologię matrycy
18:02

trójglicerydowej. Istotą tej matrycy jest ochrona
zawartych w niej substancji aktywnych przed
niekorzystnym wpływem środowiska żołądka,
które nie oddziałuje na trójglicerydy. Technologia
ta stwarza możliwość dotarcia i wykorzystania
substancji aktywnych nawet przez kolonocyty
dystalnego odcinka jelita grubego. Jest to bardzo
istotne ze względu na odcinkowy charakter zmian
w przewodzie pokarmowym.
Wysokie bezpieczeństwo stosowania maślanu
sodu, brak działań niepożądanych oraz potwierdzona klinicznie skuteczność sprawiają, że
substancja ta może być stosowana przewlekle,
a w przypadku chorób zapalnych jelit może być
uzupełnieniem terapii złożonej i stosowana wspomagająco w całym okresie choroby.
Piśmiennictwo:
Banasiewicz T. i wsp.: Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego
w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 329–334
Kotunia A., Pietrzak P., Guilloteau P., Zabielski R.: Kwas masłowy w przewodzie pokarmowym. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (3): 117–122
Banasiewicz T. i wsp.: Kwas masłowy w zapaleniach jelit. Przegląd Gastroe
nterologiczny 2010; 5 (5): 251–257

Profilaktyka

podróżnika

Każdy z nas chociaż
raz na jakiś czas chciałby
oderwać się od codziennych
kłopotów i zmartwień, a także
obowiązków, które nam
towarzyszą w codziennym
życiu. Możliwość relaksu
i odpoczynku
dają nam podróże
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iążą się one czasami ze zmęczeniem fizycznym, ale dają nam
możliwość zwiedzania świata,
przeżywania zupełnie nowych doznań, poznawania wspaniałych rzeczy, oglądania
fascynujących widoków i spotkania ciekawych ludzi.
Wyjeżdżając w tropikalne zakątki
świata jesteśmy dużo bardziej narażeni na choroby zakaźne niż podczas
podróży w naszej strefie klimatycznej. Warunki sanitarne i opieka medyczna
na niskim poziomie sprzyjają łatwemu rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób,
dlatego dla ochrony zdrowia niezbędne są
szczepienia ochronne, które są bezpieczną
i skuteczną metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi w podróży.

Szczepionki wykorzystują naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniają długotrwałą, często wieloletnią odporność.
Szczepienia zalecane dla turystów
stanowią bardzo ważny element
przygotowań zdrowotnych do podróży zagranicznych. Wycieczka do
krajów tropikalnych wiąże się z zagrożeniem
ze strony „egzotycznych” drobnoustrojów
lub zakażeń, które w naszym kraju nie występują bądź zdarzają się niezwykle rzadko.
Większość chorób, przed którymi chronią
szczepienia, grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i najczęściej wymaga
terapii szpitalnej. W razie zachorowania
w krajach rozwijających się możemy być
postawieni przed koniecznością leczenia
w placówkach, w których opieka i warunki przebywania chorych odbiegają znacznie od europejskich
standardów.
Wskazania do szczepień
ustala się w oparciu o bieżącą sytuację zdrowotną na świecie, a to
oznacza, że rekomendacje dla podróżnych
sprzed roku lub kilku lat mogą być nieaktualne.

PORADY Z APTEKI | czerwiec 2017
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Bardzo ważny jest odpowiedni wybór szczepień, który zależy nie tylko od
rejonu docelowego, ale także od charakteru
podróży i podejmowanych aktywności. Istotne jest także dotychczasowe uodpornienie
osoby podróżującej oraz stan zdrowia, zaburzenia odporności, a także wiek, ciąża lub
karmienie piersią u podróżujących kobiet.
Dla ustalenia bezpieczeństwa zastosowania
danej szczepionki ważne są także informacje
dotyczące alergii.
Większość dorosłych osób, prawidłowo uodpornionych w dzieciństwie, nie potrzebuje
zatem niektórych szczepień, czego przykładem może być zalecane w podróżach
międzynarodowych szczepienie przeciwko odrze. W przypadku innych tego typu
szczepionek wskazane może być przyjęcie
pojedynczej dawki przypominającej przed
wyjazdem.
re

k
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Szczepienia wybierane są z uwzględnieniem wielu czynników zdrowotnych, a nie tylko trasy podróży,
a więc wybór szczepień może różnić
się nawet u poszczególnych uczestników tej samej wycieczki. Ustalenie
zakresu szczepień zalecanych powinno więc
zawsze przebiegać indywidualnie, podczas
konsultacji w poradni medycyny podróży.
Ustalenie liczby i rodzaju szczepień u danej
osoby zależy od: czynników ryzyka związanych z podróżą, to jest kraju docelowego i wymagań jego władz odnośnie szczepień, aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w tym kraju, czasu trwania i charakteru
pobytu, warunków zakwaterowania oraz
planowanych środków transportu, czynników osobniczych, to znaczy przebytych
wcześniej szczepień i zakażeń pozostawiających odporność, stanu zdrowia, wieku,

Warto
wiedzieć
Warto pamiętać, że
skorzystanie wyłącznie ze
szczepień obowiązkowych
na danej trasie podróży nie
zapewnia optymalnej ochrony
zdrowotnej podczas podróży.
Szczepienia obowiązkowe mają na
celu przede wszystkim ochronę
mieszkańców objętych nimi krajów,
natomiast zdrowie indywidualnego
turysty chronią właśnie szczepienia
zalecane. Rezygnacja ze szczepień
zalecanych, w przeciwieństwie
do obowiązkowych, nie wiąże się
z żadnymi skutkami prawnymi oraz
problemami przy przekraczaniu
granic państwowych. Taka
decyzja zmniejsza jednak nasze
bezpieczeństwo i może zaowocować
koniecznością przerwania wyjazdu,
wysokimi kosztami przyśpieszonego
powrotu do kraju oraz dłuższym
wyłączeniem z życia zawodowego,
a nawet trwałymi powikłaniami po
chorobie.
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przeciwwskazań do szczepień, właściwości
szczepionki, wymaganej liczby dawek w cyklu oraz czasu uzyskania zabezpieczającej
odporności. Niezależnie od wieku podróżnika,
decyzja o szczepieniu przed podróżą zawsze
uwzględnia przeciwwskazania do stosowania danego preparatu. Decyduje zawsze
o tym lekarz kwalifikujący do szczepienia.
Ostra choroba, np. grypa czy inne ostre
infekcje dróg oddechowych są okolicznościami, które nie pozwalają na przeprowadzenie
szczepienia.
Wykształcenie odporności po szczepieniu przed wyjazdem wymaga często kilkunastu dni, a niekiedy do uzyskania odpowiedniej ochrony konieczne jest
przyjęcie kilku dawek szczepionki. Z tego
powodu najlepiej rozpocząć szczepienia na
6–8 tygodni przed podróżą bądź jeszcze
re

k

20

lama

czerwiec 2017 | PORADY Z APTEKI

wcześniej. Część szczepień wymaga podania
tylko jednej dawki, najpóźniej 2 tygodnie
przed wyjazdem, np. szczepionkę przeciwko
żółtej gorączce podaje się najpóźniej 10 dni
przed wyjazdem.
Podczas pobytu w krajach tropikalnych
istnieje ryzyko chorób, przeciwko którym
nie wyprodukowano dotychczas skutecznej
szczepionki. Taką chorobą jest np. malaria.
Postępowanie profilaktyczne w tym przypadku składa się z dwóch elementów: profilaktyki farmakologicznej, czyli przyjmowania
zapobiegawczo leków przeciwmalarycznych, oraz z profilaktyki niefarmakologicznej, którymi jest na przykład odpowiedni
strój chroniący przed ukłuciami komarów
czy moskitiery.

Najczęstszą przyczyną zachorowań
wśród podróżnych jest zakażona
woda i jedzenie. Dlatego przebywając
w egzotycznych krajach pamiętajmy
o tym, aby:
•

pić wyłącznie wodę butelkowaną
lub napoje w puszkach

•

zawsze upewniać się, że lód został
przygotowany z odpowiedniej wody

•

pamiętać, że samo filtrowanie nie
zawsze gwarantuje, że woda jest
bezpieczna do spożycia, ponieważ
najpewniejszą metodą oczyszczania
wody jest doprowadzenie jej do
wrzenia, a następnie utrzymanie
temperatury 100°C, ponieważ ten
proces zabija wszystkie znajdujące się
w wodzie bakterie, wirusy i pasożyty

•

myć zęby w oczyszczonej wodzie

Nie ma również szczepionek przeciwko
większości drobnoustrojów wywołujących tzw. biegunkę podróżnych.
Źródłem zakażenia tymi drobnoustrojami
są zanieczyszczone nimi produkty pokarmowe i woda, a także ręce. Zapobieganie
tym zakażeniom polega na starannym przestrzeganiu zasad higieny osobistej i higieny
żywienia (spożywanie pokarmów poddanych
obróbce termicznej, picie wody pozbawionej
czynników chorobotwórczych.

Niektóre państwa wymagają, aby turyści
odwiedzający ich kraj byli zaszczepieni przeciwko konkretnym chorobom. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się tych schorzeń
na ich terenie. Dowodem zaszczepienia jest
wpis do międzynarodowej książeczki szczepień wydawanej w punkcie szczepień, którą
należy zabrać ze sobą w podróż. Poza zasadami wynikającymi z Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych niektóre kraje mogą
żądać szczepień na podstawie własnego
prawa wizowego.
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Zalecane szczepienia ochronne wymagane
Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi mogą wykonywać punkty szczepień,
znajdujące się zarówno w zakładach opieki
zdrowotnej, jak i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, które spełniają wymagania
określone przepisami prawa oraz działają
re
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w oparciu o wytyczne dla punków szczepień.
Wyjeżdżając w egzotyczny zakątek świata musimy pamiętać, że szczepienia przed podróżą
nie zwalniają nas od przestrzegania pewnych
zasad i zachowania ostrożności.
Niezbędną podczas pobytu zagranicznego jest również apteczka podróżna.

Nieodpowiednie warunki sanitarne, niehigieniczne przechowywanie żywności,
dodatkowo upał i wilgotne powietrze - wszystkie te czynniki przyczyniają się
do wzrostu liczby patogenów, które pojawiają się w pożywieniu. Dlatego zanim
spożyjemy posiłek, upewnijmy się, że żywność była odpowiednio przechowywana, a następnie
starannie ugotowana, ponieważ w ten sposób zmniejszymy ryzyko zarażenia się pasożytami
czy choćby WZW typu A. Będąc w krajach o tropikalnym klimacie nigdy nie jedzmy surowych
owoców morza, nie kupujmy jedzenia od ulicznych sprzedawców oraz niepasteryzowanego
nabiału oraz spożywajmy gorące potrawy zaraz po ich podaniu, gdyż w miarę jak jedzenie
stygnie, namnażają się zarazki.

Powinna ona znaleźć się w bagażu każdego
urlopowicza i zawierać podstawowe leki, które
trzeba wziąć na wakacje, a mianowicie leki
przeciwbólowe, przeciwzapalne, zbijające gorączkę, łagodzące skutki biegunki, stłuczeń
oraz ugryzień i ukąszeń, materiały opatrunkowe oraz odpowiedni zapas medykamentów,
które stosujemy na co dzień, jeżeli chorujemy
na alergię, serce, cukrzycę i inne choroby
przewlekłe. Dobrze wyposażona apteczka
pomoże w leczeniu dolegliwości, które często
przydarzają się w drodze, zwłaszcza latem.
Łatwo wtedy o poparzenie słońcem, zatrucia
pokarmowe, chorobę lokomocyjną. Czasem
boli gardło, mamy gorączkę i opuchnięte nogi.
Jeśli zaczniemy działać szybko, czyli przy
pierwszych objawach, możemy na przykład
zatrzymać rozwój infekcji i nie będzie trzeba
stosować innych, kosztowniejszych preparatów.
Po powrocie z egzotycznych krajów koniecznie należy umówić się na konsultacje z lekarzem, kiedy zaobserwujemy objawy takie
jak: gorączka, bóle mięśni czy bóle głowy,
kiedy w podróży mieliśmy kontakt z poważną
chorobą zakaźną oraz kiedy mieliśmy przypadkowe kontakty seksualne z mieszkańcami
egzotycznych krajów. Po oględzinach i wywiadzie lekarz medycyny podróży zapewne
w pierwszej kolejności wykluczy choroby
zagrażające życiu, a następnie sprawnie i świadomie zleci dalsze badania i rozpocznie odpowiednie leczenie.
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Relacje

międzypokoleniowe

w kształtowaniu zachowań zdrowotnych
Pojęcie zdrowia nie jest w pełni zdefiniowane. Według WHO zdrowie
to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale stan pełnego
fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, przejawiający się
we wszystkich sferach życiowej aktywności człowieka.

P

owyższe ujęcie kładzie wyraźny nacisk na działania ukierunkowane na
prozdrowotny styl życia i zapobieganie chorobom oraz działania obejmujące
osobistą troskę człowieka o jego kondycję
psychofizyczną. Modelowanie zachowań
przez rodziców i opiekunów we wczesnym
okresie życia dziecka skutkuje wykształcaniem się określonych nawyków. Proces ten
jest następnie wzmacniany lub modyfikowany w ramach dalszej socjalizacji, zachodzącej w środowisku przedszkolnym, potem
szkolnym i rówieśniczym, a w późniejszych
latach także w środowisku zawodowym i towarzyskim. Modelowanie zachowań odnosi
się również do zdrowia, a przede wszystkim
do takich jego aspektów jak: odżywianie
się, aktywność fizyczna, profilaktyka zdrowotna. Postawa zdrowotna ukształtowana
we wcześniejszych okresach rozwojowych
wpływa na styl życia i stan zdrowia człowieka dorosłego.
W rodzinie dzieci zdobywają wiedzę o tym,
jak dbać o stan swojego zdrowia, co należy
i w jakiej postaci spożywać, jak należy wypoczywać, jakie są zasady higieny i jak należy

Środowisko rodziny jest bardzo
znaczące dla rozwoju człowieka,
kształtowania się jego wiedzy
i umiejętności oraz rozumienia praw
rządzących procesami oddziałującymi
na stan zdrowia. Z reguły członkowie
rodziny są pierwszymi osobami
wprowadzającymi w świat dziecka
pojęcia i opisy pomagające mu
zrozumieć otaczającą rzeczywistość
i rządzące nią procesy. Od nich dziecko
uczy się rozumienia pojęcia zdrowia,
sposobu dbania o zdrowie, co jest dla
niego dobre, a co jest niewłaściwe.

ochraniać swój organizm, by stwarzać mu
dogodne warunki do wzrostu jego sił odpornościowych wobec zagrożeń znajdujących
się w otoczeniu.
Rodzice dostarczają dziecku wzorców i pilnują ich przestrzegania, tłumaczą, opisują i wyjaśniają swoim dzieciom, co to są czynniki
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szkodliwe dla zdrowia, jakie są negatywne
skutki nałogów i jak należy postępować, aby
swoje zdrowie ochraniać i umacniać. Uczą
więc swoje dzieci sposobów reagowania
na przeciwności losu, pokazując sposoby
obrony przed stresem. Od dziadków i rodziców dzieci uczą się obserwacji i oceny
funkcjonowania swojego organizmu. Ich postępowanie jest przez dzieci bardzo uważnie obserwowane. Wszelkie odstępstwa od
zachowań w postępowaniu są przez dzieci
zauważane i analizowane.
Niestety zdarza się, że starsze pokolenia, które wychowują dzieci,
mają problemy z konsekwentnym
postępowaniem w wielu kwestiach.
Bywa tak, że sami nie przestrzegają zaleceń egzekwowanych od dziecka (np. palą
papierosy, mówiąc dziecku o szkodliwości
tego nałogu). Zauważany brak konsekwencji
i spójności między tym co starsze pokolenia
robią, a tym ,co mówią, jest złym przykładem dla dziecka. Dzieci budują hierarchię
własnych wartości, norm i zasad, między
innymi w oparciu o czynione przez siebie obserwacje. Trzeba podkreślić, że współcześni rodzice często dostarczają
swoim dzieciom wiele sprzecznych
informacji.
Cechą charakterystyczną współczesnych
czasów jest pośpiech. Dzieci bywają wychowywane przez opiekunów, spędzając wiele
czasu z dala od rodziców. Na ich postawy
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i wzorce postępowania mają wpływ dodatkowe osoby z otoczenia, nie zawsze respektujące ustalane przez rodziców zasady. Dziecko więc uczy się sposobów omijania zasad,
kompromisów i wzorców niepożądanych.
Rodzina wpaja dzieciom wiedzę,
ale uczestniczy także we wspólnym działaniu, dostarczając
praktycznych wzorców i kształtując nawyki, z którymi potem nie
jest łatwo zerwać, gdyby okazały
się niekorzystne dla zdrowia.
Jeśli dotyczy to na przykład sposobu odżywiania się, to rodzina zapewnia dostęp
do produktów, które uważa za zdrowe i pożywne. Sposób, jakość i rodzaj ich przetwarzania, często są w rodzinie przekazywane
z pokolenia na pokolenie, kształtując smak
re

k

i upodobania. Dziecku, które posiada prawidłową wiedzę, pożądane dla zdrowia praktyki
żywieniowe można wpajać poprzez wspólny
wybór i zakupy produktów oraz wspólne
przygotowanie posiłków. Dziecko powinno być świadome dlaczego i co ma spożywać, by zapewnić organizmowi niezbędne
składniki. Ważne są również okoliczności
i zwyczaje towarzyszące posiłkom spożywanym w domu. Rodzice, często zasłaniając
się brakiem czasu, posiłkują się przetworzonymi produktami lub dają dzieciom pieniądze, by dziecko samo zakupiło posiłek.
Często nikt nie kontroluje jakości i wielkości spożywanych przez dziecko produktów.
W wielu rodzinach nie spożywa się posiłków
w określonych porach, a posiadana wiedza
o zdrowym sposobie odżywiania się, nie jest
stosowana w praktyce. Duże utrudnienie
organizacji wyżywienia członków rodziny
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NR1 W LECZENIU GRZYBICY I KURZAJEK!*

WYPRÓBUJ JUŻ DZIŚ!
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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sprawia dostępność szeregu produktów
przetworzonych, skracających czas przygotowania posiłku w domu lub posilania się
nimi poza domem w różnych jadłodajniach.
Dziecko obserwuje jak poszczególni
członkowie rodziny przestrzegają
zasad higieny, czy celebrują spożywanie posiłków przy stole w swoim towarzystwie, czy wykonują
podczas spożywania posiłków inne
czynności, np. czytają gazety, oglądają telewizję czy słuchają radia.
Kultywowane zwyczaje kulturowe rodziny
utrwalają sposób świętowania i obchodów
jubileuszowych poprzez gromadzenie się
przy bogato zastawionym w produkty pokarmowe stole, z udziałem zapraszanych
gości. Wspólne biesiady w rodzinie kształtują
re
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poczucie smaku, zwyczaje w odniesieniu do
jakości, ilości i atmosfery. Usprawiedliwiają
wyjątkowością spotkania fakt spożywania
posiłku w nadmiernej ilości, bogactwa kalorii
lub wręcz szkodliwości danego pokarmu dla
zdrowia. Zwyczaje kultywowane w danym
środowisku rodzinnym stanowią wzorzec
do naśladowania dla dzieci.
Rodzina odgrywa kluczową rolę
w edukacji dzieci i młodzieży. Podstawowym problemem nie jest brak informacji
na temat prozdrowotnych zachowań, gdyż
są one ogólnie dostępne, ale brak umiejętności korzystania z tej wiedzy. Często nawet
osoby leczące się z powodu nadwagi czy otyłości, mimo przebytej edukacji kierunkowej,
szybko wracają do starych, niekorzystnych
dla zdrowia nawyków. Widzimy zatem, że

w konsekwencji działania znaczącą rolę mają
wartości przypisywane zdrowiu, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Rodzice i dziadkowie dzieci powinni
wykazywać dbałość o zdrowie dzieci również poprzez kontrolowanie
masy ich ciała. Opiekunowie powinni
uzmysłowić sobie, że potrzeby psychiczne
dziecka można zaspokajać bez podawania
słodyczy jako metody nagradzania czy pocieszania. Żywności nie powinno się stosować w celu uspokajania, wyciszania stresów
czy nagradzania. Jeżeli nie spełni się tego
warunku, dziecko będzie kojarzyło wszystkie
sytuacje emocjonalne z potrzebą jedzenia.
Zdrowe odżywianie, czyli żywienie zgodne
z zaleceniami nauki o żywieniu, umożliwia
osiągnięcie pełnego rozwoju fizycznego
i psychicznego człowieka, utrzymanie odporności organizmu na choroby i zachowanie
sprawności aż do późnej starości.

Kolejnym istotnym przejawem zachowań prozdrowotnych jest aktywność fizyczna. Sport jest pojęciem
wieloznacznym, uwzględniającym rodzaj
uprawianej dyscypliny, cel, podejście do
treningu i rywalizacji. Sport rekreacyjny to
działalność ujęta w reguły, ukierunkowana
na podnoszenie sprawności fizycznej, przybierająca często postać rywalizacji z samym
sobą lub z innymi. Elementami sportu rekreacyjnego są treningi oraz niejednokrotnie
różnego rodzaju formy sprawdzenia swoich
umiejętności. W tym zakresie również nieoceniony jest przykład starszych pokoleń.
Dzieci, widząc zachowania swoich opiekunów, starają się ich naśladować, dorównywać, a w wielu wypadkach nawet próbują
osiągać lepsze wyniki. Pamiętać należy, że
nawet najmniejsza aktywność fizyczna, taka
jak spacer czy uprawianie ogródka, stanowi
przeciwwagę dla obciążenia organizmu pracą umysłową oraz prowadzi do zwiększenia
odporności na stres i zmęczenie. Modyfikacja nawyków spędzania wolnego czasu
z biernego na aktywny ma duże znaczenie
dla zdrowia całej rodziny.
Najważniejszym czynnikiem determinującym zachowania zdrowotne w rodzinie
jest system norm i właściwa hierarchia
celów. Posiadanie dobrego zdrowia musi stać się
celem umieszczanym
wysoko w hierarchii wartości.
Przeszkodą w przekazywaniu dzieciom wartości związanych ze zdrowiem jest brak konsekwencji we własnym postępowaniu oraz
intensywne zachęcanie przez środowisko
zewnętrzne do konsumpcyjnego stylu życia.
Warunkiem prawidłowego
rozwoju dziecka jest rozsądna, mądra, konsekwentna, wymagająca, ale jednocześnie wyrozumiała miłość
rodziców i dziadków.
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Toksoplazmoza

K

oty wydalają pierwotniaki z kałem
w formie przetrwalników - oocystów,
które są odporne na czynniki środowiska i mogą przetrwać w ziemi ponad
rok. Zakażamy się nimi przede wszystkim
drogą brudnych rączek małych dzieci i dalej
przez ich usta - drogą pokarmową. Zresztą
każdy mający kontakt z zanieczyszczoną
kocim kałem ziemią może przynieść oocysty
pasożytów np. w brudzie pod paznokciami
i zakazić nimi owoce lub inne pokarmy. Ok.
50% osób posiada dodatnie przeciwciała
świadczące o przebyciu toksoplazmozy.
Podstawowe niebezpieczeństwo choroby
wynika z możliwości powodowana zarażeń
wrodzonych w czasie ciąży oraz reaktywacji choroby u osób w sytuacji obniżenia
odporności.
Formy przetrwalnikowe Toxoplasma gondii i tysiące pasożytów w stanie uśpienia
pozostają w tkankach ptaków i ssaków
przez całe życie żywiciela. Stąd zakażenie
pierwotniakiem może nastąpić także przez
spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa pochodzącego z zarażonych
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Toksoplazmoza to powszechna,
pasożytnicza choroba zakaźna
występująca na całym świecie.
Jest chorobą wywoływaną przez
pierwotniaki (Toxoplasma
gondii). Te niewielkie pasożyty
rozwijają się początkowo np.
w ciele myszy, skąd zarażają koty.
Koty z kolei zakażają środowisko
człowieka i zwierzęta hodowlane
drogą kału.

zwierząt. Źródłem zakażonego mięsa mogą
być świnie, owce, kozy i drób. Należy jednak
pamiętać, że już parominutowe gotowanie produktów w temperaturze 66°C lub
pozostawienie ich na dobę w zamrażarce
zabija pasożyta. Niestety nie dotyczy to
odpornych na temperaturę oocyst pochodzących z kału kotów, ostatecznych żywicieli pasożyta. Mogą one być dowolnie
przenoszone przez wiatr i wodę, zakażają
ponownie człowieka i zwierzęta hodowlane,
a przeżywają mrożenie czy podgrzewanie.
Większość zarażonych osób nie ma świadomości, że przebyło toksoplazmozę, gdyż

najczęściej choroba przebiega bezobjawowo (90% przypadków nie ma żadnych
objawów). Pasożyt najczęściej umiejscawia się w mięśniach, ośrodkowym układzie nerwowym oraz w oku. Efektem
inwazji jest miejscowa reakcja zapalna
powodująca gorączkę, ból głowy, czasami powiększone węzły chłonne czy
wysypkę oraz możliwość powstania
cyst, które utrzymują się do końca życia – nie powodując objawów.
W zależności od okresu i sposobu
zarażenia wyróżniamy toksoplazmozę nabytą oraz toksoplazmozę
wrodzoną.
O toksoplazmozie nabytej mówimy wtedy, gdy do zakażenia dochodzi
po urodzeniu i może ona dotyczyć
ludzi ze wszystkich grup wiekowych. W naszym klimacie najczęściej dochodzi do zakażenia
w dzieciństwie lub we wczesnej młodości. Układ immunologiczny dziecka jest
wystarczająco sprawny
już od chwili urodzenia.
Zdrowy noworodek,
rodząc się, przechodzi
z jałowego środowiska macicy do środowiska zewnętrznego, gdzie styka się
z miliardami bakterii
i nie zagraża to jego
zdrowiu. Układ odpornościowy dojrzewa całkowicie przez
dwa pierwsze lata
życia i po tym okresie
przebieg toksoplazmozy nabytej nie różni się
od obserwowanego u dorosłych. Zdrowe niemowlęta
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i małe dzieci zakażone toksoplazmozą po
urodzeniu, co zdarza się bardzo rzadko, chorują zdecydowanie łagodniej niż przy zakażeniu wrodzonym. Nabyta toksoplazmoza
przebiega u zdrowych osób najczęściej zupełnie bezobjawowo, rzadziej niecharakterystycznie (gorączka z powiększeniem
węzłów chłonnych) i ustępuje samoistnie bez
leczenia. Toksoplazmoza nabyta wyjątkowo
rzadko daje u zdrowych osób powikłania
oczne i mózgowe (<1%). Toksoplazmozą
można zarazić się tylko raz w życiu.
Występowanie toksoplazmozy wrodzonej szacuje się na 1-4 przypadki
na 1000 noworodków. W Polsce rocznie
stwierdza się około 200-400 przypadków
toksoplazmozy wrodzonej. Zakażenie płodu
następuje głównie w czasie czynnej infekcji
u matki. Należy podkreślić, że do zarażenia
re
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płodu dochodzi tylko w przypadku tzw.
pierwotnego zarażenia, czyli wtedy, kiedy
kobieta w ciąży nie chorowała wcześniej na
toksoplazmozę. Możliwość zakażenia płodu wzrasta z czasem trwania ciąży, zależy
od przepuszczalności łożyska, zjadliwości
pasożyta, stanu układu odpornościowego
matki i płodu. Zarażenie płodu następuje
zwykle kilka tygodni po zarażeniu matki.
Im w późniejszym okresie ciąży choruje
matka, tym krótszy jest czas potrzebny
do zakażenia płodu, ale stopień ciężkości
choroby jest odwrotnie proporcjonalny do
okresu ciąży, w którym nastąpiło zakażenie u matki. Na przebieg kliniczny choroby u dziecka z toksoplazmozą wrodzoną
nie ma wpływu to, czy u zakażonej matki
występowały jakiekolwiek objawy kliniczne
choroby, czy też zakażenie miało przebieg
całkowicie bezobjawowy. Płody zakażone we

wczesnym okresie (I trymestr ciąży) ulegają
zwykle poronieniu lub umierają w okresie
noworodkowym z powodu różnych zmian
patologicznych wywołanych zakażeniem.
Zakażenie płodu w środkowym
lub ostatnim trymestrze ciąży może
doprowadzić do skutków o nasileniu od
bezobjawowych lub skąpoobjawowego
przebiegu do wystąpienia różnych
ciężkich objawów klinicznych.
Należy zaznaczyć, że najczęściej toksoplazmoza wrodzona może występować
jako postać bezobjawowa. Najgorsze jest
jednak to, że jeśli bezpośrednio po porodzie nie widać objawów toksoplazmozy to
wcale nie oznacza, że nie mogą wystąpić
później. W skrajnych przypadkach zmiany
chorobowe mogą pojawić się w następnych
miesiącach, latach, a nawet w wieku dojrzałym (dotyczy to głównie zmian w narządzie
wzroku).

•

węzłowa – powiększenie węzłów
chłonnych, przede wszystkim okolicy
szyi; czasami może też wystąpić gorączka, ogólne złe samopoczucie, bóle
głowy czy mięśni;

•

oczna – rzadko jako wynik zarażenia
pierwotnego; przebiega najczęściej
pod postacią zapalenia siatkówki i naczyniówki oka; objawia się podwójnym
widzeniem, zwiększoną wrażliwością
na światło, a nawet czasami światłowstrętem: przebiega z okresami remisji
i zaostrzenia, efektem końcowym może
być znaczne osłabienie ostrości widzenia
lub jego całkowita utrata. Toksoplazmoza oczna może pojawić się nawet 10 do
20 lat po urodzeniu;

Klasyczne objawy toksoplazmozy wrodzonej to:
•

tak zwana triada Sabina-Pinkertona: zapalenie siatkówki i naczyniówki; zwapnienia śródczaszkowe;
wodogłowie lub małogłowie

•

powiększenie wątroby i śledziony

•

skaza krwotoczna

•

żółtaczka

•

oczopląs

•

opóźnienie rozwoju umysłowego, padaczka, zaburzenia mowy

W pozostałych przypadkach toksoplazmoza
może przebiegać jako postać:
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•

•

uogólniona – dotyczy głównie osób
ze znacznym spadkiem odporności gdzie
obserwuje się zmiany w płucach, wątrobie czy mięśniu sercowym;
mózgowa – efekt reaktywacji zakażenia u osób ze spadkiem odporności (np.
w przebiegu AIDS) – przebiega pod postacią zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

Zakażenie pierwotniakiem Toksoplasma
gondii jest bardzo rozpowszechnione, dlatego zapobieganie tej chorobie powinno być
wszechstronne. Do działań profilaktycznych, ograniczających możliwość szerzenia
się inwazji pierwotniaka, należą: edukacja
zdrowotna społeczeństwa, prowadzenie
szeroko zakrojonych badań serologicznych
wśród kobiet ciężarnych, krwiodawców,
re
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wykonywanie przesiewowych badań serologicznych u noworodków.
Chcąc doprowadzić do rozpoznania toksoplazmozy należy wykonać specjalny test
na oznaczenie swoistych przeciwciał IgM
i IgG przeciw toksoplazmozie. Najpierw we
krwi pojawiają się przeciwciała IgM toksoplazmozy, dlatego wynik pozytywny na te
przeciwciała oznacza, że osoba została niedawno zarażona. W tym przypadku należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu
podjęcia leczenia. Przeciwciała IgG toksoplazmozy pojawiają się później i pozostają
do końca życia. Gdy przeprowadzimy test,
a wynik będzie pozytywny na obecność
przeciwciał IgG toksoplazmozy, to będzie
świadczyło o dawnym zakażeniu i nabyciu
odporności na toksoplazmozę. Kobiety przed
zajściem w ciążę i chorzy na AIDS powinni

W ramach prowadzonej edukacji
zdrowotnej ludzie powinni
być informowani o zasadach
zapobiegania chorobie, są one
następujące:
•

właściciele kotów powinni dbać
o to, by przebywały one wewnątrz
mieszkań

•

pojemniki z kocimi odchodami
powinny być codziennie opróżniane
i czyszczone (czynności te najlepiej
wykonywać w rękawiczkach)

•

kobiety ciężarne w ogóle nie powinny
mieć kontaktu z kocimi odchodami

•

koty powinny otrzymywać tylko
gotowane mięso lub suchą karmę,
powinno się ograniczyć polowanie
kota na inne zwierzęta (głównie dzikie
gryzonie)

•

piaskownice i miejsca zabaw dzieci
powinny być bezwzględnie chronione
od zanieczyszczenia kocimi odchodami

•

w czasie przyrządzania posiłków
mięsnych należy zakładać rękawice
lub dokładnie myć ręce po skończeniu
pracy

•

należy unikać spożywania surowego
mięsa i mleka

•

prace w ogrodzie należy wykonywać
w rękawiczkach

•

warzywa należy myć dokładnie
przed spożyciem.

mieć ten test wykonywany rutynowo. Chcąc
mieć pewność, test należy potwierdzić. Czasami wymaga to wielu specjalistycznych
badań, włącznie z tomografią komputerową
i biopsją mózgu. W toksoplazmozie ocznej
niezbędne jest oczywiście oglądanie dna
oka. Sumując powyższe badania z obrazem klinicznym, czyli objawami zgłaszanymi
przez osobę chorą i nieprawidłowościami
stwierdzanymi w gabinecie lekarza, można
z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć
bądź potwierdzić toksoplazmozę.
Leczenie toksoplazmozy polega głównie na
podawaniu antybiotyków. Stosuje się także
leki przeciwpasożytnicze, jednak wad rozwojowych u noworodka nie da się wyleczyć.
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Temat numeru

D

laczego stresujemy się przed
urlopem?

Według badania GFK Polonia „Polacy
a stres” Polaków stresuje przede wszystkim
praca pod presją czasu, natłok obowiązków
oraz problemy z realizacją wyznaczonych
celów. Jak się jednak okazuje, czynnikiem
powodującym niepokój może być także…
urlop od pracy. Według ekspertów stan
podenerwowania spowodowany jest brakiem umiejętności wypoczywania. Podczas
wyjazdu zbytnią uwagę przywiązujemy do
spraw zawodowych. Uwarunkowania historyczno-kulturowe sprawiają, że Polacy mają
problem z czymś, co wydaje się banalnie
proste – z odpoczynkiem. Na tle innych populacji w Europie bardzo dużo pracujemy
i rzadko chodzimy na urlop. Poza tym
– co bardzo istotne – nie potrafimy
odpoczywać na co dzień. Po długich
miesiącach ciągłej pracy ciężko
nam się całkowicie odprężyć oraz
zostawić za sobą codzienność.
Głowę zaprzątają myśli, że
o czymś zapomnieliśmy, że nie
dopięliśmy przed wyjazdem
wszystkich spraw. Jest to jeden z częstszych powodów
urlopowych stresów.

Jak przygotować się
do urlopu?

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu
i podenerwowania warto odpowiednio przygotować się przed wyjazdem.
Ważną kwestią jest czas, który poświęcimy na odpoczynek. Minimum to 4-5 dni,
ponieważ dopiero po tym okresie jesteśmy przystosowani do nowych warunków
i zaczynamy się w pełni regenerować. Idealny urlop powinien trwać 2-3 tygodnie.
Brak nawyku odpoczywania, regularnego
spędzania czasu z myślą o sobie i swoich
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Wakacje to czas relaksu i podróży. Są jednak osoby, które
na samą myśl o dłuższym urlopie czują podenerwowanie, ulegają
narastającej presji związanej z upragnionym urlopem,
a w czasie wyjazdu nie mogą przestać myśleć o pracy.
Artykuł poniższy ma na celu odpowiedzieć na
pytanie, jak obniżyć napięcie wywołane
urlopem oraz pokazuje, że
odpoczynek jest czynnikiem
niezbędnym do
efektywnej pracy.

Trudna

sztuka
wypoczywania
zainteresowaniach może powodować, że
sytuacja urlopu staje się nie tylko nowym,
ale i trudnym doświadczeniem. Dlatego
ważne jest, aby dobrze zaplanować każdy
dzień wakacji, aby w 100% móc wykorzystać ten czas na relaks i regenerację. Tworzenie planu może się nam wydawać mało
spontaniczne, ale to właśnie nadmiar spontaniczności bardzo często może powodować
stres związany z wyjazdem na wakacje.
Planowanie przeważnie sprawia, że czujemy
się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Umiejętność planowania, wyjazdów i codziennych
obowiązków, jest ważną częścią radzenia

sobie ze stresem w podróży. Plan działania
powoduje, że w danym czasie można zrobić
dużo więcej i z mniejszym wysiłkiem niż
w sytuacjach „z marszu”, kiedy trzeba na
bieżąco improwizować działanie.

Jak podczas urlopu nie myśleć
o pracy?

Regularne sprawdzanie telefonu i skrzynki
pocztowej podczas wyjazdu sprawia, że
trudno przestać myśleć o pracy i już w czasie wakacji przejmujemy się przyszłymi zaległościami. Kolejną kluczową sprawą jest
nastawienie psychiczne – przed urlopem
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należy przełączyć się z trybu pracy na najwyższych obrotach na stan odpoczywania. Problemem może być
także przekonanie, że czas
wolny oznacza zaniedbanie
obowiązków zawodowych.
W rzeczywistości czas poświęcony na regenerację sprawia, że po
powrocie jesteśmy bardziej zmotywowani i gotowi do działania. To właśnie brak
umiejętności odpoczywania oraz przepracowanie są głównymi przyczynami wypalenia
zawodowego. Urlop to czas odpoczynku od
pracy – potrzebny, aby można było nabrać
dystansu i odpowiedniego nastawienia do
wielu spraw.
Czas wolny warto wykorzystać na wzmocnienie relacji z bliskimi. Dobrym pomysłem
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Spontaniczność

b ę d ą
wspólne
aktywności na
świeżym powienaszym sprzymierzeńcem
trzu. Podczas wysiłku fizycznego wydzielaZamiast planować kolejny perfekcyjnie zaplanoją się endorfiny – hormony
wany dzień urlopu, możemy otworzyć się na
szczęścia, a poprawa samoniespodzianki. Korzystnie jest dać rodzinie
poczucia będzie się utrzymywała
lub przyjaciołom wolną rękę w wybopo powrocie z urlopu. Pamiętajmy,
rze formy spędzenia wolnego czasu.
że wakacje to też czas odpoczynku
Czasami warto „iść na żywioł”
dla ciała – mięśnie się rozluźniają, a odpamiętając, że odpoczynek nie
powiednia dawka snu pozytywnie działa na
musi być perfekcyjnie i skrukoncentrację i pamięć.
pulatnie zaplanowany.
Niekiedy warto zakoszCzym jest urlop bez patologicznego stresu?
tować spontaniczTo taki odpoczynek, który sprawi, że po wakaności.
cjach wrócimy do pracy wzmocnieni i gotowi na
kolejne miesiące wyzwań.
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Temat numeru
Na czym polega walka ze stresem
urlopowym?

Celem prawidłowej postawy urlopowej jest
obracanie stresu w działanie. Pierwszym krokiem ku temu jest odpowiedni stosunek do
trudnych sytuacji, które możemy postrzegać
na dwa sposoby: jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Traktujemy je jako wyzwanie wówczas,
gdy mamy przekonanie, że mimo trudności
poradzimy sobie z sytuacją, że jesteśmy w stanie jej sprostać. Gdy odczuwamy zagrożenie
mamy poczucie, że to sytuacja rządzi, a my nie
jesteśmy w stanie stawić jej czoła. Od czego
zależy, czy postrzegamy daną sytuację jako
wyzwanie, czy jako zagrożenie? W znacznej
mierze od nas samych. Osoba radząca sobie ze
stresem stara się podchodzić do problemów
zadaniowo – na bieżąco je rozwiązywać. To
buduje poczucie własnej skuteczności i kontroli
nad życiem i otoczeniem.
re
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Odpoczynek ponad wszystko

Dlaczego udajemy się na odpoczynek? Bo
odpoczywając odbudowujemy zasoby naszego organizmu - fizyczne i emocjonalne.
Regenerujemy się, czy jak kto woli - ładujemy akumulatory. Model odpoczynku „na
leżąco” jest modelem z dawnych czasów.
Kiedy człowiek ciężko harował fizycznie,
polując albo pracując na roli, to dla niego
najlepszym odpoczynkiem był brak ruchu.
Musiał regenerować siły. Dlatego właśnie
śpimy na leżąco. W ogóle sen jest królem
wszystkich odpoczynków. To fizjologicznie
tak głęboki odpoczynek, że snu niczym nie
możemy zastąpić. Jest on najgłębiej wpisany w naszą naturę. Model odpoczynku
„na leżąco” kulturowo funkcjonuje dalej,
choć nie jest już adekwatny dla naszego
życia — człowiek, który cały dzień siedział
w pracy za biurkiem, przychodzi do domu

i odpoczywa leżąc. To oczywiście nie jest
żaden odpoczynek, warto poszukać aktywności dostosowanej do swoich upodobań
i możliwości, koniecznie w grupie bliskich
osób, które będą wzmacniać pozytywne
emocje, a nie krytykować i oceniać.

Liczy się końcowy efekt

Pamiętaj! To jak odpoczywamy i ile czasu
potrzebujemy na efektywny wypoczynek, to
kwestia naszych indywidualnych potrzeb. Są
tacy wśród nas, którzy potrafią doskonale
zregenerować siły w weekend, natomiast
inni potrzebują dwóch tygodni, by efektywnie
wypocząć i z ochotą wrócić do pracy zawodowej. Jak więc efektywnie odpoczywać?

Czas wolny warto wykorzystać
na wzmocnienie relacji
z bliskimi. Dobrym pomysłem
będą wspólne aktywności na
świeżym powietrzu

Sekretem tych, którzy potrafią wypoczywać, jest zasada „zdrowego dystansu”, czyli o sprawach i problemach zawodowych
przestają myśleć już w momencie, kiedy
wychodząc z pracy, przekraczają próg biura.
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analnym powodem zatkania ucha
może być tzw. korek woszczynowy
(to zmieszana wydzielina gruczołów
łojowych skóry przewodu słuchowego
zewnętrznego z włoskami i złuszczonymi
nabłonkami). Taki czop o barwie od bladożółtobrązowego aż do czarnego może mieć
konsystencję od płynnej po skamieniałą
niemalże.

szum uszny, zawroty głowy i przewlekły
kaszel. Może również przyczyniać się do
wystąpienia zapalenia ucha zewnętrznego.
Ponieważ przewód słuchowy zewnętrzny
jest unerwiony przez gałąź uszną nerwu
błędnego, stymulacji przewodu przez czop
woskowinowy lub próbom usunięcia go
może towarzyszyć kaszel lub nawet zwolnienie czynności serca.

Woskowina (tj. woszczyna uszna) składa się
z wydzielin i złuszczonych komórek nabłonkowych oraz włosów pochodzących z przewodu słuchowego zewnętrznego. Chroni
skórę wewnątrz przewodu i ma naturalną
tendencję do wypływania na zewnątrz. Woskowina może jednak gromadzić się i zatykać przewód jednego lub obu uszu, powodując dyskomfort, upośledzenie słuchu,

Czop woskowinowy występuje u około 10% dzieci, 5% zdrowych dorosłych
i do 57% pacjentów w starszym wieku, przebywających w domach opieki
oraz 36% pacjentów z opóźnieniem
rozwoju umysłowego. Zniekształcenia
anatomiczne i zwiększona liczba włosów
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
oraz bariery mechaniczne na naturalnej

Uczucie zatkanego ucha jest jednym z częstszych powodów
konsultacji laryngologicznych. Zwykle takiemu wrażeniu
towarzyszy dyskomfort w uchu, pogorszenie słuchu, szum
w uchu, niekiedy odczucie pełności ucha, pobolewania,
mogą też się pojawić zawroty głowy

Uczucie
zatkanego

ucha
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drodze wypływania woskowiny (np. waciki, aparaty słuchowe, ochraniacze słuchu
typu zatyczek do uszu) mogą zwiększać
częstość występowania czopu woskowinowego. Usunięcie woskowiny jest najczęstszą
procedurą laryngologiczną wykonywaną
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej; około 4% pacjentów w podstawowej
opiece zdrowotnej zgłasza się do swoich
lekarzy z powodu czopu woskowinowego.

preparat (dostępny bez recepty), upłynniający woszczek na bazie wody utlenionej,
parafiny lub oliwy z oliwek – zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Mogą to
zastosować także kobiety w ciąży i karmiące matki. Jeśli takie działania nie przyniosą
efektu w ciągu kilku dni, wskazana byłaby
wizyta u lekarza.

Samodzielne oczyszczanie uszu patyczkami z watką często skutkuje
przepchnięciem wydzieliny w głąb
przewodu słuchowego i totalnym
zasłonięciem błony bębenkowej.
Innym powodem zatkania ucha
woszczyną jest kąpiel – po wlaniu się wody do ucha wydzielina
pęcznieje i uszczelnia przewód
słuchowy. Jeśli takie okoliczności poprzedziły zatkanie
ucha, można spróbować
zastosować jakiś gotowy
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Czop woskowinowy rozpoznaje się
bezpośrednio stwierdzając go za
pomocą otoskopu w gabinecie lekarskim. Ciała obce i obrzęk przewodu
spowodowany zapaleniem ucha środkowego mogą być przeszkodą w uwidocznieniu
błony bębenkowej i należy je wykluczyć
przed próbą usunięcia woskowiny. Czop jest
częstą przyczyną upośledzenia słuchu u pacjentów w starszym wieku oraz u pacjentów z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dlatego zasadne jest dokonanie oceny, czy
czop woskowinowy jest obecny u pacjentów
z problemami ze słuchem.

Karygodnym zwyczajem
jest wkładanie patyczka
głęboko do ucha,
skutkujące usuwaniem
zbyt dużej ilości
woskowiny.

W jednym z badań czop woskowinowy występował u 35% hospitalizowanych pacjentów powyżej 65. roku życia, a u 75% z nich
po udokumentowanym usunięciu woskowiny
następowała poprawa słuchu. Ponieważ
woskowina chroni skórę przewodu słuchowego zewnętrznego, jej usunięcie wiąże się
z powikłaniami, w tym z zapaleniem ucha
zewnętrznego, bólem, zawrotami głowy,
omdleniem, szumem usznym, perforacją
błony bębenkowej.
Można spróbować usunąć czop samemu. W aptece bez recepty dobrze jest
kupić specjalne krople lub aerozole, które
rozmiękczają wydzielinę i pozwalają wypłukać ją podczas mycia. Gdy to nie pomoże,
trzeba iść do laryngologa, który przeprowadzi płukanie ucha. Na 2–3 dni przed zabiegiem warto zakraplać do uszu preparat
do ich higieny, który zmiękczy woskowy
korek i ułatwi jego usunięcie. Zabieg polega
na wprowadzeniu do ucha letniej (około
37°C) wody pod niedużym ciśnieniem. Sam
zabieg jest bezbolesny, czuć jedynie delikatne łaskotanie. Czasem, gdy lekarz
podejrzewa jednocześnie zapalenie
ucha i perforację błony bębenkowej,
woskowinę usuwa specjalnym haczykiem lub odsysa ssakiem. Te zabiegi
też na ogół nie są bolesne.
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Organizm reaguje na to wzmożoną
jej produkcją. Może to spowodować
gromadzenie się wydzieliny
i zatkanie uszu. Bywa i tak, że
zamiast usuwać wydzielinę, wpycha
się ją głębiej. A poza tym, wsuwając
patyczek głęboko do ucha,
ryzykujemy uszkodzeniem skóry
lub błony bębenkowej. Prawidłowa
higiena uszu polega na myciu ich
wodą z mydłem. Patyczki służą
zaś do oczyszczania małżowiny
usznej tylko do ujścia przewodu
słuchowego.
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Istnieją trzy rodzaje preparatów
rozpuszczających woskowinę: wodne, olejowe oraz inne.
•

Środki wodne zwiększają zdolność
do mieszania się woskowiny z innymi
substancjami, a preparaty olejowe powodują, że wosk staje się śliski. Preparaty wodne obejmują kondensat
oleinianu polipeptydu trietanolaminy,
dokuzan sodu, 3% nadtlenek wodoru,
2,5% kwas octowy, 10% dwuwęglan
sodu oraz wodę lub sól fizjologiczną.

•

Preparaty niewodne/nieolejowe
obejmują nadtlenek mocznika oraz salicylan choliny i glicerol, a także kondensat
tlenku etylenu z glikolem polioksypropylenowym.

•

Preparaty olejowe obejmują produkty, których podstawą jest olej arachidowy (np. z orzeszków ziemnych),
oliwa z oliwek, olejek migdałowy oraz
olej mineralny.

Podobnie jak w przypadku płukania ucha
należy unikać stosowania środków rozpuszczających woskowinę u pacjentów, u których
podejrzewa się przerwanie ciągłości błony bębenkowej spowodowane przebytym
zabiegiem operacyjnym, wprowadzeniem
tubki wentylacyjnej lub perforacją błony
bębenkowej.
W jednym z badań dotyczących miejscowych środków rozpuszczających woskowinę
badacze doszli do wniosku, że trietanolamina działała lepiej niż sól fizjologiczna,
a dłuższe leczenie środkami rozpuszczającymi woskowinę jest skuteczniejsze niż
zabieg mechanicznego usunięcia woskowiny. Dostępne potwierdzone dane sugerują,
że stosowanie środków rozpuszczających
woskowinę może zwiększyć skuteczność
płukania ucha aż do 97%.
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Domowe leczenie zaczopowanej woskowiny nie jest czymś niezwykłym, a wiele
środków jest dostępnych bez recepty, także
w zestawach do usuwania woskowiny, co
bardzo ułatwia dokonanie takiego zabiegu
higienicznego w warunkach domowych.
Zapalenie skóry
przewodu słuchowego
Częstym powodem zatkania ucha jest zapalenie skóry przewodu słuchowego, objawiające się jej obrzękiem, bolesnością, niekiedy
świądem i intensywnym złuszczaniem się
nabłonków, które pęcznieją, wchłaniając
treść ropną bądź wysiękową, upośledzając
w ten sposób drożność przewodu słuchowego. Ta dolegliwość jest dość powszechna
latem, szczególnie po kąpielach w naturalnych i (częściej) sztucznych zbiornikach
wodnych. W tych wypadkach potrzebna jest
profesjonalna pomoc laryngologa.

Ostry lub przewlekły
nieżyt nosa i zatok
Kolejną przyczyną zatkania ucha jest ostry
lub przewlekły nieżyt nosa i zatok (różnego
pochodzenia), w przebiegu którego dochodzi
do zapalenia trąbki słuchowej (wąski przewód
łączący ucho środkowe z gardłem). Długotrwały obrzęk błony śluzowej tejże trąbki
może spowodować podciśnienie w uchu
środkowym, którego skutkiem jest wydzielanie do jamy bębenkowej śluzu o różnej
konsystencji. Wypełnienie ucha środkowego taką wydzieliną daje uczucie pełności,
przelewania się w uchu i naturalnie pogorszenia się słuchu. Jeśli sprawa jest
ostra, można liczyć na środki działające
objawowo lub samowyleczenie, jeśli
problem przedłuża się, zaleca się konsultację laryngologiczną.
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Niedociśnienie
Z zatkaniem ucha zgłaszają się osoby cierpiące na niedociśnienie, jak również te, które
doznały nagłej zmiany ciśnienia zewnętrznego, np. podczas lotu samolotem (tzw.
barotrauma).
Nie należy bagatelizować „zatkanego ucha”,
bo jego przyczyny mogą być bardzo rożne i wymagać odmiennego postępowania
diagnostyczno-leczniczego. Towarzyszący
ból ucha sugeruje proces zapalny w uchu
zewnętrznym bądź środkowym. Silne szumy i znaczny niedosłuch sugerują problem
z uchem wewnętrznym. W tych przypadkach należy się zgłosić do lekarza. W szczególności gdy mamy do czynienia z bólem
ucha, nie zaleca się działania na własną rękę.
Nawet stosowanie bezpiecznych preparatów
do higieny uszu, w przypadku uszkodzenia
błony bębenkowej, może dawać odwrotny
od zamierzonego skutek.
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mgr farm. Joanna Czerniel
www.herbariacosmetics.pl

Krem do stóp - idealny

W

związku z nadchodzącym sezonem czas na zrobienie „generalnych porządków” ze stopami.
Wiele z nas nie ma czasu na regularną pielęgnację stóp, dlatego warto od czasu do
czasu spotkać się z podologiem. Oczywiście,
poza okazjonalnym wyjściem do kosmetyczki, wypadałoby codziennie dbać o stopy.
Trzeba pamiętać o regularnym złuszczaniu,
ale również o nawilżeniu skóry. Przedstawiam krem, który łączy w sobie te funkcje,
a do tego łatwo się rozprowadza i szybko
wchłania.
Sukces ukryty jest w użytym emulgatorze,
który umożliwia powstanie trwałych emulsji
O/W przy niskim stężeniu fazy olejowej. Do
tego bardzo upraszcza procedurę przygotowania kremu. Krem zawiera 15 % mocznika
o działaniu złuszczającym oraz nawilżającym. Jest tu również kwas mlekowy, który
stabilizuje mocznik oraz delikatnie złuszcza
naskórek. Macerat z żywokostu oraz olej
z wiesiołka mają za zadanie odpowiednio
natłuścić oraz przyspieszyć regenerację
skóry. Pozostałe składniki zostały dobrane
tak, żeby zmniejszyć potliwość stóp oraz
rozwój bakterii i grzybów.
Przepis
Ilość: 50 ml
Czas przygotowania: 15 minut

Trudność: łatwe
Sprzęt: zlewka 200 ml, łyżeczka, spieniacz
do mleka, waga z dokładnością do 0,1 g,
łaźnia wodna (garnek z wodą), słoik 50 ml,
opcjonalnie termometr ze skalą do 100° C.
Faza wodna
• Baza emulgująca z oleju z pestek
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•
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moreli 4,0 g
Hydrolat z drzewa herbacianego 22 g
Mocznik 6,0 g
Wyciąg z aloesu 2,0 g
Gliceryna 1,2 g
Kwas mlekowy 80% 1,6 g

Faza tłuszczowa
• Macerat z żywokostu 1,2 g
• Olej z wiesiołka 2,0 g
Dodatki
• Konserwant DHA-BA 10 kropli
• Olejek eteryczny z drzewa
herbacianego 3 krople
• Olejek eteryczny z lawendy 2 krople
• Olejek eteryczny z cytryny 2 krople
Do zlewki odważ hydrolat oraz mocznik
i podgrzej je w łaźni wodnej do temperatury
75° C. Do pomiaru możesz użyć specjalnego

termometru, ale możesz to również zrobić
„na oko”. Kiedy w garnku pojawią się bąbelki
na dnie, które zaczynają się odrywać, temperatura wody wynosi około 70° C. Wyjmij
podgrzany hydrolat, dodaj do niego bazę
samoemulgującą i mieszaj za pomocą łyżeczki do czasu, aż powstanie mleczna emulsja przypominająca konsystencją budyń.
Jeśli baza nie będzie chciałam się rozpuścić,
wsadź ją na chwilę do łaźni. Po osiągnięciu
odpowiedniej konsystencji dodaj olej oraz
macerat i dokładnie wymieszaj spieniaczem.
Kiedy emulsja będzie jednorodna, dodawaj
stopniowo glicerynę, wyciąg z aloesu i kwas
mlekowy. Po każdym z tych składników
dokładnie wymieszaj krem. Na koniec dodaj
konserwant oraz olejki eteryczne, dokładnie
wymieszaj i przenieś krem do słoiczka.
Sposób użycia: nałóż krem na czyste i osuszone stopy, a po chwili mazidło całkowicie
się wchłonie. Krem daje najlepsze efekty
przy codziennym stosowaniu.

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.
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Zupa z rabarbaru
• 1 kg rabarbaru
• 200 g cukru
• cynamon
• łyżka kartoflanki

Omlet z truskawkami
• 9 jaj
• 3 łyżki mąki
• pół szklanki mleczka
kokosowego
• szczypta soli

i serem

• 250 g oczyszczonych
truskawek
• serek wanilinowy
• 2 łyżki cukru pudru
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kluseczki:
• 2 jaja
• szklanka mąki
• szczypta soli
• pół szklanki wody
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Pomidory faszerowan
• 8 pomidorów
wej
• 300 g szynki wieprzo
• 50 g ryżu
• jajko
• sól

• biały pieprz
• oregano
• bazylia
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Problem

na wycieczce?

Odpowiedź w domowej

APTECZCE!

Cholinex 150 mg, pastylki twarde Każda pastylka zawiera 150 mg Cholini salicylas (choliny salicylanu). Wskazania do stosowania • Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. • Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym. • Jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje. Produkt
Cholinex jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na: • salicylany, • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, • pozostałe składniki preparatu. Nie podawać u osób z żylakami przełyku, ze względu na zagrożenie krwotokiem. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016
Fenistil Maleinian dimetyndenu 1mg/g Żel Wskazania do stosowania Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v.XII.2015 Otrivin Allergy Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny oraz 0,25 mg dimetyndenu maleinianu aerozol do nosa, roztwór Wskazania do stosowania Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego (katar sienny) oraz
niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa. Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość
na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni. Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Sp. z o.o v. XI.2015 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. Panadol 500 mg, tabletki powlekane
1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Wskazania do stosowania Lek działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu. Ponadto może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo. Produkt Panadol jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016 Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera
25 mg rutozydu (Rutosidum) – w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania • W stanach niedoboru kwasu askorbowego. • W stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa). • Pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące
do nadmiaru żelaza w organizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016 Voltaren Emulgel 1% Diklofenak sodu 10 mg/g Żel Wskazania do stosowania Voltaren Emulgel 1% jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany
jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: • pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) • bólu pleców • ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej
18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów Przeciwwskazania Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Voltaren Emulgel 1% jest także przeciwwskazany u tych pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane
przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XI.2015

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.

