IBUM
r

IBUM EXPRESS, 400 mg, kapsułki miękkie.
Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400
mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Postać
farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania
do stosowania: bóle różnego pochodzenia o
nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle
głowy (w tym także migreny), bóle zębów,
bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle
po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące
przeziębieniu i grypie. Bolesne miesiączkowanie. Stany gorączkowe różnego
pochodzenia (między innymi w przebiegu
grypy, przeziębienia lub innych chorób
zakaźnych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna
lub nawracająca w wywiadzie, perforacja
lub krwawienie, również występujące po
zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność
wątroby, ciężka niewydolność nerek lub
ciężka niewydolność serca. Nie stosować u
osób, u których w trakcie leczenia kwasem
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KAPSUŁKI MIĘKKIE

EXPRESS

acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
występowały w wywiadzie jakiekolwiek
objawy alergii w postaci zapalenia błony
śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli
lub astmy. III trymestr ciąży. Nie stosować
ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym
inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych).
Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne
krwawienie. Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia),
skaza krwotoczna. U pacjentów z ciężkim
odwodnieniem (wywołanym wymiotami,
biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Zaburzenia wytwarzania
krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie
jak małopłytkowość.
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.

Wyrób medyczny

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.

P r z yg o t u j

w a k a cy j n ą a p t e c z k ę
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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Wspieranie poprawy zdrowia dzięki różnorodności i dopasowaniu korzyści Centrum w oparciu o naukową wiarygodność formuły.

Nowa formuła Centrum dla Mężczyzn i dla Kobiet została
stworzona specjalnie, aby dostarczyć pełną gamę witamin
i minerałów zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i zmieniającymi się potrzebami kobiet i mężczyzn w różnym wieku.
Centrum to najbardziej ceniona i najlepiej przebadana klinicznie multiwitamina na świecie, dopasowana do konkretnych
potrzeb wynikających z wieku i płci.
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*Mitchell et al. Osteoporos Int (2015) 26:2723–2742. The National Osteoporosis Foundation’s position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations, C. M. Weaver & C. M. Gordon & K. F. Janz & H. J. Kalkwarf & J. M. Lappe & R. Lewis & M. O’Karma & T. C. Wallace& B. S. Zeme.
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Zbalansowana dieta jest ważna dla każdej kobiety, aby mogła
wyglądać i czuć się najlepiej. Dlatego też formuła Centrum®
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odżywcze współczesnej kobiety.

•

MIGEA

• Już 1 tabletka na atak! Max. 2 na dobę

3

Wskazania: ostry napad migreny. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na
składniki leku; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (np. napad astmy, ostry
nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka); ciężka niewydolność
serca, wątroby lub nerek; III trymestr ciąży; krwawienie (np. z przewodu
pokarmowego, naczyń mózgowych lub inne czynne); choroba wrzodowa/
krwotok z przewodu pokarmowego (≥ 2 epizody) czynne lub w wywiadzie;
krwawienie z p. pokarmowego lub perforacja wrzodu w wywiadzie, związane z leczeniem NLPZ lub zaburzenia krzepnięcia. Skład: 1 tabletka zawiera
200 mg kwasu tolfenamowego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa.

1

1. IMS Health sell-in YTD.11.2016 2. Prusinski A, Kwas tolfenamowy i jego zastosowanie w leczeniu migreny. Ból, 2004, 5, 1, 47. 3. ChPL MIGEA

ALTACET

®
, żel

Tuba 75 g - sprawdzony specjalista od urazów! Wskazania: do stosowania
miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych
i spowodowanych oparzeniami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale
i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o.,
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o produkcie: SSandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C,
02-672 Warszawa. Lek dostępny na rynku od 2001 roku, na podstawie IMS Dataview, MAT 02.2014.

ALTABACTIN

W dwóch
postaciach!
Maść i żel!

®
, maść 20g

Specjalista od ran! Wskazania: miejscowe
leczenie bakteryjnych zakażeń małych
powierzchni skóry (np. zakażone niewielkie
rany, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń). Przeciwwskazania: nie stosować na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry i długotrwale (ryzyko nefrotoksycznego i ototoksycznego działania neomycyny, włącznie z utrata słuchu); w ciężkich zaburzeniach
czynności serca lub nerek; u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem słuchu (przedsionka lub ślimaka); do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej; do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie/kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie
oparzenia. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp.
z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.

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.

Sygnatura: ALTA/007/03-2016

1 na migrenę!

Sygnatura: MIGE/019/03-2017

*Mitchell et al. Osteoporos Int (2015) 26:2723–2742. The National Osteoporosis Foundation’s position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations, C. M. Weaver & C. M. Gordon & K. F. Janz & H. J. Kalkwarf & J. M. Lappe & R. Lewis & M. O’Karma & T. C. Wallace& B. S. Zeme.
**Centrum najczęściej pojawia się w badaniach, w których wykorzystano multiwitaminy – na podstawie bazy PubMed. Centrum było jednocześnie wykorzystane w badaniach – CNTS (Italian Eye), AREDS, PHS II, łącznie na grupie ponad 100.000 osób
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taminy, która dostarczy najlepiej dobranych składników
wyglądać i czuć się najlepiej. Dlatego też formuła Centrum®

Mężczyzna wymagający wiele od siebie, potrzebuje multiwitaminy, która dostarczy najlepiej dobranych składników
odżywczych dla jego potrzeb w każdym wieku. Centrum® ON
oraz Centrum® ON 50+ zostało specjalnie opracowane, na
podstawie najnowszych doniesień naukowych.
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Szanowni Państwo!

W

drugiej połowie wakacji pragniemy
na łamach czasopisma „Porady
z Apteki” zaprezentować Państwu
obszerną analizę korzyści, a także zagrożeń,
z jakimi możemy się zetknąć, wybierając
się do lasu. Wyprawy do lasu to dla wielu
czytelników wręcz codzienność (osobiście
bywam w lesie kilka razy w tygodniu). Co
takiego pociąga nas, aby tak często zagłębiać się w leśne zakamarki? Otóż przede
wszystkim w lesie odpoczywamy, no może
poza wyjątkiem, jaki stanowią ludzie zawodowo pracujący na terenach leśnych. Las
poprzez swoje walory daje nam niewyczerpującą się dawkę relaksu. Odpoczywamy
tam, ponieważ wchodzimy w bliski kontakt
z naturą. Poddajemy się jej prawom, przez
co stajemy się tak bardzo zasymilowani
z przyrodą. Staramy się naszą obecnością
jak najmniej wpływać na „procesy życiowe”
lasu, aby nie zaburzać ich życiodajnego przebiegu. Każdy widok sarenki, zajączka czy
zapracowanego chrząszcza, sprawia nam
autentyczną radość. Nieustający śpiew ptaków, leśny zapach połączony ze świeżością
powietrza odurzają wręcz swoją mocą. To
wszystko sprawia, że w lesie oddychamy
pełną piersią. Las obdarza nas także sowicie swoimi przysmakami. Właśnie rozpoczął się sezon grzybowy, który w tym roku
zapowiada się obficie (mam już na swoim
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koncie, a w zasadzie w koszyku, klasycznej
urody borowika). Pierogi z leśnymi jagodami
z dodatkiem waniliowej śmietanki to smak
rozpamiętywany od dzieciństwa.
Drodzy Czytelnicy, idziemy do lasu po zdrowie, aby odpocząć od życia codziennego,
w którym czujemy się często nadmiernie
eksploatowani. Korzystając z darów lasu
starajmy się bardzo, aby pobyt tam nas zachwycał, a nie bulwersował. Nie zaśmiecajmy tego co samo w sobie jest tak cudownie
piękne i doskonałe. Artykuł „Po zdrowie do
lasu” przedstawi Państwu również szereg
zagrożeń zdrowotnych, na które możemy
być narażeni wychodząc do lasu. Powinniśmy być świadomi tego, jak postępować,
aby uniknąć groźnych chorób przenoszonych głównie przez kleszcze. Życzę Państwu
przyjemnej lektury, a przede wszystkim jak
najwięcej czasu spędzanego na łonie natury
w ten wakacyjny czas.

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY
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Zestaw uniwersalny
Zestaw plastrów z opatrunkiem
na różnych podłożach, w różnych rozmiarach.
• Idealny zestaw plastrów
powszechnego, uniwersalnego
użytku.
• Zawiera duży wybór plastrów
dostosowanych do różnej wielkości drobnych ran i skaleczeń
na 3 podłożach: foliowym, tkaninowym i włókninowym.

Zestaw zawiera:
72 x 25 mm – Wodoodporny – 4 szt., 72 x 19 mm – Wodoodporny – 8 szt., 57 x 16 mm – Wodoodporny – 6 szt., 38 x 10 mm – Wodoodporny – 4 szt., 10 x 6 cm – Supermiękki – 1 szt., 10 x 6
cm – Supermocny – 1 szt.

Plastry Mix na stopę
• Zestaw plastrów na stopę, które
zabezpieczają zranioną stopę,
zapewniają ulgę i długotrwałą
ochronę.
• Plastry w praktycznym i poręcznym opakowaniu. Idealne do
torebki, kieszeni i na wyjazd.
• Opakowanie zawiera mix plastrów na pęcherze i otarcia.

Zestaw zawiera:
plastry żelowe: 70 x 26 mm – 3 szt., 70 x45 mm – 2 szt. oraz plastry na otarcia: 72 x 25mm – 2 szt.

Taśma ochronna na stopę
Niewidoczna na skórze taśma
chroni stopy przed otarciami.

Mini apteczka
Bogaty zestaw różnorodnych
plastrów na każdą okazję.
Kompleksowa pomoc w różnych
sytuacjach.
Zestaw zawiera 5 rodzajów
plastrów:
• W unikalnym kształcie zapewniającym ochronę dookoła rany.
• Idealnie wodoodporne, szczelnie chronią przed wodą.
• Delikatne i oddychające
plastry dla dzieci z kolorowym
nadrukiem.
• Na otarcia, na miękkiej piance
do opatrywania odcisków, haluksów i otarć na stopie.
• Delikatne i oddychające plastry
dla skóry wrażliwej.

Zestaw zawiera 5 rodzajów plastrów:
57 x 22 mm – Ochrona 360° – 2 szt., 72 x 19
mm – Dla dzieci – 2 szt., 72 x 25 mm – Na
otarcia – 2 szt., 38 x 10 mm – Wrażliwa skóra – 4 szt., 57 x 16 mm – Wrażliwa skóra– 4
szt., 72 x 19 mm – Wrażliwa skóra– 4 szt.

Plastry Trolle, Kraina Lodu
• Kolorowe plastry
z postaciami z bajek
odwrócą uwagę
dziecka od bólu.
• Hipoalergiczne,
zawierają bezpieczne
barwniki, pozwalają
skórze oddychać.
• Wyjątkowo miękkie
i elastyczne, dopasowują się do ciała nie
ograniczając ruchu.

• Dobrze przylega zarówno do
suchej jak i wilgotnej skóry.
• Wygodna i elastyczna, dopasowuje się do kształtów stopy.
• Łatwa do dzielenia wzdłuż
i w poprzek bez użycia nożyczek.

Zestaw zawiera:
taśmę ochronną na stopę w rozmiarze 5 m x 2,5 cm

3M Poland Sp. z o. o., al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00, poniedziałek - piątek: od 9:00 do 17:00

bakterie
w życiu człowieka
Komórka
bakteryjna ma zwykle
ok. 1 µm średnicy i 5 µm
długości. Występują również
bakterie o mniejszych rozmiarach,
jak na przykład ziarniaki, które
mają średnicę 0,5 µm. Pojedyncza
komórka ma zwykle od 0,1 do 0,3
mm średnicy, ale może osiągać
nawet ok. 0,75 mm.

Bakterie mają bardzo prostą budowę, łatwo przystosowują się do
zmiennych warunków środowiska,
a w sprzyjających warunkach mogą
się bardzo szybko rozmnażać.
Spotyka się je w ogromnych ilościach w każdym środowisku na Ziemi. Zwykle bakterie kojarzą się z chorobami i obawiamy się
kontaktu z nimi, jednak w rzeczywistości
większość z nich jest dla nas przyjazna.
Człowiek nauczył się nawet wykorzystywać właściwości bakterii do zaspokojenia
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własnych potrzeb i stąd ich znacząca rola w technologii żywności. Bakterie są komórkami, które
nie posiadają jądra komórkowego, a jego odpowiednikiem jest
nukleoid, czyli nośnik informacji
genetycznej w postaci DNA. Poza
nim w komórce bakteryjnej znajdują
się: otoczka, ściana komórkowa, błona
cytoplazmatyczna, wić (rzęski), fimbrie
(pile), cytoplazma, mezosomy, rybosomy,
plazmidy oraz nukleoid (genofor).

Bakterie mogą oddychać zarówno
tlenowo jak i beztlenowo.
Bakterie tlenowe uzyskują energię w wyniku
spalania substancji organicznych z udziałem tlenu. Można je podzielić na tlenowce
bezwzględne, którym tlen jest niezbędny
do życia i giną przy jego braku, i tlenowce
względne, które żyją w środowisku tlenowym, jednak gdy tlenu zabraknie, zdolne
są do oddychania beztlenowego. Bakterie
beztlenowe uzyskują energię w procesie
fermentacji (mlekowej, masłowej, metanowej itd.), rozkładając substancje organiczne
bez udziału tlenu. Bakterie te także można
podzielić na bezwzględne beztlenowce, dla
których tlen jest toksyczny, oraz względne beztlenowce, które żyją w środowisku
beztlenowym, lecz tlen nie jest dla nich toksyczny i gdy dostanie się do ich środowiska
potrafią wykorzystać go do oddychania.
Niektóre bakterie są autotroficzne (samożywne), co oznacza, że potrafią same dla
siebie produkować pożywienie, przekształcając proste związki nieorganiczne w organiczne, wykorzystując światło słoneczne
lub związki chemiczne.
Bakterie pełnią w przyrodzie wiele bardzo
ważnych funkcji. W ekosystemach pełnią
rolę reducentów, ponieważ rozkładają substancje organiczne na prostsze związki nieorganiczne. Dzięki bakteriom zachowany
zostaje obieg materii i energii w przyrodzie.
Uczestniczą również w obiegu azotu, siarki,
fosforu i węgla w przyrodzie, żyją w symbiozie z wieloma gatunkami organizmów
na Ziemi. Gatunki pasożytnicze wywołują
choroby u wielu organizmów, regulując
w ten sposób ich populacje i usuwając z nich
osobniki słabe.
Ponadto bakterie uczestniczą w samooczyszczaniu wód oraz procesach glebotwórczych. Bakterie wykorzystywane są
także w wielu gałęziach przemysłu.
PORADY Z APTEKI | sierpień 2017
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W przemyśle spożywczym umożliwiają produkcję np. serów, jogurtów,
kiszonych ogórków i kapusty (bakterie mlekowe), octu. W przemyśle
farmaceutycznym wykorzystywane
są do produkcji leków (na przykład
insuliny, antybiotyków) oraz szczepionek.
Stosuje się je również do produkcji acetonu,
etanolu, aminokwasów, witamin, hormonów
i enzymów. W nauce są podstawowymi organizmami modelowymi wykorzystywanymi w badaniach biochemicznych i genetycznych. Ze względu na małe rozmiary i szybki
metabolizm wykorzystywane są w inżynierii
genetycznej i biologii molekularnej. Bakterie
znajdują również zastosowanie w ochronie
środowiska. Są głównym składnikiem osadu
czynnego w biologicznych oczyszczalniach
re

k
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ścieków. Bakterie rozkładające węglowodory mogą wspomagać usuwanie skutków wycieków ropy lub innych olejów z tankowców.
Ponadto niektóre gatunki mogą zastępować
pestycydy w walce ze szkodnikami.
Istnieje jednak szereg negatywnych
skutków działania bakterii dla człowieka i innych organizmów żywych.
Są to przede wszystkim choroby,
które wywołują te drobnoustroje.
Człowiek jest skolonizowany przez około
tysiąc gatunków bakterii. Choć trudno to
sobie wyobrazić, liczba drobnoustrojów,
które zamieszkują nasze ciało, jest aż dziesięciokrotnie większa niż liczba własnych
komórek. W ciele dorosłego człowieka znajduje się około dwóch kilogramów bakterii.
To dowodzi, że muszą mieć one ogromny

wpływ na nasz organizm. I tak jest w istocie.
Przez lata ewolucji organizm człowieka wszedł z różnymi rodzajami bakterii w tak
ścisłą komitywę, że bez nich nie
mogłoby zachodzić wiele procesów
życiowych. W ogromnej większości bowiem drobnoustroje, które bytują w nas,
są dla nas dobre. Dzięki nam żyją, ale też
pracują dla nas, skutecznie chroniąc przed
chorobotwórczymi bakteriami. Dlatego
naturalna mikroflora jest ważnym elementem układu odpornościowego. Jak wynika
z badań, poszczególne grupy bakterii żyjące
w obrębie ludzkiego organizmu mogą mieć
również wpływ na ryzyko zachorowania na
określone schorzenia, a także na skłonność
do tycia. Żyją głównie w układzie pokarmowym, gdzie uczestniczą w trawieniu oraz
syntezują wiele ważnych dla człowieka
substancji (na przykład witaminę K, kwas
foliowy, biotynę). Najwięcej jest ich w jelicie grubym, bo aż 1012 bakterii w 1 g kału.
W jelicie cienkim jest ich już mniej (108-110),
a w żołądku jeszcze mniej ze względu na
kwaśne środowisko niezbędne do trawienia.
99,9% tych bakterii to bezwzględne beztlenowce. Bakterie zamieszkują także skórę,
a jest ich ponad 100 na 1 cm2. Większość
z nich żyje z człowiekiem w symbiozie, ale
niektóre przyczyniają się do rozwoju między
innymi egzemy, trądziku. Bakterie rezydują w mieszkach włosowych i gruczołach
łojowych, lubią miejsca ciepłe i wilgotne
(pod pachami, w pachwinach). Ludzkie ciało
jest środowiskiem miliona różnych bakterii,
wirusów i grzybów. Nie szkodzi im solidna
dbałość o higienę, bo regenerują się już
w ciągu kilku godzin od kąpieli.

Ludzkie ciało jest
środowiskiem
miliona różnych
bakterii, wirusów
i grzybów
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Antybiotyki czynią ogromne spustoszenie wśród prawidłowej
flory bakteryjnej. Celem ich jest eliminacja chorobotwórczych
bakterii, ale niszczą też dobroczynne drobnoustroje, a wówczas
otwierają się wrota dla mikroorganizmów patogennych.

Udomowione bakterie dobrze spełniają swoje zadania gdy nie dochodzi
do ich przeniesienia w inne miejsca.
Jeśli znajdą się tam, gdzie normalnie
nie występują, może dojść do zakażenia własnymi drobnoustrojami.
Zdarza się to np. podczas urazów, kiedy
zostanie przerwana ciągłość tkanek. Dobroczynna armia może zawodzić gdy obniżona jest odporność organizmu, na przykład
re
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w skutek długotrwałego stresu, chorób
przewlekłych, przyjmowania leków (m.in.
antybiotyków, cytostatyków). Antybiotyki
czynią ogromne spustoszenie wśród prawidłowej flory bakteryjnej. Celem ich jest
eliminacja chorobotwórczych bakterii, ale
niszczą też dobroczynne drobnoustroje,
a wówczas otwierają się wrota dla mikroorganizmów patogennych. Dochodzi do
namnożenia się słabo chorobotwórczych
mikroorganizmów, których ogromna liczba

również może wywołać chorobę. Może też
dojść do zakażenia drobnoustrojami normalnie nieszkodliwymi (na przykład dla
osób krótko po przeszczepie szpiku nawet
bakterie obecne w jogurtach mogą być chorobotwórcze). Aby przywrócić równowagę
flory bakteryjnej, w czasie antybiotykoterapii zaleca się przyjmowanie probiotyków,
czyli preparatów z bakteriami kwasu mlekowego, oraz picie jogurtów czy kefiru, które
obfitują w te korzystne drobnoustroje.
Rozwój technik medycznych ratuje życie, ale
też stwarza zagrożenie. Coraz więcej ludzi
narażonych jest na zakażenia drobnoustrojami niechorobotwórczymi, a szczególnie
własną florą. Rozwój transplantologii, a co
za tym idzie – immunosupresja, chemioterapia nowotworów, wszczepianie implantów,
cewnikowanie – to wszystko sprzyja zakażeniom. Szczególnie fatalne skutki może
mieć zakażenie sztucznych zastawek lub
endoprotez ortopedycznych.
Niektóre bakterie podczas swojego życia wytwarzają substancje
szkodliwe dla innych organizmów
i wydalają je do środowiska, w którym żyją. Substancje te nazywane
są egzotoksynami.
Przykładem egzotoksyny jest botulina (jad
kiełbasiany) – jedna z najsilniejszych znanych
neurotoksyn wytwarzana przez beztlenowe
laseczki Clostridium botulinum, używana
w medycynie do leczenia niektórych chorób,
znana głównie w medycynie kosmetycznej

jako botox. Egzotoksyny wytwarzają głównie
bakterie gram-dodatnie (np. laseczka tężca,
gronkowiec złocisty), ale także gram - ujemne (np. przecinkowiec cholery). Egzotoksyny
są antygenami, mogą więc wywoływać odpowiedź immunologiczną organizmu.
Zwykle gdy do organizmu dostają się jakieś
drobnoustroje, system odpornościowy rozpoznaje je jako obce i stara się je wyeliminować. W przypadku „oswojonej” mikroflory
nie reaguje w ten sposób. Jest to przystosowanie zarówno ze strony bakterii, które
potrafią obronić się przed eliminacją, jak i wynika z pewnej tolerancji, która powstaje we
wczesnym i stałym kontakcie z antygenem.
Uważa się, że w pierwszym okresie życia,
zwłaszcza noworodkowym, kształtuje się
układ immunologiczny. W tym czasie również układ pokarmowy noworodka zostaje
skolonizowany przez bakterie. Te bakterie,
które we wczesnym okresie życia zasiedlą
organizm, są już w przewodzie pokarmowym traktowane jako własne, dlatego układ
odpornościowy ich „nie widzi”. Każdy z nas
ma swoją indywidualną mikroflorę, wyjątkową pod względem składu gatunkowego
i liczebności bakterii, niewiele zmieniającą się
z biegiem czasu. Naukowcy odkryli, że każdy
człowiek ma zupełnie inne i niepowtarzalne
bakterie na swoim ciele. Każdy z drobnoustrojów tworzy swoisty „podpis”, który
może być wykorzystywany na przykład
w celu wykrycia przestępstwa. Ostatnie
badania wykazały, że podobieństwo flory
bakteryjnej osób wynika bardziej z uwarunkowań genetycznych niż bliskich kontaktów.
PORADY Z APTEKI | sierpień 2017
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Po zdrowie
do lasu
„Tylko drzewa odwieczne szerokimi swymi
gałęźmi otulały zarówno dostatek i nędzę,
a przyroda, miłosierna czy obojętna, zarzucała na
wszystko welon rajskiej poezji (…)”
Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”

S

pacery po lesie to częsta forma
aktywności w okresie od wiosny
do późnej jesieni. Co sprawia, że tak
chętnie, a wręcz instynktownie na
miejsce odpoczynku wybieramy las, park
lub inne skupiska zieleni miejskiej? Przebywanie na łonie natury nie tylko w poetyckich
opisach jest źródłem radości i spokoju i nie
tylko dla bohaterów literackich obcowanie
z naturą ma moc uzdrawiania i przywracania
szczęścia. To o czym na temat przynależności
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człowieka do natury i potrzebie jej bliskości
wiedzieli nasi przodkowie, dowiedli Japończycy w badaniu z 1982 roku, w którym
oceniali wpływ spacerów wśród leśnej zieleni na zestresowanych i przemęczonych
pracowników dużych przedsiębiorstw.
Wyniki badania oceniającego u ochotników
m.in. poziom hormonów stresu, ciśnienie
krwi i ocenę samopoczucia wpłynęło na
decyzję japońskiego ministerstwa rolnictwa. Zgodnie z jego zaleceniami, las jest

Temat numeru

idealnym miejscem do spędzania wolnego
czasu dla wszystkich pragnących odpocząć
i zredukować stres, pod warunkiem, że będą
„spacerować wolno, w ciszy i z otwartymi
zmysłami”. O ile ze stwierdzeniem „wolne
spacery” można polemizować dostosowując
rytm chodu do własnych potrzeb, o tyle
z zaleceniem „z otwartymi zmysłami” nie
ma potrzeby dyskutować. By w pełni się
zrelaskować, las trzeba chłonąć wszystkimi
zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem.

Czasem nawet podświadomością, wierząc
chociażby w energoterapeutyczną moc
drzew. Badania dowodzą, że pacjenci przebywający w salach z widokiem na park lub
las szybciej zdrowieją, również pracownicy
biurowi, którzy mieli na widoku roślinność,
byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy
i odczuwali większą satysfakcję.
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Według psychologów las jest „środowiskiem wzmacniającym”, tzn. kontemplowanie przyrody, wypatrywanie zwierząt,
zieleń roślin - wzmacniają w nas poczucie
własnej wartości, odnawiają uwagę i poprawiają koncentrację, osłabiają napięcie
nerwowe i pozytywnie nastawiają do nowych
wyzwań. Poza dobroczynnym wpływem na
psychikę las równie wszechstronnie wpływa
na naszą cielesność. Nie dość wymienić, że
stonowany leśny półmrok daje odpocząć
przemęczonym oczom, a naprzemienne
wypatrywanie odlegle biegnących saren
czy drepczących po ziemi chrząszczy ćwiczy akomodację mięśni oczu. Śpiew ptaków,
szum koron drzew poruszanych wiatrem czy
szmer potoków to optymalne warunki, by
odpocząć od hałasu. Specyficzny żywiczny
zapach lasu to zasługa olejków eterycznych,
z których część zyskała miano fitoncydów
re
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czyli naturalnych antybiotyków. Ich odkażające działanie, zwłaszcza na układ oddechowy, jest jednak znaczne tylko w warunkach
naturalnych (substancje te po wyodrębnieniu z roślin tracą właściwości w ciągu
kilku godzin), dlatego by mogły korzystnie
wpłynąć na nasz organizm należy w lesie
po prostu głęboko oddychać. W gęstwinie
drzew dotlenimy organizm, będziemy oddychać powietrzem zupełnie innym niż w mieście, pozbawionym pyłów i organizmów
chorobotwórczych. Drzewa bowiem mają
zdolność wytwarzania nie tylko ogromnych
ilości tlenu, ale też stwarzania wokół siebie
stref wolnych od tego typu zanieczyszczeń.
Nie bez przyczyny przedwojenne szpitalnictwo dla chorych na płuca lokowano na
terenach obficie zalesionych. Spacery po
leśnych ścieżkach wpływają także na kondycję stawów. Poprzez naturalne nierówności

podłoża, w trakcie chodu pracują wszystkie
nasze mięśnie, wzmacnia się równowaga,
a miękkie podłoże amortyzuje wstrząsy,
przez co wędrówki po lesie są o wiele korzystniejsze dla stawów niż marsze i biegi
po asfaltowych chodnikach. Poza wymienionymi a niewyczerpanymi dobrodziejstwami
wynikającymi z kontaktu z przyrodą nie należy zapomnieć, że ta sama przyroda, która
nas wzmacnia i regeneruje, stwarza także
pewne zagrożenia. Nie są one jednak na tyle
nieuniknione, a wiedza o nich nowa i trudno
dostępna, by ze strachu przed ryzykiem
rezygnować z naturalnego sanatorium, jakie
oferuje nam leśny ekosystem.

Temat numeru
kleszcz jest bardziej naturalnym żywicielem niż człowiek i w ich przypadku może
dojść do masowego kontaktu, czyli inwazji.
Inwazja kleszczy grozi dla zwierzęcia innymi
powikłaniami poza transmisją choroby zakaźnej. Poza miejscowym stanem zapalnym
skóry w miejscu ukąszenia (które, o ile nie
stanowi drogi do innej infekcji, jest stanem
szybko przemijającym), groźnym powikłaniem mnogiej inwazji kleszczy u zwierząt

WSZYSTKIEMU WINIEN
KLESZCZ...
Kleszcz to stawonóg z gromady pajęczaków, będący przypadkowym pasożytem zewnętrznym dla człowieka. Nie
posiada naturalnych wrogów, przez
co licznie występuje w wielu rejonach
świata. Jest wektorem, czyli pośredniczy w przekazywaniu patogenów
chorobotwórczych między swoimi
żywicielami, samemu nie zapadając
na choroby, które przenosi, a przenosi ich wiele (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia, anaplazmoza, babeszjoza, bertonelloza, gorączka
Gór Skalistych, gorączka Q i kilka innych
praktycznie niespotykanych w Europie).
Z punktu widzenia przeciętnego polskiego
spacerowicza ważnym jest, aby pamiętać
nie tylko o często wymienianej boreliozie,
ale także o kleszczowym zapaleniu mózgu
czy tularemii. Pozostałe zaś choroby odkleszczowe, jak anaplazmoza, erlichioza
czy babeszjoza, częściej dotykają zwierząt
leśnych, gryzoni, ale też psów i kotów, które nieodpowiednio chronione preparatami
przeciwko pasożytom zewnętrznym mają
tak samo wysokie ryzyko zachorowania
jak ich opiekunowie. To dla nich bowiem

Chociaż kleszcze chętnie na
swoje siedliska wybierają
tereny półcieniste i wilgotne,
są praktycznie wszędzie, nawet
na miejskich trawnikach,
w ogrodach działkowych
i przydomowych ogródkach.
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jest anemia czyli niedokrwistość. Obok niej
występuje tzw. paraliż kleszczowy, będący skutkiem wprowadzania wraz ze śliną
pasożyta substancji neurotoksycznych.
Objawia się niedowładem kończyn, zaburzeniem koordynacji ruchów. Występujące
w Polsce najliczniej kleszcze z gatunku Ixodes ricinus niosą małe ryzyko wystąpienia
paraliżu kleszczowego, jednak występujący
w północno-wschodniej części kraju kleszcz
tajgowy oraz kleszcze z rejonu basenu Morza Śródziemnego mogą wywołać porażenie
mięśni oddechowych, skutkujące śmiercią
zwierzęcia. Należy tu wspomnieć, że nie ma
możliwości przeniesienia choroby między
zwierzęciem pokąsanym przez kleszcze
a człowiekiem i odwrotnie, ale część chorób
jest tak samo groźna, niezależnie od gatunku
jakiego dotyka. O ile u człowieka choroba odkleszczowa zazwyczaj manifestuje
się zmianami skórnymi lub też dodatnim
wywiadem w kierunku kontaktu z kleszczami, o tyle nieuważny opiekun psa czy
kota może przeoczyć niepokojące objawy
u swojego czworonożnego podopiecznego.
Często pierwsze sygnały chorobowe są na
tyle niespecyficzne (osłabienie, chudnięcie,
gorączka), że dopiero pogłębiony wywiad
z właścicielem i badania laboratoryjne (morfologia, testy serologiczne) mogą pomóc
w postawieniu trafnej diagnozy. Zwierzęta
bowiem chorują podobnie jak ludzie, ale
trudniej je zdiagnozować, a przez to szybciej
i skuteczniej leczyć, dlatego profilaktyka
w ich przypadku powinna być równie oczywista jak to, że pies lubi pobiegać w lesie,
a kot wygrzewać się w trawie.

1,5 – 2 m nad ziemią, przez co nie należy
obawiać się kleszczy masowo spadających
z drzew. Nie przepadają za słońcem, ale je
lubią, dlatego ocieplenie klimatu, zwłaszcza
łagodne zimy, spowodowało, że kleszczowy
sezon zaczyna się już w marcu i trwa do
listopada (szczyt aktywności rocznej: maj-czerwiec i wrzesień-październik). W ciągu
dnia szczyt porannej aktywności trwa od
pierwszej rosy do południa, a wieczorny
od 16 do zmroku. Gdy temperatura spada
poniżej 4°C, zapadają w letarg: chowają się
w ściółce i przesypiają niekorzystne warunki.
Kleszcze posiadają bardzo czuły i wyspecjalizowany narząd zmysłu pozwalający po
zapachu, wibracjach i zmianie oświetlenia
zlokalizować ofiarę, do której uczepiają się
dość silnie za pomocą odnóży zakończonych
pazurkami. Choć potrafią ukąsić w każdym
miejscu ciała, najchętniej wybierają miejsca
osłonięte, naturalne zgięcia i fałdy skóry.
re

Chociaż kleszcze chętnie na swoje siedliska
wybierają tereny półcieniste i wilgotne, są
praktycznie wszędzie, nawet na miejskich
trawnikach, w ogrodach działkowych i przydomowych ogródkach. Najbardziej lubią tereny przejściowe, np. skraj łąki, brzegi ścieżek.
Sporo ich w paprociach, leszczynie, wysokich
trawach. Nie żerują na roślinności powyżej
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NIE TAKI KRĘTEK STRASZNY
JAK GO MALUJĄ?

Temat numeru

BORELIOZA, zwana także krętkowicą lub
chorobą z Lyme, jest najszerzej
opisywaną chorobą odkleszczową u ludzi. Według danych Polskiego Zakładu
O ile u człowieka choroba
Higieny, w okresie od
odkleszczowa zazwyczaj
1 stycznia do 31 maja
manifestuje się zmianami
2017 roku na 100 tys.
skórnymi lub też dodatnim
mieszkańców stwierwywiadem w kierunku kontaktu
dzono 5096 przyz kleszczami, o tyle nieuważny
padków zachorowaopiekun psa czy kota może
nia na boreliozę, czyli
przeoczyć niepokojące objawy
o ponad 1000 więcej
niż w tym samym czau swojego czworonożnego
sie w roku 2016. Boreliopodopiecznego.
za jest chorobą wieloukładową, co znaczy, że jej objawy
mogą dotyczyć różnych narządów. Wywołują ją bakterie z rodzaju
krętek o nazwie Borellia i ich podtypy. Do
zakażenia nie dochodzi poprzez samo ukłucie, ale poprzez wprowadzoną w ranę ślinę
lub wymiociny kleszcza, dlatego chociaż nie
daje to gwarancji, zauważonego kleszcza
należy usuwać niezwłocznie i w bezpieczny
sposób. Chociaż borelioza jest najczęstszą
chorobą odkleszczową i spory odsetek pasożytów jest zarażonych krętkami, wczesne
wykrycie zarażenia jest skutecznie leczone
za pomocą antybiotyków.
Najbardziej charakterystycznym objawem
wczesnego zakażenia jest tzw. rumień wędrujący, zlokalizowany w miejscu ukłucia,
w okresie 1-3 tygodni, czasem do 3 miesięcy.
Jest to skórna manifestacja choroby, o bardzo
charakterystycznym wyglądzie (przypomina
tarczę strzelniczą). Typowa zmiana początkowo ma formę plamy i szybko powiększa się,
wykazując centralne przejaśnienie. O pewnym
rozpoznaniu można mówić, gdy zmiana ulega
powiększeniu w ciągu kilku dni i przekroczy
średnicę 5 cm (w obserwacji granice zmiany
PORADY Z APTEKI | sierpień 2017
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Dodatni wynik badania serologicznego bez objawów
klinicznych typowych dla boreliozy nie ma
można zaznaczać
znaczenia diagnostycznego, ponieważ
długopisem). Postacie
może on być skutkiem reakcji
nietypowe nie wykazują
krzyżowych z antygenami
centralnego przejaśnieboreliozy
innych powszechnych
nia, posiadają nieregularny
są tzw. objapatogenów.
wy grypopodobne
kształt lub cechy krwotoczne,
jak gorączka, ból głoale jeżeli wykazują tendencję do
wy i osłabienie. W przypadpowiększania średnicy, należy je
ku braku podjęcia leczenia na
traktować jako rumień wędrujący.
etapie objawów skórnych, w ciąUjawnienie się zaczerwienionego obrzęgu od kilku tygodni do kilku miesięcy
ku w czasie krótszym od 2 dni po ukłuciu
choroba ujawnia się w postaci zakażenia
przez kleszcza oraz średnicy mniejszej od
uogólnionego jako stadium wczesne rozsia5 cm przemawia przeciw rozpoznaniu i jest
ne. Może przebiegać pod postacią zapalenia
typowe dla przejściowego odczynu skórnego
stawów (60%) lub neuroboreliozy (15%)
jak po ukłuciu przez owady, np. komara. Innym
bardzo rzadkim objawem wczesnej boreliozy
albo rzadziej zapalenia mięśnia sercowego.
jest tzw. naciek limfocytarny, będący małym,
Najczęstszym powikłaniem neurologicznym
niebolesnym, sinoczerwonym guzkiem, pojajest porażenie nerwu twarzowego. Po wielu
wiającym się najczęściej na małżowinie usznej,
latach od zakażenia u pacjentów nieleczonych
skórze moszny lub brodawkach sutkowych.
mogą rozwinąć się późne objawy boreliozy,
Mniej charakterystyczne dla wczesnej postaci
które mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia układu nerwowego lub układu ruchu
re
k
lama
lub zanikowego zapalenia skóry. Borelioza
jest chorobą o wielu obliczach i podstępnym przebiegu, jednak można jej skutecznie
zapobiegać, wykrywać i leczyć. Podstawą
w diagnostyce poza typowymi objawami są
tzw. testy serologiczne, czyli badania oparte
o wykrywanie odpowiednich przeciwciał we
krwi. Testy te są dwuetapowe. Za pomocą
testów ELISA wykrywa się we krwi przeciwciała w klasie IgM (tzw. przeciwciała wczesne)
i IgG (tzw. przeciwciała późne). Przeciwciała
IgG są wykrywalne po 6–8 tygodniach od
zakażenia i utrzymują się wiele lat nawet
u pacjentów skutecznie leczonych antybiotykami. U pacjentów z obecnym rumieniem
wędrującym rozpoznanie należy opierać na
rozpoznaniu klinicznym bez potwierdzenia
badaniami serologicznymi, których wyniki
w tej fazie choroby często są negatywne.
Przechorowanie boreliozy nie daje trwałej
odporności, to znaczy, że przeleczona infekcja może się ponowić po kolejnym kontakcie z patogenną bakterią. Jak dotąd nie
opracowano skutecznej szczepionki przeciw
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boreliozie, dotychczasowe próby zakończyły
się fiaskiem z powodu często występujących
skutków ubocznych szczepionki (zapalenie
stawów), którą w USA wycofano w 2002 r.

WIRUS UJARZMIONY
SZCZEPIONKĄ
W przeciwieństwie do bakteryjnej boreliozy,
na inną chorobę odkleszczową, kleszczowe
zapalenie mózgu (KZM), wyprodukowano
skuteczną szczepionkę. Także przechorowanie KZM inaczej niż w przypadku boreliozy
uodparnia na kolejną infekcję. Szczepionka
na KZM złożona jest z 3 dawek, przy czym
już po pierwszej u 90% zaszczepionych występują przeciwciała ochronne. W Polsce dostępne są 2 rodzaje szczepionek, z których
obie zawierają inaktywowanego (martwego)
wirusa KZM odmiany środkowoeuropejskiej,
mogą je otrzymać także osoby z obniżoną
odpornością. Szczepionki te mają charakter
zalecany osobom, które często przebywają
na terenach zalesionych, np. pracownikom
leśnym, wojskowym przebywającym na poligonach, turystom, przede wszystkim pieszym
•

•

•

•

Temat numeru
i podróżującym w tereny endemicznego występowania KZM, dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na kolonie (młodzież do 18 roku
życia stanowi 25% chorujących). Nie istnieją
szczególne przeciwwskazania co do szczepienia na KZM, są one typowe jak dla innych
szczepień: ostra choroba przebiegająca z gorączką, wcześniejsze reakcje wstrząsowe na
szczepienie. Według danych Zakładu Epidemiologii Polskiego Zakładu Higieny w 2017
roku w okresie od 1 stycznia do 31 maja, na
100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 22
przypadki zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu, w roku 2016 w tym okresie
stwierdzono 9 przypadków KZM.
Czynnikiem etiologicznym, czyli wywołującym
KZM jest wirus z rodziny Flaviviridae, czyli z tej
samej, z której wywodzą się odkryty niedawno
wirus Zicka, żółtej febry i Zachodniego Nilu.
Choroba dotyka nie tylko ludzi, ale i zwierząt,
dlatego w przeszłości notowano zakażenia
ludzi poprzez wypicie surowego mleka od

Kleszcza trzeba chwycić tuż przy skórze i szybkim, zdecydowanym ruchem
pociągnąć wzdłuż osi wkłucia, a miejsce
po ukąszeniu odkazić, np. spirytusem.
Kleszcza nie wolno wykręcać, wyciskać,
smarować benzyną lub tłuszczem (prowokuje to u kleszcza wymioty, które
zwiększają ryzyko zakażenia).
Jeśli w skórze pozostanie część głowowa
pasożyta, zdezynfekuj miejsce wkłucia
i udaj się do lekarza (pozostawiona część
głowowa nie zwiększa ryzyka zakażenia,
ale należy ją usunąć).
Usunięcie kleszcza w ciągu pierwszej
doby po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia, ale
nie eliminuje go całkowicie.
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zakażonych krów. Choroba przebiega dwufazowo, początkowo występują mało charakterystyczne objawy grypopodobne, których
ustępowanie po około 7 dniach nie powoduje
szczególnego niepokoju, o ile wcześniej nie
zauważono ukąszenia przez kleszcza. Na tym
etapie choroby większość zarażonych ulega
samowyleczeniu. U pacjentów, u których nie
doszło do samowyleczenia, po kilkudniowym
wycofaniu się objawów dochodzi do nawrotu
i znacznego nasilenia objawów. Jest to tzw.
faza neuroinfekcji, gdyż dotyka ośrodkowego układu nerwowego. Wśród dominujących
objawów są bardzo wysoka gorączka, bóle
głowy, osłabienie mięśni, nudności, wymioty,
światłowstręt. Objawy neurologiczne mogą
być różne w zależności od części układu nerwowego objętej zapaleniem. W postaciach
o cięższym przebiegu występują zaburzenia
świadomości, drgawki, porażenia nerwów
czaszkowych, niedowłady – są to objawy
re
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towarzyszące zapaleniu mózgu, jednak najczęściej zapaleniem objęte są opony mózgowo-rdzeniowe. W tym wypadku infekcja zazwyczaj przechodzi łagodnie i jest zdecydowanie
mniej niebezpieczna dla chorego niż zapalenie
mózgu czy móżdżku. Chociaż część chorych
ulega samowyleczeniu po 2-3 tygodniach,
wystąpienie objawów niepokojących powinno
skłonić chorego do wizyty u lekarza. Mimo że
leczenie jest jedynie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, może ono znacząco wpłynąć na
ewentualne wystąpienie trwałych uszkodzeń
neurologicznych. Śmiertelność KZM szacuje
się na około 1-3%, jednak większe jest ryzyko wystąpienia powikłań. O ile około 50%
pacjentów zarażonych boreliozą manifestuje
objawy skórne, o tyle zarażeni KZM objawów
skórnych nie manifestują wcale, co nastręcza
trudności diagnostycznych, zwłaszcza że ukąszenia często pozostają niezauważone przez
znieczulające właściwości śliny kleszczy.

GORĄCZKA ZAJĘCZA
- ZAPOMNIANA TULAREMIA
Tularemia, nazywana także dżumą gryzoni
czy gorączką zajęczą, jest chorobą bakteryjną. Bakterię Francisella tularensis można
izolować ze skażonej wody, gleby i siana.
Naturalnym rezerwuarem są małe gryzonie,
myszy, wiewiórki, zające i króliki, niekiedy
także zwierzęta domowe i ptactwo, które
zaraża się poprzez ukłucia kleszczy, much
i komarów oraz przez kontakt ze skażonym
środowiskiem.
W naturalnych warunkach ludzie mogą ulegać chorobie wyłącznie poprzez zakażenie
skóry lub błon śluzowych krwią lub płynami
tkankowymi chorych zwierząt bądź też na
skutek ukąszeń spowodowanych przez bąki
jeleniowatych, komary i kleszcze oraz przez
wdychanie zakażonego kurzu. Zależnie od
wrót zakażenia, wirulencji i dawki, wyróżnia
się kilka postaci klinicznych: wrzodziejąco-węzłową, węzłową, oczno-węzłową, anginową, wziewną, trzewną i septyczną. W postaci wrzodziejąco-węzłowej, najczęściej
po kontakcie ze skażonym mięsem lub po
ukłuciu kleszcza, powstaje zmiana miejscowa, która w ciągu kilku dni przekształca się
w bolesne owrzodzenie, z towarzyszącymi
objawami ogólnymi. Zazwyczaj okoliczne
węzły chłonne ulegają bolesnemu powiększeniu i może dojść do wytworzenia przetoki, nawet podczas stosowanego leczenia,
węzły te mogą ulec zropieniu, gdyż podobnie
jak rana są miejscem namnażania się bakterii. Powiększenie węzłów chłonnych jest
jednym z najbardziej typowych objawów
infekcji. Zapalenie gardła, któremu często
towarzyszy zapalenie płuc, może wystąpić aż u 25% pacjentów. Ponad 50% pacjentów ma zajęte dolne drogi oddechowe.
W przybliżeniu u 30% pacjentów z tularemią
wrzodowo-gruczołową i u 80% pacjentów
z tularemią wziewną rozwija się zapalenie

Temat numeru
płuc. Tularemia jest rzadko rozpoznawana,
ale wystąpienie ciężkiej choroby dróg oddechowych z obrazem atopowego zapalenia
płuc, zapalenia opłucnej z powiększeniem
węzłów chłonnych, powinno skierować
podejrzenie w kierunku tularemii. W miejscu zakażenia tularemią powstaje grudka
przekształcająca się w krostę, a następnie
kraterowate owrzodzenie, przez co czasem wymaga chirurgicznego opracowania
rany. Przy odpowiednim leczeniu przeciętny
odsetek śmiertelności wynosi od 1% do
2,5%, w przypadku braku leczenia ok. 10%.
Tularemia leczona jest za pomocą antybiotyków. Według statystyk najbardziej narażeni
są pracownicy ferm futrzarskich, rolnicy,
leśnicy, ale nawet właściciel działki rekreacyjnej oddalonej od terenów zalesionych
może stać się ofiarą tularemii, o ile na jego
terenie znajdzie się gryzoń lub owad zarażony tularemią. Na szczęście jednak spośród
dotychczas opisywanych w artykule chorób
tularemia znajduje się na końcu stawki pod
względem częstości zachorowań. Do 31
maja tego roku odnotowano 1 jej przypadek.

ECHINOKOKOZA, CZYLI
JAGODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO
Gdy już zabezpieczeni preparatami odstraszającymi komary i kleszcze przysiądziemy
na runie, by odetchnąć z ulgą i nazrywać
leśnych jagód (jakże zdrowych!), nie zapominajmy, że żaden owoc zerwany wprost
z krzaka nie powinien zostać zjedzony przed
umyciem. Dokładne opłukanie jagód, poziomek, borówek, grzybów pod strumieniem
bieżącej, ciepłej wody jest podstawową
metodą chroniącą nas przed zakażeniem
bardzo groźną postacią tasiemczycy. Echinokokoza – bąblowica - to choroba pasożytnicza związana z zarażeniem tasiemcem
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23

bąblowcowym. Do zakażenia
może też dojść poprzez przypadkowe spożycie jaj tasiemców,
które znajdować się mogą w wodzie lub glebie zanieczyszczonej
odchodami zakażonych zwierząt
lub bezpośredni kontakt z lisami
i psami. Postacie dojrzałe tych
tasiemców bytują w organizmach mięsożernych zwierząt
leśnych, głównie lisów. Zarażone zwierzęta z kałem wydalają
dojrzałe człony tasiemca, które w środowisku zewnętrznym
ulegają rozpadowi, uwalniając
od 200 do 600 inwazyjnych jaj.
Tasiemiec bąblowiec należy do bardzo odpornych pasożytów, jego jaja są oporne
na warunki środowiskowe. Według danych
Zakładu Epidemiologii Polskiego Zakładu
Higieny w 2017 roku, w okresie od 1 stycznia
do 31 maja na 100 tysięcy mieszkańców
stwierdzono 35 przypadków zachorowań
na bąblowicę. W porównaniu z rokiem
2016, w tym samym okresie
stwierdzono ich 27. Choroba

postępuje przez wiele lat, czasem nawet
kilkanaście. Objawy ze strony wątroby lub
innych zajętych przez bąblowce narządów
mogą wystąpić po okresie trwającym nawet powyżej 15 lat. Ze względu na długi
bezobjawowy przebieg choroby rozpoznanie bąblowicy z reguły jest późne. W zależności od typu tasiemca bąblowca
(jednojamowy lub wielojamowy)
ryzyko rozwoju powikłań różni się.

Warto
pamiętać

Zalecenia w celu zapobiegania potencjalnej ekspozycji na zarażenie
tasiemcem bąblowcowym i innymi:
•
•
•

•

uniemożliwianie psom łapania gryzoni
grodzenie posesji (ogródka, warzywnika)
w celu zapobiegania dostępowi lisów i innych dzikich drapieżników
niespożywanie owoców leśnych zbieranych z podłoża; jagody, poziomki i borówki
należy przed zjedzeniem umyć strumieniem ciepłej, bieżącej wody
w czasie pobytu w lesie stały dozór nad
dziećmi – pilnowanie, aby nie podnosiły
niczego do ust
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•
•
•
•

dokładne mycie rąk (także dzieciom) po
powrocie z grzybobrania lub leśnej wędrówki
mycie zakupionych lub zebranych owoców
i warzyw, zwłaszcza z działek, do których
dostęp mogą mieć drapieżniki
nieużywanie do mycia owoców i warzyw
ani do spożycia wody ze zbiorników dostępnych dla zwierząt
regularne odrobaczanie psów i kotów
(dotyczy to zwłaszcza zwierząt gospodarskich, hodowanych na wsi)

Larwa tasiemca jednojamowego osadza się
w wątrobie, płucach lub innym narządzie.
Wokół niej wytwarza się torbiel wypełniona
płynem, rosnąca powoli. Dopiero gdy zacznie ona uciskać na inne narządy pojawiają
się mdłości, kłucie w boku, bóle brzucha.
Konieczna jest wówczas szybka operacja,
pęknięcie torbieli zagraża bowiem życiu.
Jeśli zmiana dotyczy większej części wątroby, postępowaniem może być jej usunięcie,
a następnie przeszczep. Inwazja tasiemca
wielojamowego to groźniejsza postać choroby. W wątrobie nie powstaje torbiel; pasożyt
szybko się rozrasta, niszcząc miąższ tego

Temat numeru
narządu – w efekcie wątroba przypomina
dziurawy ser. Bąblowiec wędruje z krwią do
płuc, oka, a nawet do mózgu. 90% nieleczonych przypadków kończy się śmiercią,
a w pozostałych 10% istnieje ryzyko nawrotu choroby. Ta postać bąblowicy do złudzenia przypomina chorobę nowotworową
z przerzutami. Rozpoznanie często stawia
się przypadkowo, podczas wykonywania
badań radiologicznych USG lub tomografii
komputerowej. Potwierdzeniem
inwazji są badania serologiczne
oraz badanie materiału pochodzącego z usuniętych zmian.
Leczenie jest trudne, często
połączone – operacyjne z przeciwpasożytniczym.
dr n. med. Maria Serdyńska

Tabele zaczerpnięto z danych:
CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2016 ROKU
podstawowe tablice robocze
– wstępne dane, stan w dniu
1.03.2017 r. (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny,
Zakład Epidemiologii, Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zapobiegania oraz
Zwalczania Zakażeń i Chorób
Zakaźnych u Ludzi).
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25

uwaga
nadwaga

26

sierpień 2017 | PORADY Z APTEKI

Otyłość prowadzi powoli, ale konsekwentnie do bardzo wielu chorób,
które skracają życie, a przedtem zadają osobie otyłej wiele cierpień. Te
cierpienia nie ograniczają się zresztą
tylko do tej osoby, lecz dotyczą jej
najbliższej rodziny, kosztów społecznych i tak dalej.
Osoba chora w rodzinie wymaga stałych wydatków na leczenie, często nie jest w stanie
pracować i żyje z renty chorobowej, wymaga
stałej opieki innych osób, w dodatku ciągle
za dużo je. Otyłość przyczynia się między
innymi do: cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, układu pokarmowego, kręgosłupa i stawów. Utrudnia ruch, a to powoduje dalsze kłopoty ze zdrowiem. Może być
przyczyną kompleksów i depresji. Otyłość
brzuszna (tak zwana wisceralna - sylwetka
przypomina jabłko, a tłuszcz gromadzi się
re

k

wewnątrz jamy brzusznej) wiąże się z tak
zwanym zespołem metabolicznym, który
przyczynia się do powstawania cukrzycy
typu II, miażdżycy, zawałów, udarów, raka
piersi, prostaty, jajników i jelita grubego.
Już spadek wagi o 5 kg znacznie zmniejsza
ryzyko cukrzycy oraz chorób serca i naczyń krwionośnych. Mniej szkodliwe jest
natomiast odkładanie tkanki tłuszczowej na
pośladkach i biodrach. Otyłość może doprowadzić również do innych chorób takich jak:
bezdech senny, osteoporoza, nadciśnienie,
choroba niedokrwienna serca, artretyzm,
choroby pęcherza moczowego, obrzęki,
cellulit, zaburzenia miesiączkowania.
Otyłość jest również objawem różnych
chorób, a ściślej rozregulowania procesów
przemiany materii, na co może mieć wpływ
wiele czynników, z psychicznymi włącznie.

lama
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Głównymi przyczynami złej przemiany
materii prowadzącej do otyłości są:
• szybkie jedzenie, przełykanie nierozgryzionego pożywienia
• jedzenie pokarmów zakłócających przemianę materii
• zła praca tarczycy
• pasożyty
• brak minerałów
• drożdżyca
• stres
• nadwrażliwość i stany lękowe
• zbyt duża ilość pokarmów
• leniwe życie
Otyłość jest chorobą; nieleczona zaprowadzi prędzej czy później do lekarskich gabinetów, a nawet na szpitalne łóżko. Nadmiar
kilogramów nie jest więc tylko problemem
estetycznym, a nadmiar tkanki tłuszczowej
to choroba grożąca rozwojem innych chorób,
re

k
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mająca wpływ nie tylko na jakość życia, ale
i na jego długość. Nie można pominąć jeszcze
jednej grupy groźnych chorób, które znacznie
częściej występują u ludzi otyłych, a są to
nowotwory. U kobiet otyłych zauważa się
większe ryzyko zachorowania na raka piersi
i trzonu macicy, natomiast u otyłych mężczyzn na raka okrężnicy i gruczołu krokowego.
Dla kogoś, kto nigdy nie był gruby
utrzymanie prawidłowej masy ciała
wydaje się sprawą łatwą jak na przykład oddychanie. Tymczasem nadmierna
masa ciała to skutek wielu czynników, nie
zawsze zależnych od danej osoby, jak czynniki genetyczne czy nieprawidłowy sposób
odżywiania w dzieciństwie, który decyduje
o ilości komórek w tkance tłuszczowej, które
zostają nam na całe życie. Nie bez znaczenia jest również podłoże kulturowe, wpływ
stresów i frustracji, tryb życia utrudniający
regularne spożywanie posiłków oraz łatwy
dostęp do tuczącej żywności jak fast food,
chipsy. Czynników, które mają wpływ na
podwyższenie masy ciała można by wyliczyć
znacznie więcej.
Każda osoba otyła je za dużo w stosunku do
potrzeb własnego organizmu, bo z nadmiaru jedzenia odkłada się tkanka tłuszczowa.
Gdy ilość jedzenia obniżymy poniżej tych
potrzeb, organizm sam uruchamia własne
zapasy tłuszczowe. Jedni w takich sytuacjach chudną szybciej, inni wolniej, ale nie
ma takich ludzi, którzy by nie mogli schudnąć. Często poważną przeszkodą są nasze
głęboko zakorzenione nawyki i upodobania
żywieniowe. Dlatego, gdy decydujemy się
na skuteczny program redukcji masy ciała,
potrzebna jest wytrwałość, cierpliwość oraz
znajomość podstawowych zasad racjonalnego żywienia.
Aby podjąć odchudzanie przede wszystkim
należy wiedzieć, jakie kryterium zastosować
w ocenie masy ciała. Najpopularniejszym
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jest wskaźnik masy ciała zwany też BMI.
Wskaźnik ten został opracowany ponad
100 lat temu przez matematyka Queteleta.
BMI = kg/m2.
Współczynnik ten powstał przez podzielenie masy ciała podawanej w kilogramach
przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Zakres wartości wskaźnika BMI został

opracowany wyłącznie dla osób dorosłych,
nie może być stosowany u dzieci. Niestety
wskaźnik ten jest nie jest doskonały, albowiem nie uwzględnia on składu masy ciała.
Weźmy na przykład kulturystę, którego
BMI może przekraczać wartości uznane za
prawidłowe, ale wcale nie oznacza to, że
pojawiła się otyłość. W rzeczywistości jest
to po prostu duża masa mięśniowa.
Jeśli mówimy o wskaźniku BMI wyjaśnijmy
sobie takie pojęcia jak prawidłowa masa
ciała, niedowaga czy otyłość. Prawidłowa
masa ciała mieści się w przedziale BMI między 18,5 a 25 kg/m2, osoby z niedowagą
klasyfikują się poniżej 18,5 kg/m2. Wartości
niższe lub równe 15kg/m2 są uznawane za
niebezpiecznie niskie i mogą stanowić zagrożenie życia. W przypadku otyłości rozróżniamy III stopnie:
• otyłość I stopnia, kiedy BMI ≥ 30kg/m2,
• otyłość II stopnia, kiedy BMI ≥ 35kg/m2,
• otyłość III stopnia, kiedy BMI ≥ 40kg/m2.

Każda osoba otyła je
za dużo w stosunku
do potrzeb własnego
organizmu, bo
z nadmiaru jedzenia
odkłada się tkanka
tłuszczowa.

Otyłość III stopnia jest określana jako
otyłość olbrzymia i jest stanem zagrażającym życiu i powinna być jak
najszybciej zmniejszona. Jednak należy pamiętać, że szybka redukcja masy ciała
nie jest zalecana, w szczególności osobom
starszym. Najbezpieczniejsza utrata masy
ciała powinna wynosić około 0,25-0,5 kg/
tydzień, dzięki czemu zostaje zapewniona stała
redukcja masy ciała. Wydaje się to niewiele,
ale w ciągu roku można zgubić ponad 20 kg,
co robi wrażenie. Żeby osiągnąć taki wynik
należy połączyć odpowiedni sposób odżywiania z aktywnością fizyczną. Generalna zasada
w osiągnięciu wyznaczonego celu polega na
tym, aby mniej jeść i więcej się ruszać! Im
wcześniej pojmiemy ogrom zagrożeń płynących z lekceważenia postępującej nadwagi czy
otyłości, tym lepiej dla nas. Tym bardziej, że
większość przyczyn i objawów tego schorzenia
możemy usunąć we własnym zakresie, bez
skomplikowanych kuracji.
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Wielu ludzi, którzy pragną szybko schudnąć, wyczerpuje swój organizm niebezpiecznymi metodami odchudzania. Diety
radykalnie ograniczające pożywienie lub
diety niskokaloryczne rzadko dostarczają
organizmowi potrzebne składniki odżywcze
i mogą prowadzić do wielu przewlekłych
schorzeń. Gwałtowne odchudzanie może
także pozbawić radości jedzenia. Po długim stosowaniu diety i odmawianiu sobie
wszystkiego, osobom odchudzającym się
nie udaje się utrzymać pożądanej wagi ciała
i zgubione kilogramy powracają z nawiązką. Jeśli dieta dostarcza niewystarczającej
ilości składników odżywczych, musimy ją
uzupełnić witaminami, minerałami i innymi
składnikami odżywczymi.
Musimy uświadomić sobie, że zrzucenie zbędnych kilogramów i posiadanie prawidłowej sylwetki nie jest
przejawem próżności, tylko konieczności, jeśli chcemy zachować zdrowie. Nie
powinniśmy się odchudzać za każdą cenę
i zbyt gwałtownie. Dobra sylwetka to nie
tylko sprawa diety, ale także aktywności
fizycznej. Sformułowano nawet slogan, że
ruch jest cudownym lekiem na wiele chorób.
Przyjmijmy też do wiadomości, że nie istnieje
jedna optymalna dieta dla wszystkich. Każdy
z nas jest inny, ma inne cechy genetyczne,
inną grupę krwi, ma inną historię, w tym
przebytych chorób, inny rytm, inną pracę,
być może środowisko. Inna dieta pasuje do
nastolatka, inna do dorosłego pracującego
fizycznie, a inna do osoby starszej. Dieta
i nawyki żywieniowe powinny być dostosowane do każdego z nas.

Wielu ludzi, którzy pragną szybko
schudnąć, wyczerpuje swój organizm
niebezpiecznymi metodami
odchudzania.
30
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Zdrowotna moc
kiszonek

Kiszonki to sprawdzony sposób
na urozmaicenie zdrowych
i smacznych posiłków. Okazują
się niezwykle wartościowe
zwłaszcza wtedy, gdy pora roku
uniemożliwia nam kupienie
świeżych warzyw. Zawarte w nich
witaminy i minerały oraz naturalne
właściwości probiotyczne działają
korzystnie na naszą odporność,
a także są sprzymierzeńcami
zdrowej diety. I wcale nie jest
konieczne kiszenie najbardziej
typowych produktów, takich
jak ogórki czy kapusta. W tym
przypadku warto postawić na nowe
smaki, np. kiszone buraki, cebulę
bądź paprykę.
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Wydawać by się mogło, że przetworzone warzywa będą mniej wartościowe od świeżych, surowych produktów. Jednak w przypadku niektórych
kiszonek ma miejsce sytuacja odwrotna.
Prawdziwą kopalnią wartości odżywczych
okazują się kiszone buraki, które w porównaniu z surowymi zawierają podwójną porcję
witaminy B1, odpowiedzialnej za właściwy
metabolizm oraz wzmacnianie systemu nerwowego. Kiszone buraki są również cennym
źródłem kwasu foliowego, potasu, magnezu
i – podobnie jak kiszona papryka bądź cebula – witaminy C. Ta ostatnia wzmacnia
odporność oraz zapobiega anemii, ponieważ
poprawia wchłanianie żelaza. Jednocześnie
zwraca się uwagę na jej zbawienny wpływ
na wygląd skóry, paznokci i włosów. Kiszona
cebula i buraki pomagają w regulowaniu
ciśnienia krwi, obniżają poziom cholesterolu
re

k
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LDL, a ze względu na obecność izotiocyjanianów chronią też przed nowotworami.
W procesie fermentacji kiszonek uczestniczą
głównie zawarte w warzywach węglowodany. Dzięki temu kiszone przetwory zawierają
mniej kalorii niż warzywa nieprzetworzone,
przez co kiszonki można uznać za niewątpliwych sprzymierzeńców osób będących
na diecie. Pojawiające się w każdej kiszonce
bakterie kwasu mlekowego działają dobroczynnie na układ trawienny oraz wspomagają oczyszczanie organizmu ze szkodliwych
toksyn. Jednocześnie, dzięki wytwarzanym
w procesie kiszenia witaminom, na wyglądzie zyskuje nasza skóra, paznokcie i włosy.
Przetwory domowej roboty najlepiej spożyć
w ciągu roku. Przechowywanie ich zbyt długo nie wpłynie korzystnie na ich wygląd i walory smakowe. Na datę
ważności powinniśmy zwracać
uwagę również ze względu na możliwość pojawienia się pleśni,
którą wywarzają bakterie
beztlenowe.
Fermentacja
powoduje utratę właściwego
smaku. Poza
tym kiszonki
stają się za jej
sprawą szkodliwe
dla zdrowia.
Kiszone warzywa
są źródłem bakterii
kwasu mlekowego uczestniczących w procesie fermentacji. Kwas mlekowy
to substancja, która oczyszcza organizm
i wzmacnia system obronny, chroniąc nas
przed chorobami. Kwas mlekowy reguluje
florę bakteryjną w jelitach, wspomaga trawienie i wchłanianie produktów przemiany
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Nie jest konieczne kiszenie najbardziej
typowych produktów, takich jak
ogórki czy kapusta. W tym przypadku
warto postawić na nowe smaki, np.
kiszone buraki, cebulę bądź paprykę

materii, zmniejsza poziom cholesterolu.
Bakterie kwasu mlekowego odgrywają też
ważną rolę w syntetyzowaniu witaminy K
i niektórych z grupy B.
Kiszonki dostarczają sporo witamin B1, B2, B3, które regulują metabolizm
i ułatwiają trawienie białek, tłuszczów
i węglowodanów, wygładzają
skórę, wzmacniają włosy
i paznokcie oraz zwiększają przyswajalność
żelaza, chroniąc przed
anemią. Są dość dobrym źródłem witaminy C, A, E, K oraz magnezu, wapnia, fosforu
i potasu. Jednak wbrew
powszechnej opinii nie
mają więcej witaminy C niż
świeże warzywa i owoce.
W miarę fermentacji cenne składniki przenikają do
soku, dlatego jest on równie
wartościowy jak same kiszone produkty. Kiszonki są mniej kaloryczne
niż nieprzetworzone warzywa czy owoce,
ponieważ w trakcie kiszenia zmniejsza się
zawartość cukru.
Najzdrowsze są kiszonki wykonane samodzielnie. Robiona przemysłowo kiszona kapusta czy ogórki zazwyczaj zawierają środki
konserwujące. Do przetworów dodaje się

także np. jeden szczep bakterii albo inne
substancje, które przyśpieszają proces fermentacji. Takie kiszonki mają mniej walorów
zdrowotnych niż te, gdzie proces fermentacji
przebiega w sposób naturalny. Dlatego, jeśli
nie robisz przetworów domowych, kiszoną
kapustę kupuj na bazarze u zaufanego producenta lub w sklepie ekologicznym, a nie
w supermarkecie.
Aby kiszone warzywa zachowały jak
najwięcej wartości odżywczych, proces ich przygotowywania musi przebiegać prawidłowo. W warunkach beztlenowych cukier ulega przemianie na kwas
mlekowy wyłącznie w temperaturze 18-22
stopni. Warto o tym pamiętać chociażby
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podczas kiszenia buraków. Wówczas umyte i obrane warzywa kroimy na kawałki
i umieszczamy w przygotowanym słoiku.
Następnie dodajemy przyprawy w postaci
liści laurowych, czosnku lub pieprzu. Aby
uzyskać charakterystyczny zapach kiszonych buraków, nie musimy dodawać niczego
więcej. Powstałe w procesie fermentacji
alkohol etylowy i kwas octowy nadadzą
przetworom odpowiedniego smaku. Całość
zalewamy wodą z solą w taki sposób, by
warzywa były w niej całkowicie zanurzone.
Zawsze powinniśmy kierować się proporcją
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1:2, gdzie np. na kilogram buraków przypadają 2 litry wody. Aby cukier uległ przemianie
na kwas mlekowy, zamknięty słoik najlepiej
pozostawić na kilka dni w pomieszczeniu,
w którym panuje temperatura pokojowa (ok.
20-21 stopni) i dopiero po tym czasie odstawić go do lodówki lub innego chłodnego
miejsca. Przetwory najczęściej przechowuje
się w słoikach, ale można też skorzystać
z beczek lub kamionkowych naczyń. W każdym z tych przypadków należy się kierować
zasadą: „im większe naczynie, tym lepszy
smak kiszonki”.

Obecność kiszonych warzyw w naszym menu wiąże się przede wszystkim ze sporą ilością wartości odżywczych. Mimo to kiszonki nie dla wszystkich
będą dobrym rozwiązaniem. Niewskazane
są przede wszystkim w przypadku osób
z dolegliwościami układu trawiennego, takimi jak np. wrzody żołądka i dwunastnicy.
Do kiszonek często dodawana jest sól, przez
co stają się one szkodliwe dla cierpiących
na nadciśnienie tętnicze. Z kolei duża zawartość sodu sprawia, że nie można ich polecić
osobom z dolegliwościami układu krążenia.

Do przetworów
robionych samodzielnie
dodajem przyprawy
w postaci liści
laurowych, czosnku lub
pieprzu.

Najzdrowsze są kiszonki
wykonane samodzielnie.
Robiona przemysłowo
kiszona kapusta czy ogórki
zazwyczaj zawierają
środki konserwujące.
Do przetworów dodaje
się także np. jeden
szczep bakterii albo
inne substancje, które
przyśpieszają proces
fermentacji. Takie
kiszonki mają mniej
walorów zdrowotnych
niż te, gdzie proces
fermentacji przebiega
w sposób naturalny.
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Znaczenie emocji
w życiu dziecka

Emocje stanowią niezbędny element psychiki
człowieka, służą przystosowaniu się do otoczenia,
ukierunkowują działania, pełnią ważną rolę
w procesie uczenia się. Procesy emocjonalne
bywają regulatorami stosunków między
człowiekiem a otoczeniem. Procesy emocjonalne
są znamienne tylko dla istoty ludzkiej, określają
jej indywidualność i istotę. Emocja jest zwykle
wynikiem świadomej lub nieświadomej oceny
zdarzenia. Emocja jest odczuwana jako pozytywna
jeśli zdarzenie jest zgodne z celami i interesami,
a negatywna jeśli jest z nimi niezgodna. Istotą
emocji jest uruchomienie gotowości do realizacji
programu działania. Poszczególne emocje
uaktywniają odmienne programy działań.
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Emocja jest subiektywnym stanem
psychicznym, uruchamiającym autorytet dla związanego z nią programu
działania.
Jej odczuwaniu towarzyszą zwykle zmiany somatyczne. Emocje możemy podzielić
na: pierwotne, czyli takie, które dotyczą
zaspokojenia biologicznych potrzeb organizmu oraz na wtórne, mające charakter
społeczny, dotyczące sfery wartości i wiedzy. Uczucia wyższe obejmują między innymi uczucia moralne (etyczne), uczucia
estetyczne i uczucia intelektualne. Źródłem
emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą
go rzeczywistość ustosunkowuje się do
niej: cieszy się, martwi, smuci, gniewa,
cierpi.
Rozwój emocjonalny dziecka
zaczyna się od momentu jego
urodzenia. Już w pierwszych
miesiącach życia można obserwować u dziecka emocje dodatnie i ujemne. Wśród emocji negatywnych wyróżnia się gniew
i lęk. Od trzeciego roku życia
u prawidłowo rozwijającego się
dziecka maleje liczba reakcji
negatywnych na korzyść
reakcji pozytywnych.
Obserwuje się także u dzieci rozwój
uczuć społecznych,
takich jak współczucie, litość, wdzięczność, zawstydzenie.
W miarę rozwoju
dziecko spotyka się
z coraz większą ilością bodźców i obserwuje różne zachowania
i różne reakcje dorosłych. Przed ukończeniem pierwszego roku

38

sierpień 2017 | PORADY Z APTEKI

życia, w zachowaniu niemowlęcia występują
już pewne właściwości emocjonalne, które
można łatwo rozpoznać. Jest to radość,
gniew, strach, nienawiść lub zazdrość. Dziecko uczy się wzorców zachowań. W wieku 3 – 4 lat pojawiają się takie reakcje jak:
opór, sztywnienie ciała, ucieczka, chowanie
się, rzucanie przedmiotami, aż dochodzi do
słownego wypowiedzenia się na temat swoich uczuć czy przeżyć. Pod koniec okresu
przedszkolnego dziecko osiąga umiejętność
hamowania afektów. Jest to świadectwem
stopniowego osiągania dojrzałości emocjonalnej. Obserwuje się w tym wieku wydatny
rozwój uczuć wyższych – intelektualnych,
społecznych, moralnych i estetycznych.
Zmiany dokonujące się w młodszym
wieku szkolnym (6-7 lat) dotyczą
wielu sfer funkcjonowania dziecka, wpływając na siebie nawzajem na zasadzie sprzężenia
zwrotnego. Przede wszystkim dziecko przekształca dotychczasową aktywność ze

W wieku 3 – 4 lat pojawiają
się takie reakcje jak: opór,
sztywnienie ciała, ucieczka,
chowanie się, rzucanie
przedmiotami, aż dochodzi
do słownego wypowiedzenia
się na temat swoich uczuć
czy przeżyć. Pod koniec
okresu przedszkolnego
dziecko osiąga umiejętność
hamowania afektów.

spontanicznej i zdominowanej przez zabawę
w system działań sterowanych przez stałe
obowiązki, zadania czy normy społeczne.
Następuje dalszy rozwój funkcji psychicznych, które integrują się, co pozwala na
dostosowanie się do tych nowych sytuacji
i wymagań. Dziecko trwale wchodzi w nowe
środowisko jakim jest szkoła. Siedmiolatek
staje się już pełnoprawnym uczniem. Dzieci
w tym wieku osiągają autonomię osobistą,
rozwijają postawy wobec grup i instytucji społecznych. Ponadto warunki szkolne
umożliwiają wzbogacanie wiedzy i porządkowanie jej. W tym okresie dziecko nabywa
wiele różnych zdolności, które są związane
ze wzbogacaniem i przetwarzaniem informacji o świecie jak i o sobie samym. Dziecko
wraz z wiekiem wchodzi w bardziej złożone
interakcje społeczne.
Początek nauki szkolnej otwiera
nowy okres w życiu emocjonalnym
i społecznym dziecka. Dziecko nawiązuje
liczne więzi emocjonalne z rówieśnikami
i nauczycielem. Nauka szkolna pobudza
emocje związane z aktywnością poznawczą, a sukcesy szkolne stają się przyczyną przeżyć uczuciowych o charakterze
dodatnim. Na początku emocje i warunkowane przez nie działania mają charakter impulsywny, dopiero stopniowo pod
wpływem doświadczeń społecznych dziecka a także nauki pojawiają się możliwości
kierowania procesami przeżyć (hamowanie nadmiernych reakcji emocjonalnych)
przez analizowanie sytuacji, przewidywanie
stopnia ryzyka lub powodzenia w działaniu. Rośnie również świadomość odpowiedzialności za negatywne skutki działania.
Tak więc u dziecka wstępującego w progi
szkoły przeważają emocje i uczucia kontrolowane. Dziecko odznacza się trwalszymi niż
w przedszkolu przejawami i formami reakcji
emocjonalnych, mających istotne znaczenie
dla realizacji potrzeb i dążeń. Dziecko uczy
się opanowywać i kontrolować swoje reakcje

emocjonalne, aby zadowolić najbliższych.
Liczy się w coraz większym stopniu nie tylko
z tym, czego życzą sobie dorośli, lecz także z opinią swoich rówieśników. Potrzeba
zdobycia uznania wobec kolegów, lęk przed
dezaprobatą zmuszają dziecko do ukrywania niektórych uczuć i emocji, na przykład
przykrości spowodowanej uzyskaniem złego
stopnia, nagany od nauczyciela, strachu
przed niebezpieczną sytuacją.
W miarę rozwoju procesów poznawczych dziecko uczy się samodzielnie
oceniać szkodliwość czy niecelowość
pewnych form zachowania.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym mniej
kierują się w swym postępowaniu zasadą przyjemności czy przykrości, a bardziej
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Dziecko, wstępując w progi
szkoły, przeżywa tak zwany
pierwszy kryzys autorytetu
rodziców. Ze względu na
bliski kontakt z nauczycielem,
to on nabiera szczególnego
znaczenia.
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przewidywaniem odległych następstw
swych czynów. Potrafią hamować swe
pragnienia względnie zmuszać się do wykonywania, określonych czynności, podporządkowując się wymaganiom społecznym.
Dziecko, wstępując w progi szkoły, przeżywa tak zwany pierwszy kryzys autorytetu
rodziców. Ze względu na bliski kontakt z nauczycielem, to on nabiera szczególnego
znaczenia. To, co powie nauczyciel, jest ściśle
przestrzegane. Różnice w zakresie przeżyć
emocjonalnych związane są nie tylko z wiekiem dziecka. Zdarza się, że rówieśnicy tak
bardzo różnią się od siebie pod tym względem, że wywołuje to niepokój rodziców.
Odmienność zachowania się dziecka może
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być spowodowana jego cechami charakteru, doświadczeniami życiowymi, rozwojem
intelektualnym, ale może to być wynikiem
zaburzeń w rozwoju emocjonalnym.
U wielu dzieci na kolejnych etapach rozwoju
pojawiają się różnego typu objawy, które
mogą być uznane za symptomy zaburzenia,
a które występują też u dzieci normalnie
rozwijających się. Zaburzenia emocjonalne
powstają w wyniku urazów będących trudnymi doświadczeniami o sile przekraczającej
zdolność dziecka do poradzenia sobie z nimi,
a ujawniają się w relacjach z rówieśnikami,
z osobami dorosłymi, z zadaniami związanymi z nauką szkolną. O zaburzeniu zachowania możemy mówić wówczas, gdy stają
się one regułą.
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Wszelkie zakłócenia procesu wychowawczego, jak błędy rodziców,
opiekunów czy nauczycieli, odbijają
się niekorzystnie na rozwoju emocjonalnym dziecka.
Każde dziecko, kiedy popełnia błędy lub natrafia na trudności, a nie łączy się to z przeżyciem poważnego zaburzenia podstawowych wartości, jest w stanie samo poradzić
sobie z trudną sytuacją. Korzysta wówczas
ze swoich pozytywnych potencjałów takich
jak: wiara w siebie, pamiętanie poprzednich
sukcesów. Niejednokrotnie udziałem dziecka
stają się doświadczenia pozostawiające po
sobie urazy. Są to sytuacje, które wiążą się
z zagrożeniem fizycznym lub zagrożeniem
możliwości zaspokojenia potrzeb psychicznych jak na przykład: samodzielności, poznania świata i uzyskania kompetencji, kochania
i bycia kochanym, bliskości z innymi ludźmi,

bycia akceptowanym. Trwałe ślady pozostawia przeżycie odrzucenia emocjonalnego,
a także zetknięcia się dziecka z demoralizacją
otoczenia, z lekceważeniem ludzi, brakiem
szacunku, przemocą i bezsilnością. Często urazem staje się poczucie samotności
i opuszczenia w trudnej sytuacji. Taki sam
efekt przynosi przejawiane przez dorosłych
zniechęcenia i ich niewiara w możliwość opanowania przez dziecko nowej umiejętności
lub pokonania napotkanej trudności. Bolesne ślady pozostawia w psychice dziecka
doświadczenie bycia świadkiem w sytuacji,
w której ludzie źle traktują siebie nawzajem,
szczególnie jeśli dotyczy to osób bliskich.
Urazem staje się również przeżycie własnej
bezsilności i słabości wobec zła i krzywdy.
To, czy trudne doświadczenie stanie się urazem, zależy w znacznym stopniu od otaczających dziecko dorosłych. Jeżeli będzie
je otaczać zainteresowanie i życzliwość,

Dorośli są podstawowym źródłem
oparcia emocjonalnego dla dziecka.
Zaspokojenie większości potrzeb
dziecka zależy od dorosłych.
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a jego przeżycia zostaną wysłuchane i spotkają się ze zrozumieniem,
jeśli ktoś dostarczy mu potrzebnych
doświadczeń i informacji, to nawet
silne, negatywne doświadczenia nie
zostawią w psychice trwałych śladów.
Większość zaburzeń obserwowanych u dzieci w wieku szkolnym jest wynikiem trwających
dłuższy czas izolacji podstawowych potrzeb emocjonalnych lub
systematycznie powtarzających się
sytuacji urazowych w rodzinie, wśród
rówieśników i w szkole. Wszelkie negatywne przeżycia dziecka pojawiające
się w okresie wczesnego dzieciństwa
mogą mieć odbicie w problemach
pojawiających się w funkcjonowaniu
dziecka w szkole. Należą do nich zaburzenia zachowania ujawniające się
w relacjach z nauczycielami, które
mogą mieć swoje źródło w pozaszkolnych doświadczeniach dziecka. Nauczyciel jest tylko kolejnym dorosłym,
w kontaktach z którym trudności dziecka mogą się ujawniać i rozwijać.
Jeśli przed pójściem do szkoły
dziecko miało dobre kontakty
z dorosłymi, szczególnie z rodzicami, a jego podstawowe potrzeby emocjonalne były w dostatecznym stopniu zaspokojone, to
nie nastąpi przeniesienie na teren szkoły urazów i wynikłych
z nich zaburzeń emocjonalnych.
W takim przypadku dziecko będzie w stanie pokonać ewentualne trudności w kontaktach
z nauczycielem, zwłaszcza gdy
środowisko domowe w dalszym
ciągu zapewni mu potrzebne
oparcie psychologiczne.
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Dziecko, które we wcześniejszych latach
przeżyło silną deprywację potrzeb emocjonalnych, w relacjach z osobami dorosłymi ma trudności w przystosowaniu się
do warunków panujących w szkole. Wiele
dzieci zachowuje się w sposób trudny dla
otoczenia (niesubordynacja, wyłamywanie
się z nakazów i dyscypliny). Część dzieci
przejawia zachowania w mniejszym stopniu
kłopotliwe dla nauczycieli. Jednakże brak
konfliktów w relacjach z nauczycielami może
być wynikiem silnego lęku przed nimi, neurotycznej potrzeby podporządkowania się
bądź ograniczenia kontaktu spowodowanego
brakiem zaufania. Bardzo ważna dla dziecka
jest możliwość obdarzania dorosłych zaufaniem. Wynika to ze stopnia zależności jaki
istnieje w tej relacji. Dorośli są podstawowym źródłem oparcia emocjonalnego dla
dziecka. Zaspokojenie większości potrzeb
re

k
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dziecka zależy od dorosłych. Systematyczne
lekceważenie przez nich, ignorowanie tych
potrzeb i zainteresowań może spowodować
nabycie przez dziecko przeświadczenia, że
musi samo o siebie zadbać, gdyż nie może
liczyć na dorosłych. Aby osiągnąć własne
cele, manipulują dorosłymi lub ich oszukują.
Tworzą się wówczas stereotypowe, manipulacyjne zachowania wobec dorosłych, które
ulegają dalszemu wzmacnianiu w zetknięciu
ze stosunkowo sztywnym stylem kontaktu
nauczyciel – uczeń. O tym, jak ważna jest
dla dziecka potrzeba kontaktu z dorosłym,
świadczą wysiłki podejmowane przez dzieci
w celu uzyskania uwagi i sympatii. Często
robią to nie wprost, prowokując, zmuszając
do zwrócenia na siebie uwagi, nawet kosztem nagany.
Zaburzenia emocjonalne ujawniają się także w relacjach dzieci z rówieśnikami. Okres wczesnoszkolny to
czas w życiu dziecka, w którym relacje
rówieśnicze stają się bardzo ważne. Dzieci
odkrywają uroki współzawodnictwa. Uczą
się dostosowania do warunków szkolnych.
Wyraźnie zwiększa się zdolność do otwartego komunikowania i przyjmowania
informacji o emocjach, doświadczeniach
i poglądach innych. Dzieci są w stanie dawać wsparcie, słuchać, wyrażać sympatię,
uczą się rozpoznawać i rozumieć przeżycia
innych. Tak dzieje się wówczas, gdy dojrzewaniu wymienionych umiejętności nie
towarzyszyły poważne stresy, frustracje
czy urazy. Często jednak wcześniejsze niekorzystne doświadczenia są tak silne, że
blokują możliwość jakiejkolwiek wymiany
czy współdziałania między dzieckiem a jego
kolegami. Źródłem zaburzeń w tej sferze są
na ogół relacje dziecka z rodzicami i starszym rodzeństwem. Wzory stereotypowych
zachowań są przenoszone przez dziecko na
relacje z rówieśnikami. Może wśród nich
wystąpić używanie przemocy, rywalizacja,
odrzucenie, izolowanie się, poniżanie innych.

Innymi objawami somatycznymi zaburzeń
emocjonalnych u dzieci mogą być na przykład bóle brzucha i głowy, które manifestują
problem, jaki je dotyka. Najczęstszą przyczyną takich objawów może być przeciążenie,
tłumienie, wypieranie emocji, formowanie
reakcji przeciwstawnych w związku z daną
sytuacją lub czynnikiem, który generuje
stres, a w następstwie ból. Obniżona odporność psychiczna i fizyczna na stres jest
czynnikiem sprzyjającym powstawaniu dolegliwości nie tylko bólowych, ale również
może powodować inne objawy jak: wypadanie włosów, duszności, pokrzywkę, alergie
pokarmowe, niezdolność chodzenia i mówienia, zaparcia, biegunki, omdlenia, wymioty,
kaszel, moczenie się w łóżku i wiele innych.
Każdy człowiek ma problemy, z którymi
musi żyć, uporać się, zaakceptować je na
każdym etapie swojego życia. Odmienny
rodzaj problemów ma dorosły, inny człowiek
dorastający, a jeszcze inny małe dziecko.
Zdarza się, że trudno jest zrozumieć dorosłemu rodzicowi, że jego dziecko ma problem.
Nierzadko rodzic się dziwi, ponieważ uważa,
że jeśli pociecha ma ubranie, zabawki, jedzenie, kieszonkowe to właściwie ma wszystko
i powinna być szczęśliwa, uśmiechnięta,
dopasowana do stylu życia rodziny.

Poważne stresy, frustracje
czy urazy jakich dziecko
doświadcza we wczesnym
dzieciństwie mogą być
przenoszone na relacje
z rówieśnikami. Może wśród
nich wystąpić używanie
przemocy, rywalizacja,
odrzucenie, izolowanie się,
poniżanie innych.

Pamiętajmy, że każde dziecko funkcjonuje w systemie rodzinnym i tylko
zmiana dokonana w całym systemie
może wywołać oczekiwaną poprawę.
Problem dziecka jest problemem całej rodziny, która funkcjonuje jak łańcuch, w którym
wszystkie ogniwa są ze sobą połączone
i muszą być mocne, niepodatne na rozerwanie. Starajmy się podtrzymywać pozytywne
emocjonalnie relacje w domu, okazujmy
sobie życzliwość na co dzień, aby dziecko
czuło się bezpiecznie. Rozmawiajmy z nim
o wszystkim, tak aby wiedziało, że się nim
interesujemy, że jego sprawy są nam bliskie.
Nie zostawiajmy dziecka samego w domu,
bez opieki innej dorosłej osoby, zabierajmy
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na spacery, wycieczki, do teatru czy do kina,
wspólnie spędzajmy wakacje, święta i wolne dni od pracy. Dla prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego
dziecka konieczny jest prawidłowy kontakt
emocjonalny z każdym z rodziców.
Podsumowując niniejsze rozważania możemy stwierdzić, że rozwój społeczny dziecka
jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym, a relacje rówieśnicze wymagają odpowiedniego stosunku emocjonalnego. Każdy
kontakt z inną osobą staje się jakąś relacją
o konkretnym zabarwieniu uczuciowym.
Otoczenie społeczne oddziałuje na dziecko
za pomocą systemu nagród i kar oraz mechanizmu tak zwanego wpływu społecznego poprzez naśladownictwo, modelowanie
i identyfikację. Relacje z rówieśnikami podczas różnych form aktywności, uczenia się,
rozwiązywania problemów, pełnią funkcje
stymulatora zarówno rozwoju społecznego
jak i emocjonalnego, poznawczego czy moralnego. Stosunki dziecka z grupą ustalają się

według różnych zasad. Dziecko jest wybierane przez grupę dlatego, że posiada określone cechy. Ważna jest więc umiejętność
współpracy i współdziałania, ale i pewne
zdolności indywidualne. Wszystko to ma
wpływ na sposób wyrażania emocji, które
pełnią wiele istotnych funkcji. Zabarwiają codzienne życie, dostarczając dziecku pewnego
podniecenia, co wywołuje radość. Zmiany
w wyrazie mimicznym twarzy i w zachowaniu są wskaźnikiem obecnie przeżywanych
emocji. Silne emocje istotnie wpływają na
funkcjonowanie poznawcze, na koncentrację
uwagi i pamięć. Dzięki emocjom dziecko
uczy się modyfikować własne zachowania
tak, aby były one zgodne ze społecznym
standardem. Dziecięce wybuchy złości na
przykład są odbierane przez otoczenie negatywnie, więc dziecko musi je korygować,
aby mogło być odbierane pozytywnie. Każda
powtarzana reakcja emocjonalna przechodzi
w nawyk, dlatego bardzo ważne jest, by dziecko przyswoiło sobie jak najlepsze nawyki.
Emocje w życiu są więc wszechobecne.

Silne emocje istotnie
wpływają na funkcjonowanie
poznawcze, na koncentrację
uwagi i pamięć. Dzięki emocjom
dziecko uczy się modyfikować
własne zachowania tak,
aby były one zgodne ze
społecznym standardem.
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mgr farm. Joanna Czerniel
www.herbariacosmetics.pl

Chłodzący balsam do
opalania

N

a pewno znasz to uczucie, kiedy wracasz z długiego spaceru, wycieczki
nad jezioro czy letniego pikniku i na
najbardziej wyeksponowanych częściach
twojego ciała odczuwasz pieczenie i ból.
Ważna jest szybka reakcja, żeby złagodzić
te dolegliwości.
Na pewno znasz też niejedną „babciną” radę
na poparzenia słoneczne. Można do nich
zaliczyć kąpiel w zimnej wodzie, obkładanie
się lodem, maślanką, kefirem itp. Mi zdarzyło się obskubać połowę mojego aloesu,
zblendować i obłożyć się taką papką zabezpieczoną gazą, co zresztą jest bardzo
skuteczne, ale po pierwsze: istnieje spore
ryzyko upaćkania kuchni, łazienki i pokoju,
w którym dogorywasz, po drugie musisz
mieć na podorędziu świeży aloes, którego
nie będzie Ci żal zdewastować. Z racji tego,
że nie zawsze można spełnić te warunki,
proponuję przepis na wygodny balsam po
opalaniu, który będzie na Ciebie czekał jak
tylko wrócisz do domu. Składnikami aktywnymi są tutaj macerat z żywokostu, który
jest naturalnym źródłem regenerującej,
naturalnej alantoiny oraz wyciąg z aloesu
i D-pantenol, które również słyną z silnych
odbudowujących i łagodzących właściwości,
a do tego bardzo dobrze nawilżają przesuszoną skórę. Ze względu na stosunkowo

dużą ilość aloesu (o kwaśnym odczynie)
posłużyłam się emulgatorem MGS, który
bardzo dobrze wiąże emulsje przy niższych
wartościach pH. Użyłam również hydrolatu
miętowego oraz olejku eterycznego z mięty pieprzowej, które nie tylko dają uczucie
chłodu na skórze po nałożeniu, ale również
działają przeciwbólowo i przeciwświądowo,
przez co idealnie nadają się do posłonecznej
pielęgnacji. Jako ciekawostkę mogę dodać, że
olejek miętowy świetnie się sprawdza przy
ukąszeniach owadów, tylko pamiętaj, żeby
wcześniej go rozcieńczyć olejem roślinnym,
ponieważ bez tego może podrażnić skórę.

Pamiętaj, że prewencja jest najważniejsza
i zawsze przed wyjściem z domu smaruj
się filtrem przeciwsłonecznych dobranym
do potrzeb do twojej skóry.

Przepis
Ilość: 100 g (120 ml)
Czas przygotowania: 20 min
Trudność: średnio trudne
Przygotuj: zlewkę na 250 ml, zlewkę na 400
ml, mikser z 1 końcówką do ubijania, wagę
z dokładnością do 0,1 g, łaźnie wodną (garnek z wodą), łyżeczkę, słoiczek na 120 ml
Faza tłuszczowa
• Macerat z żywokostu 15,0 g
• Olej kokosowy 6,0 g
• Masło Shea 5,0 g
• MGS 4,0 g
• Alkohol cetylowy 3,0 g
Faza wodna
• Hydrolat miętowy 45,3 g
• Wyciąg z aloesu zatężony 10-krotnie 10,0 g
• D-pantenol 6,7 g
• Gliceryna roślinna 3,0 g
Dodatki:
• Witamina E 1,0 g
• Konserwant DHA-BA 1,0 g (25 kropli)
• Olejek eteryczny z mięty pieprzowej 6
kropli
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Do zlewki na 250 ml odważ wszystkie
składniki fazy wodnej, a do zlewki na 400
ml wszystkie składniki fazy tłuszczowej.
Włóż zlewki do łaźni wodnej i podgrzej,
starając się nie przekroczyć 50ºC. Kiedy
faza tłuszczowa się roztopi, wyjmij zlewki
z łaźni i cienkim strumieniem dodaj fazę
wodną do tłuszczowej, jednocześnie cały
czas mieszając zawartość większej zlewki
za pomocą miksera. Po około 2 minutach
balsam zacznie tężeć i wraz ze spadkiem
temperatury będzie nabierał ostatecznej
konsystencji. Kiedy mazidło będzie letnie,
dodaj witaminę E, konserwant oraz olejek
z mięty pieprzowej. Całość przełóż do słoiczka i gotowe.
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.

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.

Sałatka z rzodkiewką
• 1 zielony ogórek
• 2 pomidory
• 1 pęczek rzodkiewki
• 4 jajka ugotowane
na twardo

Chrupiące udka
• 10 pałek z kurczaka
• 1 litr bulionu
• 50 g wiórków
kokosowych
• 150 g chrupków

kukurydzianych
• sól i pieprz do smaku
• 2 jaja
• olej do smażenia
głębokiego

e
y do miękkości w bulioni
Pałki z kurczaka gotujem
y,
am
y, odsączamy i zostawi
em
uj
m
yj
W
.
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ć
kosowe należy wymiesza
aż wystygną. Wiórki ko
my
nymi. Pałki przyprawia
z płatkami kukurydzia
az
or
ie moczymy w jajku
solą i pieprzem, następn
ć
płatków. Smażymy całoś
w panierce z wiórków i
smakują z pieczonymi
na złoty kolor. Najlepiej
atziki.
ziemniakami i sosem tz

• 1 sałata lodowa
g
• jogurt naturalny 150
• sól i pieprz do smaku
• 1 pęczek szczypiorku

yć i pokroić
Ogórka i pomidory um
odkiewkę pow kostkę, oczyszczoną rz
jajka pokroić
kroić w plasterki, obrane
ą rwiemy
w ćwiartki. Sałatę lodow
u, na to kłai układamy na półmisk
a. Polewadziemy jajka i warzyw
ionym
my jogurtem przypraw
sypujesolą i pieprzem oraz po
iorkiem.
my posiekanym szczyp

Polecam
- Michał Chudyk
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Owsiane ciasteczka
• 4 łyżeczki cukru
• 50 g rodzynków
• papier do pieczenia
j
ja
ka
ał
• 3 bi
ch
• 150 g płatków owsiany
przegotowanej ciepłej
Rodzynki zamoczyć w
ą
ut. Białka ubić na sztywn
wodzie na około 10 min
ć
ć, wsypać do miski, doda
pianę. Rodzynki osączy
ę
, wymieszać. Dodać pian
płatki owsiane i cukier
mieszać.
z białek i delikatnie wy
zki przy pomocy łyżki
Formować małe placus
eczełożonej papierem do pi
wy
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pów 3-4 cm. Piec w tem
nia z zachowaniem odstę
o
oło 20-25 minut.
peraturze 170 C przez ok
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Informacji udziela: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. www.gsk.com.pl

Otrivin Allergy - 1 ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny i 0,25 mg dimetyndenu maleinianu, aerozol
do nosa, roztwór. Wskazania: leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego
i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego oraz niesezonowego alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok i ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa. 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. Otrivin - aerozol do nosa, roztwór, 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych
zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być
stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin jest
przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku poniżej 12 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych
drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z
odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączenia. Wysychające zapalenie błony.
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FENISTIL Maleinian dimetydenu 1 mg/g, żel. Wskazania: świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka,
ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry (I stopnia). Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, oparzenia II i III stopnia.
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Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Sp. z o.o. V.2016 CHPL/CHFENI/0003/17

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.

