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*dotyczy działania przeciwgorączkowego i zawiesin doustnych z Ibuprofenem do stosowania u dzieci wydawanych bez recepty.
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Junior pomarańczowy/truskawkowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna.
Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie: gorączki, bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: nadwrażliwością na substancję czynną ibuprofen lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą,  reakcje nadwrażliwości  w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) powiązane z przyj-
mowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą 
terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub  krwotok (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych 
przypadków owrzodzenia lub krwawienia);  krwawienie z naczyń-mózgowych lub  inne czynne krwawienie; ciężką niewydolność: wątroby, nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia 
wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2017-08/12

Nic nie działa szybciej i na dłużej*
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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 zmienia-
jącymi się potrzebami kobiet i mężczyzn w różnym wieku. 
Centrum to najbardziej ceniona i najlepiej przebadana klinicz-
nie multiwitamina na świecie, dopasowana do konkretnych 
potrzeb wynikających z wieku i płci.

Czego oczekujesz 
od multiwitamin?

Mężczyźni i kobiety Mężczyźni i kobiety 50+
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety oczekują takich podstawo-
wych korzyści, jak energia i odporność. Jednak mężczyźni 
potrzebują więcej magnezu dla zdrowia mięśni oraz witamin 
z grupy B dla wyższego metabolizmu. Z drugiej strony kobiety 
potrzebują więcej witamin A, C dla zdrowych włosów oraz 
witaminy D i wapnia dla wspierania zdrowia kości.

Po pięćdziesiątce od multiwitamin oczekujemy jeszcze więcej 
korzyści. Mężczyźni i kobiety pragną utrzymać witalność 
i odporność, lecz mężczyźni potrzebują dostosowanego 
poziomu witaminy B1 (tiaminy) oraz magnezu ze względu na 
mięsień sercowy, a kobiety innego poziomu żelaza, wapnia 
i witaminy D w okresiepo menopauzie.

Mężczyzna wymagający wiele od siebie, potrzebuje multiwi-
taminy, 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.

Zbalansowana dieta jest ważna dla każdej kobiety, aby mogła 
wyglądać i czuć się najlepiej. Dlatego też formuła Centrum® 
ONA oraz Centrum® ONA 50+ z aspokaja unikalne potrzeby 

odżywcze współczesnej kobiety. 

*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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**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

50

40

30

20

10

10  20   30   40    50     60     70     80 

Układ kostny*
              Etap budowy            Etap uzupełnienia/utrzymania

m
as

a 
sz

ki
el

et
u

wiek (lata)

mê¿czyźni 

kobietymaksymalna
masa kości

menopauza

dojrzałość

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 zmienia-
jącymi się potrzebami kobiet i mężczyzn w różnym wieku. 
Centrum to najbardziej ceniona i najlepiej przebadana klinicz-
nie multiwitamina na świecie, dopasowana do konkretnych 
potrzeb wynikających z wieku i płci.

Czego oczekujesz 
od multiwitamin?

Mężczyźni i kobiety Mężczyźni i kobiety 50+
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety oczekują takich podstawo-
wych korzyści, jak energia i odporność. Jednak mężczyźni 
potrzebują więcej magnezu dla zdrowia mięśni oraz witamin 
z grupy B dla wyższego metabolizmu. Z drugiej strony kobiety 
potrzebują więcej witamin A, C dla zdrowych włosów oraz 
witaminy D i wapnia dla wspierania zdrowia kości.

Po pięćdziesiątce od multiwitamin oczekujemy jeszcze więcej 
korzyści. Mężczyźni i kobiety pragną utrzymać witalność 
i odporność, lecz mężczyźni potrzebują dostosowanego 
poziomu witaminy B1 (tiaminy) oraz magnezu ze względu na 
mięsień sercowy, a kobiety innego poziomu żelaza, wapnia 
i witaminy D w okresiepo menopauzie.

Mężczyzna wymagający wiele od siebie, potrzebuje multiwi-
taminy, 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.

Zbalansowana dieta jest ważna dla każdej kobiety, aby mogła 
wyglądać i czuć się najlepiej. Dlatego też formuła Centrum® 
ONA oraz Centrum® ONA 50+ z aspokaja unikalne potrzeby 

odżywcze współczesnej kobiety. 

*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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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.

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
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 
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Szanowni Państwo!

Prezentując państwu nowy numer mie-
sięcznika porady z Apteki, chciałbym 
zwrócić uwagę na problematykę zwią-

zaną z najprostszym, a zarazem najbardziej 
doskonałym lekiem, którego dotychczas nie 
udało się zastąpić żadnym syntetycznym 
zamiennikiem. Lekiem tym jest krew. to 
najbardziej mobilna ludzka tkanka, która 
pokonuje setki tysięcy kilometrów, aby do-
cierać do każdej komórki naszego organi-
zmu, niosąc ze sobą dar życia. Specyfika 
utrzymania funkcji życiowych organizmu  
nakłada na ten czerwony eliksir ogrom 
obowiązków. W koszyku jej zadań główne 
miejsce zajmuje konieczność odwiedzenia 
każdej komórki, aby dostarczyć do niej ży-
ciodajne składniki, przede wszystkim tlen. 
Dzięki właściwościom krwi  i z jej udziałem, 
komórki mogą regulować stopień swojego 
nawodnienia, utrzymując właściwy dla sie-
bie turgor.  oprócz funkcji zaopatrzeniowych, 
krew wypełnia zadania prewencyjne. 

 Codziennie staje do walki o przetrwanie, 
aby strzec organizm przed bezwzględnymi, 
ogarniętymi szaleńczą manią podbijania, 
wrogimi zastępami patogenów. Dopóki wy-
chodzi zwycięsko z tej wojny, dopóty życie 
człowieka nie jest zagrożone. to właśnie 
we krwi pokłada się największe nadzieje na 
znalezienie antidotum, które poradzi sobie 
z nieuleczalnymi dotychczas postaciami no-
wotworów, chorobą Alzheimera, chorobą 
parkinsona czy rozwijającymi się chorobami 
atutoimmunologicznymi. Zdarza się tak, że 
wyspecjalizowany system obrony biologicz-
nej, na skutek błędów „wywiadowczych” 
atakuje nie wroga, lecz własne tkanki. taka 
nienormalna sytuacja wynika z zaburzenia 
proporcji pośród pewnych komórek krwi, 
spełniających funkcje obronne, wśród któ-
rych przewagę liczebną uzyskują „zbunto-
wane”, wrogo nastawione w stosunku do 
własnego gospodarza komórki, nad tymi, 

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

których zadaniem jest niszczyć ten zbunto-
wany element. Wystarczy poza ustrojem, 
z własnej krwi pacjenta, namnożyć te właś-
ciwe limfocyty regulatorowe i możliwe staje 
się leczenie przyczynowe takich chorób jak 
cukrzyca typu i. każdy nowotwór, aby gra-
bić, niszczyć, zawłaszczać organizm, musi 
pozyskiwać coraz więcej krwi. Dzieje się tak 
dzięki sprawnemu budowaniu sieci naczyń 
krwionośnych w obrębie tkanki nowotworo-
wej, po to, aby w ostateczności zabrać dla 
siebie wszystko, całą krew, a wraz z nią… 
życie. 

 Drodzy Czytelnicy, pragnę w tym mo-
mencie zwrócić się do państwa z apelem 
o wsparcie punktów krwiodawstwa. okres 
wakacyjny bardzo mocno uszczupla rezer-
wy tego bezcennego leku, który ratuje życie, 
pozwala przeprowadzać zabiegi chirurgicz-
ne, poprawia stan wielu chorych np. osób 
dializowanych, u których występuje niedo-
bór erytropoetyny (Epo), a w konsekwencji 
silna anemia. 

 Szanowni państwo, podzielmy się darem 
życia z potrzebującymi. Wiem, że wielu ludzi 
robi to anonimowo, sam dawno nie odda-
wałem krwi… czas to zmienić…



r e k l a m a
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ciąg dalszy na str. 11

Kolka nerkowa to pierwszy specy-
ficzny symptom wskazujący na 
kamicę nerkową. Pojawia się, gdy 
następuje nagły wzrost ciśnienia 

w górnych drogach moczowych, wywoła-
ny zalegającym i wzbierającym moczem. 
Przyczyną kolki nerkowej jest przemiesz-
czenie się kamienia z nerki do moczowodu, 
co powoduje jego podrażnienie i częściowe 
lub całkowite zatkanie. Ból towarzyszący 
kolce nerkowej jest ostry, niekiedy kurczo-
wy (na przemian nasila się i łagodnieje), 
umiejscowiony w okolicy nerki (jeżeli kamień 
jest wysoko) lub w dole brzucha (jeżeli jest 
blisko pęcherza). Promieniuje do pachwiny 
po tej samej stronie, gdzie umiejscowił się 
kamień. Mocz wydalany podczas napadu 
kolki nerkowej może mieć kolor czerwony 
ze względu na obecność krwi. Jeżeli kamień 

moczowy, który spowodował napady kolki 
nerkowej, jest niewielki, to znaczy ma śred-
nicę <5 mm, może dość szybko przesunąć 
się do pęcherza moczowego i ból wówczas 
trwa krótko. W takiej sytuacji wystarczy raz 
lub dwa razy przyjąć leki przeciwbólowe 
i rozkurczowe. Większe kamienie moczowe 
dłużej przesuwają się przez moczowód lub 
go zatykają. Wtedy kolka nerkowa może 
trwać wiele dni i ostatecznie wymagać inter-
wencji chirurgicznej przez urologa. Objawami 
towarzyszącymi kolce nerkowej są również: 
bolesne parcie na mocz, pieczenie podczas 
oddawania moczu, potrzeba bardzo częste-
go – choć w niewielkich ilościach – oddawa-
nia moczu, nudności i wymioty oraz wzdęcia 
brzucha, uczucie niecałkowitego opróżnienia 
pęcherza, a u mężczyzn - ból promieniujący 
do czubka prącia. Ból jest na tyle silny, że 
zwykłe środki przeciwbólowe nie są w stanie 
go złagodzić. Leczenie tej przypadłości z re-
guły ma charakter zachowawczy, a sama 
dolegliwość mija wraz z wydaleniem kamie-
ni. Niestety, w ponad połowie przypadków 
ta uciążliwa przypadłość ma charakter na-
wracający. W przypadku dłuższej blokady 

Kolka 
nerkowa  
a kamica

Kolka nerkowa to pierwszy 
specyficzny symptom wskazujący 

na kamicę nerkową. Pojawia 
się, gdy następuje nagły 

wzrost ciśnienia w górnych 
drogach moczowych, wywołany 

zalegającym i wzbierającym 
moczem. Przyczyną kolki nerkowej 
jest przemieszczenie się kamienia 

z nerki do moczowodu, co powoduje 
jego podrażnienie i częściowe lub 

całkowite zatkanie. 
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odpływu moczu, jeśli współistnieje zakażenie 
i stan zapalny w drogach moczowych, może 
wystąpić także wzrost ciśnienia tętniczego 
krwi i gorączka.

Objawy Kamicy nerKOwej w POstaci 
naPadu KOlKi nerKOwej wystęPują 
Przynajmniej raz w życiu u OKOłO 10% 
mężczyzn i 5% KObiet. Pierwszy napad 
kolki nerkowej zwykle pojawia się między 20 
a 40 rokiem życia. Kamica nerkowa najczęś-
ciej występuje u mężczyzn w wieku 40—50 
lat, a u kobiet w wieku 50—70 lat. U nie-
których osób kamica nerkowa utrzymuje 
się przez kilkadziesiąt lat. Kamica nerkowa 
może występować rodzinnie i wówczas 
u członków rodziny chorego często stwier-
dza się zaburzenia metabolizmu pewnych 
substancji, które sprzyjają tworzeniu się 
kamieni moczowych. Kamień lub kamienie 
znajdujące się w nerkach mogą nie dawać 
żadnych objawów przez lata. W tym czasie 
mogą się powoli powiększać, czasami do 
dużych rozmiarów i wypełniać całą mied-
niczkę oraz kielichy nerki. W takich wypad-
kach może występować tępy ból pleców, 
który bywa błędnie przypisywany chorobie 
kręgosłupa.

Kamica nerKOwa tO PrzyPadłOść PO-
legająca na tym, że w uKładzie mO-
czOwym POjawiają się złOgi, POtOcznie 
nazywane Kamieniami mOczOwymi, 
Które zbudOwane są z substancji che-
micznych, jaKie zwyKle znajdują się 
w mOczu. Prawidłowo substancje te są 
obecne w moczu w formie rozpuszczonej. 
Czasem jednak ich stężenie jest zbyt duże 
i nie dochodzi do ich całkowitego rozpuszcze-
nia. Właśnie z tych nierozpuszczonych sub-
stancji tworzą się kryształki, czyli tak zwany 
piasek w nerkach. Z czasem te niewielkie 
cząstki łączą się w coraz większe, co pro-
wadzi do powstawania kamieni moczowych. 

R E k L A M A

Najczęściej są one zbudowane ze związków 
wapnia, ze związków zwanych szczawiana-
mi, z fosforanu magnezowo-amonowego 
lub rzadziej z kwasu moczowego.

czasami dO rOzwOju Kamicy nerKOwej 
Przyczyniają się nastęPujące zabu-
rzenia i niePrawidłOwOści:

•	 mocz nie odpływa prawidłowo z obu 
lub jednej nerki, na przykład z powodu 
przerostu gruczołu krokowego

•	 w moczu znajduje się zbyt mało substan-
cji, które hamują tworzenie się złogów 
(np. cytryniany, magnez)

•	 występuje inna choroba lub nieprawid-
łowość, która sprzyja kamicy nerkowej, 
na przykład nadczynność przytarczyc, 

ciąg dalszy ze str. 9
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choroby takie jak choroba Leśniowskiego 
i Crohna lub operacje jelita cienkiego, 
przyjmowanie zbyt dużych dawek wi-
taminy D lub preparatów wapnia albo 
bardzo duże dawki witaminy C.

zdarza się, że rOzPOznanie KOlKi ner-
KOwej nie PrzynOsi więKszych trud-
nOści, szczególnie gdy u chOregO wy-
stęPują sPecyficzne Objawy. Wówczas 
badania dodatkowe w postaci badania mo-
czu czy wskaźników stanu zapalnego mają 
charakter pomocniczy. U większości osób 
z kolką nerkową w badaniu moczu obecna 
jest duża ilość erytrocytów, albowiem wy-
stępuje krwiomocz. Jeżeli doszło do zaka-
żenia układu moczowego mogą dodatkowo 
pojawić się bakterie i leukocyty. Badanie krwi 
jest zazwyczaj prawidłowe.

W diagnostyce kolki nerkowej duże znacze-
nie mają badania obrazowe. 

wyKOnuje się między innymi:

•	 USG jamy brzusznej pozwalające na 
uwidocznienie dużych kamieni w oko-
licy nerek oraz początkowym odcinku 
moczowodów; badanie ponadto uwi-
dacznia kamienie, które nie są możliwe 
do zobrazowania w badaniu RTG

•	 RTG przeglądowe jamy brzusznej po-
zwala na ocenę wielkości kamieni oraz 
ich lokalizację.

W sytuacji, kiedy dopadnie nas kolka nerko-
wa, sami możemy w pewien sposób sobie 
pomóc. Najlepiej od razu sięgnąć po tabletki 
przeciwbólowe i rozkurczowe. Do bolącej 

R E k L A M A

Mądrzy, zdrowi i odporni z Möller’s!

MÖLLER’S TRAN NORWESKI
Möller’s Tran Norweski - to najchętniej wybierany 
tran przez polskie mamy* - dla dzieci i całych 
rodzin! 

Möller’s Tran Norweski - najwyższej jakości, oryginalny 
tran z wątroby dorsza Skrei poławianego 
w najczystszych wodach arktycznych u wybrzeży 
Norwegii. Stanowi uzupełnienie codziennej diety 
w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz 
witaminy D3, A i E.
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają
  pracę serca1, a DHA korzystnie wpływa na mózg
  i prawidłowe widzenie2.
• Witamina D wspomaga odporność oraz
  przyczynia się do utrzymania zdrowych kości. 
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 
2250 mg DHA
*Źródło: Ipsos, Millward Brown; użytkowniczki Tranów i omega-3, 
mające dzieci. 

Dostępny w trzech wariantach: naturalnym, cytrynowym 
i owocowym.

MÖLLER’S TRAN NORWESKI 
z KOLOROWANKĄ AKWA-
RIUM 3D
W opakowaniu znajduje się prezent - jedna z trzech 
kolorowanek Akwarium 3D, która jest doskonałą 
zabawą oraz pomaga dziecku rozwijać w sobie pasję 
tworzenia i zręczność manualną.

Möller’s Tran Norweski - najwyższej jakości, oryginalny 
tran z wątroby dorsza. Stanowi uzupełnienie codziennej 
diety w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz 
witaminy D3, A i E.
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę
  serca1, a DHA korzystnie wpływa na mózg 
  i prawidłowe widzenie2.
• Witamina D wspomaga odporność oraz
  przyczynia się do utrzymania zdrowych kości. 
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 
2250 mg DHA www.mollers.pl

Suplementy diety

Zestawy promocyjne dostępne z tranem Möller’s 
cytrynowym i owocowym.

MÖLLER’S 50+ TRAN NOR-
WESKI Z DEKORACYJNĄ 
PUSZKĄ! 
Dostępne są trzy wzory do wyboru - zbierz całą 
kolekcję!

Möller’s 50+ Tran Norweski - najwyższej jakości tran 
z wątroby dorsza Skrei z naturalnymi kwasami omega-3 
oraz zwiększoną zawartością witaminy D3. Składniki 
Möller’s 50+ w sposób szczególny dbają o potrzeby 
osób po 50. roku życia.
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę
  serca1, a DHA korzystnie wpływa na mózg 
  i prawidłowe widzenie2.
• Witamina D wspomaga odporność oraz pomaga 
  w utrzymaniu zdrowych kości.
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250 
mg DHA

MÖLLER’S 50+ TRAN NOR-
WESKI
Omega-3 + witamina D3. Podwójne wzmocnienie 
serca i organizmu!

Möller’s 50+ Tran Norweski - najwyższej jakości tran 
z wątroby dorsza Skrei z naturalnymi kwasami omega-3 

oraz zwiększoną zawartością witaminy D3. Składniki 
Möller’s 50+ w sposób szczególny dbają o potrzeby 
osób po 50. roku życia. 
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę
  serca1, a DHA korzystnie wpływa na mózg
  i prawidłowe widzenie2. 
• Witamina D wspomaga odporność oraz pomaga
  w utrzymaniu zdrowych kości. 
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250 
mg DHA 

MÖLLER’S FORTE 50+
Omega-3 + witamina D3

Podwójne wzmocnienie serca i organizmu!

Möller’s Forte 50+ opracowany specjalnie dla osób po 
50 roku życia. Stanowi bogate źródło kwasów omega-3 
i zwiększoną dawkę witaminy D3, na którą z wiekiem 
zwiększa się zapotrzebowanie z uwagi na obniżoną 
syntezę skórną. 
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę
  serca1, a DHA korzystnie wpływa na mózg
  i prawidłowe widzenie2.
• Witamina D wspomaga odporność i pomaga
  utrzymać zdrowe kości. 
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250 
mg DHA

Möller’s Forte 50+ ma postać małych, łatwych do 
połknięcia kapsułek o waniliowym aromacie.

MÖLLER’S FORTE z tranem
Mądrzy, zdrowi i odporni z Möller’s!

Möller’s Forte z tranem to najważniejsze składniki tranu 
skoncentrowane w kapsułkach. Stanowi bogate źródło 
kwasów omega-3 i witaminy D3.
Rekomendowany dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych. 
Odpowiedni także dla kobiet w ciąży.
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę
  serca1, a DHA korzystnie wpływa na mózg
  i prawidłowe widzenie2. 
• Witamina D wspomaga odporność.
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250 
mg DHA

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznacze-
nia medycznego

MÖLLER’S BABY TRAN 
NORWESKI
Möller’s Tran Norweski - to najchętniej wybierany 
tran przez polskie mamy* - dla dzieci i całych 
rodzin! 

Möller’s Baby Tran Norweski - jedyny na rynku tran dla 
niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, kobiet w ciąży 
i karmiących piersią dostępny w dwóch wariantach 
smakowych: cytrynowym i naturalnym. To najwyższej 
jakości i czystości, oryginalny tran, który w bezpieczny 
sposób uzupełnia dietę w odpowiednią porcję kwasów 

omega-3 i witamin D3, A, E. 
• Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę
  serca1, a DHA korzystnie wpływa na rozwój
  mózgu i oczu płodu2 oraz wspomaga prawidłowy
  rozwój wzroku u niemowląt do 12 miesiąca życia3.  
• Witamina D wspomaga odporność oraz
  przyczynia się do prawidłowego wzrostu i rozwoju
  kości u dzieci. 
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg EPA i DHA, 2przez 
kobiety 200 mg DHA ponad zalecane dzienne spożycie, 
3przez niemowlęta 100 mg DHA. 

*Źródło: Ipsos, Millward Brown; użytkowniczki Tranów 
i omega-3, mające dzieci

MÖLLER’S SERCE
Mądrzy, zdrowi i odporni z Möller’s!

Möller’s Serce to unikalne połączenie kwasów omega-3 
DHA, EPA oraz ALA. 
• Kwas ALA wpływa korzystanie na poziom
  cholesterolu we krwi1.
• Nienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA
  wspomagają prawidłową pracę serca2.
Przy dziennym spożyciu: 12 g ALA, 2250 mg DHA i EPA                         
Möller’s Serce jest rekomendowany przez Polskie 
Towarzystwo Badań nad Miażdżycą.
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strony brzucha warto przyłożyć ciepły ter-
mofor lub wziąć gorącą kąpiel. Dobrze jest 
spacerować, by wywołać wydalenie kamie-
ni. Należy pamiętać, że wydalanie kamieni 
nerkowych należy do bardzo bolesnych 
czynności. Osoby, które mimo zastosowania 
leczenia zachowawczego nadal odczuwają 

objawy kolki nerkowej, a dodatkowo wystą-
piła u nich wysoka temperatura, wymioty, 
skąpomocz lub bezmocz, powinny jak naj-
szybciej udać się na ostry dyżur urologicz-
ny. Dotyczy to również kobiet w ciąży oraz 
chorych z jedną nerką.

W większości przypadków kamicy nerko-
wej nie stwierdza się przyczyny, a więc nie 
można przewidzieć jej wystąpienia i podjąć 
wcześniej działań, aby zmniejszyć ryzyko 
zachorowania. 

Wiadomo jednak, że kamienie moczowe two-
rzą się z substancji znajdujących się moczu, 
gdy ich stężenie staje się zbyt duże. 
dlatego należy zawsze wypijać 
odpowiednią ilość płynów, 
zwłaszcza gdy rośnie zapo-
trzebowanie, na przykład 
przy wysokiej tempera-
turze otoczenia, ciężkiej 
pracy fizycznej czy w go-
rączce. Dbajmy o to, aby 
objętość moczu zawsze 
wynosiła co najmniej 2 li-
try na dobę. 

Ponadto należy wypijać szklan-
kę płynu na noc, tuż przed snem, jak 
również w nocy, jeżeli sen zostanie prze-
rwany w celu oddania moczu. 

zaleca się ograniczenie spożycia mięsa, 
również ryb, jeżeli są spożywane w dużych 
ilościach, gdyż mięso jest źródłem substan-
cji zakwaszających mocz, które ułatwiają 
powstawanie kamieni moczowych. 

trzeba także ograniczyć spożywanie soli, 
jednak nie ma potrzeby ograniczania spo-
życia wapnia w postaci produktów mlecz-
nych, natomiast nie wolno bez zalecenia 
lekarza przyjmować preparatów wapnia 
i witaminy D. 

zalecana jest dieta z większą ilością wa-
rzyw i owoców. 

Jeżeli skład kamienia został zba-
dany i zawiera on szczawia-

ny lub wykryto nadmierne 
wydalanie szczawianów 
z moczem, to należy ogra-
niczyć spożycie pokarmów 
bogato szczawianowych, 
takich jak: czekolada, kawa, 

herbata, orzechy, rabarbar, 
szpinak, truskawki, buraki. 

Podwyższone ryzyko występowa-
nia kamieni nerkowych można zaob-

serwować u osób z nadwagą bądź otyłych 
oraz przyjmujących preparaty wapnia. 

Oczywiście należy pamiętać, że kamica ner-
kowa nie oznacza jednoczesnego występo-
wania kolki nerkowej. środki zapobiegania 
należy szczególnie zalecać osobom, u któ-
rych kamica nerkowa występuje rodzinnie.

ChCąC zapobieC wystąpieniu kolki nerkowej 
w Pierwszej KOlejnOści należy leczyć 
dOlegliwOści POwOdujące Kamicę nerKOwą. 
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w poprzednim wydaniu magazy-
nu (Porady z apteki 09/2017) 
omówiliśmy w dużym skrócie, 

czym jest i jakie znaczenie dla noworodków 
wszystkich ssaków - w tym człowieka - ma 
pobór pierwszego matczynego pokarmu, 
jakim jest colostrum (siara, młodziwo). 
w zyskującej na znaczeniu, zarówno w me-
dycynie jak i życiu codziennym, filozofii 
„powrotu do natury”, korzystanie z jej da-
rów staje się coraz bardziej powszechne. co 
więcej, prowadzi się wiele badań na temat 
znaczenia diety, substancji naturalnych, 
snu czy aktywności sportowej – słowem 
„zdrowego stylu życia”, podnosząc tym 
samym rangę „mądrości ludowych” do fak-
tów naukowych.
niezaprzeczalnie colostrum jest tym pro-
duktem naturalnym, który słusznie zyskał 
sobie miano eliksiru zdrowia, o czym świad-
czyć mogą liczone już w setkach badania 
i eksperymenty, potwierdzające jego do-
broczynne działanie, także poza okresem 
noworodkowym.

„czym skorupka za młodu 
nasiąknie...”
Przytoczony fragment przysłowia odnosi się 
w takim samym stopniu do kształtowania 
charakteru, jak i zdrowia człowieka. 

wiadOmym jest, że dzieci 
wychOwywane w warunKach 
zbliżOnych sterylnOścią dO 
labOratOrium, wbrew załOżeniu, 
chOrują częściej, są mniej OdPOrne 
i bardziej POdatne na nieKOrzystne 
warunKi śrOdOwisKa nawet w życiu 
dOrOsłym. 

Brak kontaktu z naturalnie występującymi 
w przyrodzie elementami, jak pyłki roślin, 
sierść zwierząt, pewne drobnoustroje wy-
stępujące w naszym najbliższym otocze-
niu, predysponuje dziecko już w łonie matki 
do większej podatności na alergie i reakcje 
z nadwrażliwości. Błędem jest zatem konse-
kwentne, do granic obsesji, unikanie sytuacji 
„narażenia na brud i zarazki”, w których 
ciepło kociego futerka czy zabawę z psem 
zastępują jedynie modne pluszaki, a lepienie 
zamków w piaskownicy - gra na smartfonie. 

Zdrowie zaczyna 
się w jelitach

Colostrum
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Potwierdza to między innymi fakt, że zja-
dając nawet niedokładnie umyte czy ze-
rwane wprost z drzewa rodzime owoce, 
nie chorujemy na biegunki infekcyjne, pod-
czas gdy podróż do krajów egzotycznych 
i zjedzenie tamtejszych specjałów lub wy-
picie niedogotowanej wody powoduje te 
niesprzyjające wypoczynkowi objawy. Jest 
to wynik zetknięcia się z patogenami, z któ-
rymi nie mieliśmy możliwości „zapoznać 
się” w trakcie dotychczasowego życia we 
własnym kręgu mikrobiologicznym. Jednak 
samo „uodparnianie przez narażenie” nie jest 
jedynym elementem dobrze funkcjonują-
cego układu odpornościowego. Niezwykle 
istotne jest odpowiednie „uzbrojenie” sy-
stemu immunologicznego, a to wiąże się 
także w sposób znaczący z błoną śluzową 
przewodu pokarmowego. 
W pierwszych godzinach życia śluzówka jelit 

jest fizjologicznie niedojrzała, co sprawia, że 
jest bardziej podatna np. na czynniki infekcyj-
ne. zadaniem siary wydzielanej tylKO 
Przez KilKa gOdzin PO POrOdzie jest 
PrzysPieszenie dOjrzewania uKładu 
POKarmOwegO, ułatwienie wydalenia 
smółKi Oraz zabezPieczenie miejscO-
we śluzówKi POPrzez wytwOrzenie 
„OchrOnnegO Płaszcza” złOżOnegO 
z Przeciwciał. Siara ułatwia także ko-
lonizację przewodu pokarmowego przez 
florę bakteryjną, która powinna być złożo-
na głównie z różnorodnych bakterii kwasu 
mlekowego i stymuluje własne reakcje od-
pornościowe. Dostarcza też czynników miej-
scowych o działaniu antymikrobiotycznym 
jak laktoferyna i lizozym, przez co wspiera 
barierę zabezpieczającą przed infekcjami 
i daje czas organizmowi na przygotowanie 
własnej odpowiedzi wobec zagrożenia. 
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Flora bakteryjna 
zaczyna KształtOwać się Od mOmentu 
narOdzin i zależy Od taKich czynni-
Ków jaK sPOsób POrOdu, Odżywianie 
niemOwlęcia, sKład flOry baKteryj-
nej matKi i OtOczenia, leKi POdawane 
mamie i dziecKu. Nie opisano dokładnie 
mechanizmów ochronnych wobec poważ-
nych chorób przewlekłych wynikających 
z prawidłowej mikrobioty jelitowej, ale w ba-
daniach na zwierzętach zaobserwowano za-
leżność pomiędzy bioróżnorodnością flory 
jelitowej, a podatnością na zachorowania. 
Nawet tak abstrakcyjne aspekty jak zacho-
wanie, nastrój, koncentracja, podatność na 
stres, zdolność zapamiętywania, wydają 
się mieć związek ze stanem śluzówki jelita. 
Niektóre badania na zwierzętach sugerują, że 

choroby neurologiczne mogą zaczynać się 
od komórek nerwowych w jelitach. Nie ma 
na razie badań potwierdzających taką hipo-
tezę, chociaż wiadomo, że dzieci z autyzmem 
czy zespołem Aspergera wykazują zmiany 
w składzie flory bakteryjnej w porównaniu 
ze zdrowymi dziećmi. 

Niektórzy badacze sugerują, że zaburzenia 
w zachowaniu mogą być spowodowane 
obecnością szkodliwych bakterii i wytwa-
rzanych przez nie toksyn. Jak wspomniano, 
nie ma na to jednoznacznych dowodów, 
ale niewykluczone, że to jeden z elemen-
tów bardzo skomplikowanej siatki zależno-
ści, a dbałość o florę jelitową jest jednym 
z podstawowych założeń zdrowia i dobrego 
samopoczucia. 

R E k L A M A
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Problem jednak tkwi w tym, że nie wystar-
czy wzbogacać florę poprzez spożywanie 
dodatkowych probiotyków, ale dbać o pra-
widłowe warunki do jej lokalnego rozwoju. 
Należy zatem poza bakteriami zawartymi 
np. w kiszonkach i produktach fermenta-
cji mleka wspierać stabilność mikroflory 
poprzez spożywanie prebiotyków. Jedną 
z najwłaściwszych odżywek dla rozwoju 
bakterii kwasu mlekowego jest… laktoza. Ten 
okryty ostatnio złą sławą cukier mleczny 
jest niezwykle cennym substratem ener-
getycznym i bardzo dobrym podłożem dla 
wzrostu „dobrych” bakterii. Jak sama nazwa 
wskazuje, laktoza zawarta jest w mleku, ale 
także w siarze, co nie powinno zrażać osób 
nietolerujących laktozy do stosowania siary, 
gdyż w samej siarze laktozy jest mniej niż 
w mleku i zawiera ona także inne związki 
sprzyjające utrzymaniu równowagi mikro-
biologicznej. Nie dość wspomnieć, że trwa-

ją szeroko zakrojone obserwacje kliniczne 
nad podawaniem preparatów siary bydlęcej 
noworodkom przedwcześnie urodzonym, 
zagrożonym martwiczym zapaleniem jelita. 

Aktualnie dostępne informacje wskazują, 
że badania te przechodzą kolejne etapy za-
awansowania, potwierdzając dobroczynne 
działanie colostrum na szeroko rozumiane 
dojrzewanie przewodu pokarmowego. 

Podsumowując, w aspekcie zdrowia 
jelit, siara działa w kilku obszarach:

•	 poprzez zawartość czynników wzrosto-
wych wspiera dojrzewanie komórek na-
błonka jelitowego

•	 obecność w niej naturalnych prebioty-
ków sprzyja utrzymaniu różnorodności 
mikroflory jelitowej
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•	 bogactwo związków aktywnych biolo-
gicznie, jak laktoferyna i lizozym, działa 
miejscowo antymikrobiotycznie.

Nie tylko dla zdrowia 
Noworodka
Nie dyskutując z walorami siary jako pierw-
szego pokarmu noworodka, można zadać 
pytanie, jakie korzyści z jej spożywania czer-
pią osoby dorosłe. W tym wydaniu maga-
zynu skupimy się na wpływie colostrum 
na zdrowie jelit, gdyż to właśnie gastro-
logia jest dyscypliną najczęściej czerpiącą 
z dobroczynnych właściwości siary. W ten 
sposób zostanie złożony swego rodzaju hołd 
jednemu z ojców medycyny – Hipokrateso-
wi, który już przed wiekami stwierdził, że 
zdrowie zaczyna się w jelitach.
Od kilku lat w kuluarach spotkań naukowych 

szeptano o możliwości istnienia zaburzenia 
w budowie błony śluzowej jelita, które nie 
jest obojętne dla całego ustroju. Od pewnego 
momentu zaczęto nazywać je „zespołem 
przeciekającego jelita”. Nie jest to jeszcze 
oficjalne stanowisko ekspertów, ale wiele 
badań potwierdza możliwość istnienia tego 
rodzaju patologii u osób dorosłych, a nawet 
dzieci.

równOwaga błOny śluzOwej, jaK już 
wsPOmnieliśmy, zależy Od struKtu-
ry histOlOgicznej, czyli budOwy KO-
mórKOwej i warstwy śluzOwO-baK-
teryjnej POKrywającej cały Przewód 
POKarmOwy. jeśli Któryś z tych ele-
mentów zOstanie zaburzOny, tOruje 
tO drOgę dO POwstania warunKów 
sPrzyjających „PrzecieKaniu jelita”. 

R E k L A M A



r e k l a m a
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Czynniki, które mogą zarówno uszkadzać filtr 
śluzowo-bakteryjny, jak i rozluźniać połączenia 
komórkowe, to dla osób dorosłych głównie leki 
(antybiotyki i leki przeciwzapalne oraz sterydo-
we), przewlekły stres oraz ciężki wysiłek fizyczny 
(sportowcy). 

dzieci i młOdzież z KOlei dO wystąPienia 
tegO stanu PredysPOnuje niezdrOwa dieta 
bOgata w żywnOść wysOKOPrzetwOrzOną, 
a taKże infeKcje. 

W wyniku pozbawienia jelita naturalnych elemen-
tów zabezpieczających bezpośredni kontakt ustroju 
z tym, co w świetle przewodu pokarmowego, może 
dojść do stymulacji układu odpornościowego np. 
toksynami czy alergenami z żywności. Sugeruje się, 
że może to być przyczyną zwiększonego wystę-
powania chorób autoimmunologicznych, choć lista 
patologii potencjalnie związanych z nieszczelnym 
jelitem jest długa... zgodnie z teorią Hipokratesa.

R E k L A M A R E k L A M A

• Inhalator o wysokiej wydajności, przeznaczony dla całej rodziny. 
• Charakteryzuje się zwartą konstrukcją oraz wysoką wydajnością inhalacji. 
• Skutecznie rozpyla wszystkie standardowe roztwory inhalacyjne. 
• Nadaje się do inhalacji kortykosteroidów. 
• Nie zawiera ftalanu ani bisfenolu A. 
• Urządzenie jest objęte 5-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. 
• Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w trybie: 30 minut pracy.

A partner for people. For life.
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Pewnym jest, że stOsOwanie 
siary bydlęcej wsPiera 
regenerację błOny śluzOwej 
jelita. udOwOdniOnO tO badając 
stan śluzówKi jelit PrOsiąt, 
Którym POPrzez POdawanie 
niesterydOwych leKów 
PrzeciwzaPalnych lub 
chemiOteraPeutyKów 
wywOłanO zaPalenie jelit 
(tzw. zaPalenie jelita PO leKach 
niesterydOwych lub zaPalenie 
jelita induKOwane chemiOteraPią). 

W tym przypadku regeneracyjnego dzia-
łania siary upatruje się w dużej zawartości 
czynników wzrostowych, jak naskórkowy 
czy insulinopodobny czynnik wzrostu (EGF 
i IGF). Jak dotąd nie zaobserwowano jednak 
wpływu tych czynników na wzrost komó-
rek nowotworowych, wręcz donosząc o jej 
hamującym wpływie na wzrost niektórych 
nowotworów (in vitro), co dodatkowo fascy-
nuje i stawia colostrum w gronie mitycz-
nych eliksirów zdrowia. Również osławione 
immunoglobuliny siarowe zyskały należne 
miejsce wśród preparatów stosowanych 
przy problemach jelitowych. 

W Australii dostępny jest już preparat za-
wierający przeciwciała z hiperimmunizo-
wanej siary, dedykowany chorującym bądź 
chcącym zabezpieczyć się przed tzw. „bie-
gunką podróżnych”. Choroba ta, wywołana 
przez pewne szczepy bakterii E. coli, jest 
powszechną przypadłością osób podró-
żujących. Jak udowodniono, przeciwciała 
takie można pozyskiwać z siary oraz mleka, 
wcześniej immunizując ciężarną krowę, jed-
nak to przeciwciała siarowe osiągają lepsze 
wyniki terapeutyczne. Dowodzi to, że siara 
zawiera substancje o działaniu komplekso-
wym, wzajemnie współzależnym i najlepiej 
działa wtedy, gdy jest nieprzetworzona. 
Dodam też, że podobne obserwacje poczy-
niono na mleku tłustym i mleku odtłuszczo-

nym, stwierdzając, że 
w mleku odtłuszczonym 
aktywność przeciwciał jest nie-
porównywalnie niższa w porówna-
niu z mlekiem tłustym. 

Chociaż aktualnie badania nad pozytyw-
nym wpływem siary na jelita obejmują 
sportowców i stosujących różne grupy le-
ków (antybiotyki, sterydy, leki niesterydo-
we przeciwzapalne), początki obserwacji 
dotyczyły pacjentów narażonych na ciężkie 
schorzenia jelit wynikające z osłabionej od-
porności czyli pacjentów HIV+ i chorujących 
na AIDS. Były to często dzieci, u których tzw. 
infekcje oportunistyczne, czyli takie, na które 
raczej nie chorują osoby ze sprawnym ukła-
dem odpornościowym, dotykały znamiennie 
częściej, i to z poważnymi konsekwencjami. 

Podawanie tym pacjentom preparatów siary 
wpływało u większości na skrócenie obja-
wów biegunkowych oraz mniejszą utratę 
masy ciała wynikającą z zaburzeń wchła-
niania towarzyszącym biegunkom. Ocenia 
się również synergistyczny wpływ kompo-
nentów siary na mechanizmy działania prze-
ciwbakteryjnego niektórych antybiotyków. 
To zagadnienie stanowi jednak nieodkryte 
jeszcze pole dociekań naukowców.
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Niewidzialna 
strefa obronna
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tworzy ją zespół pożytecznych bakte-
rii, które nas chronią przed intruzami 
jakimi są wirusy, bakterie czy grzyby. 

Zewnętrzną zaporę buduje między innymi 
skóra, śluzówki, odruchy obronne jak kicha-
nie, kaszel, wymioty, łzawienie.
Za odporność organizmu nie odpowiada 
jeden narząd, ale cały zespół, dlatego mó-
wimy o układzie odpornościowym. Układ 
odpornościowy to zespół różnych organów 
w ciele człowieka i każdy z nich wie, jak ma 
współgrać ze sobą, aby powstała symfonia 
o nazwie odporność. Tę naturalną barierę 
powinniśmy wspierać na wiele sposobów.

dieta
Podstawą budowania naszej odporności jest 
właściwa dieta. Ocenia się, że za około 80% 
wydolności całego układu odpornościowego 
odpowiadają jelita. U zdrowych ludzi układ 
pokarmowy jest wypełniony prawidłową 
mikroflorą, wolny od przerostu szkodliwych 
drobnoustrojów i nie stanowi pożywki dla 
szkodliwych pasożytów. 
Każdy kto chce zachować swój organizm 
w dobrej kondycji zdrowotnej:

•	 nie powinien się przejadać

•	  powinien zapewnić optymalne wchłania-
nie składników odżywczych poprzez jak 
najdokładniejsze przeżucie wszystkiego 
co je

•	 powinien zwracać uwagę na ewentualne 
nietolerancje pokarmowe.

Często nie zwracamy uwagi na szczegóły, 
a to właśnie one są istotą rzeczy. Chcąc 
zachować nasz organizm w bardzo dobrej 
kondycji, musimy w przeziębieniowej profi-
laktyce uwzględnić picie dużych ilości nie-
gazowanej wody mineralnej oraz herbatek 
owocowych (z dzikiej róży, tarniny, owocu 
maliny, borówki, ostrężyny, rokitnika, czar-
nej porzeczki, dzikiego bzu, melisy, mięty, 
ziela jeżówki), co pozwala na prawidłowe 
nawodnienie organizmu i ułatwia eliminację 
niepotrzebnych i szkodliwych związków. 

Wskazane jest także stosowanie dobrze zbi-
lansowanej diety. Do jadłospisu dobrze jest 
wprowadzić pokarmy, które mają działanie 
potencjalnie zapobiegające przeziębieniom, 
a mianowicie cebulę, czosnek, chrzan, owoc 
czerwonej papryki (cenne źródło witaminy 
C i karotenu) czy natkę pietruszki. W diecie 
wzmacniającej odporność powinny się zna-
leźć warzywa i owoce, które obfitują w tzw. 
antyoksydanty (przeciwutleniacze), a które 
– walcząc z wolnymi rodnikami – sprzyjają 
naszej odporności. Są to głównie witaminy 
A, C i E, zawarte między innymi w marchwi, 
szpinaku, brokułach, pomidorach, papryce 
(zwłaszcza czerwonej), cytrusach oraz po-
rzeczkach i truskawkach (także mrożonych).

Ta niewidzialna strefa, która nas chroni, to odporność. Posiadamy dwa 
rodzaje odporności: bierną i czynną. Bierna powstaje w naszym organizmie 
już w życiu płodowym, w wyniku przejścia przeciwciał z organizmu matki, 

natomiast czynną nabywamy w wyniku przebytych chorób lub w sposób 
sztuczny poprzez szczepionki. 
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R E k L A M A

Styl życia
Pamiętajmy, że na OdPOrnOść Organi-
zmu duży wPływ ma również zdrO-
wy styl życia. Ważna jest aktywność 
fizyczna (właściwie dobrane i wykonywane 
ćwiczenia), spacery, odpowiednia ilość snu, 
picie dużej ilości płynów, unikanie stresu, 
regularny wypoczynek. Spacery są zalecane 
niezależnie od pogody - czy to słonecznej, 
czy deszczowej. Warto jednak pamiętać 
o ubiorze dostosowanym do aktualnych 
warunków pogodowych. Przeziębienie czę-
sto jest skutkiem wychłodzenia organizmu, 
zwłaszcza w wyniku jednoczesnego prze-
moczenia, bywa też skutkiem przegrzania 
i następującego potem wychłodzenia. 

Posiadanie kilku warstw ubrań na sobie 
pozwala na bieżąco reagować na zmiany 
temperatur - coś zdejmować, coś zakła-
dać. Poszczególne warstwy ubrań, nawet 
cienkich koszulek i bluzeczek, są lepszym 
środkiem izolacyjnym niż jeden gruby swe-
ter. Zimą należy pamiętać nie tylko o sza-
liku i rękawicach, ale także o czapce, gdyż 
przez głowę tracimy bardzo dużo ciepła. 
Absolutnie przeciwwskazane jest picie al-
koholu w czasie wychłodzenia organizmu. 
Rozszerza on naczynia krwionośne, dając 
jedynie pozorne uczucie ciepła. Jeśli dojdzie 
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do zmarznięcia i przemoczenia, warto szyb-
ko wysuszyć się i przebrać, a zmarznięte 
i przemoczone stopy wymoczyć w ciepłej 
wodzie z dodatkiem olejku eterycznego. 
Można również odpocząć w łóżku, pamię-
tając, że zmęczenie sprzyja rozwinięciu się 
infekcji. W czasie kiedy pogoda jest bardzo 
brzydka i większość czasu przebywamy 
w pomieszczeniach zamkniętych, należy 
pamiętać o regularnym ich wietrzeniu. Naj-
lepsza dla organizmu temperatura pomiesz-
czenia powinna wynosić od 19 do 22 stopni 
Celsjusza.

Świetnym treningiem na odporność są 
również zmiany klimatyczne, na przykład 
wyjazd w góry latem czy zimą nad mo-
rze. Organizm, który musi dostosować się 
do różnych warunków, mobilizuje do tego 
wszystkie swoje siły. Najkorzystniejsze są 
dłuższe wyjazdy, trwające powyżej dwóch 
tygodni.

hartowaNie
KOlejnym znanym sPOsObem na 
wzmOcnienie OdPOrnOści jest hartO-
wanie POPrzez wOdę. Od najmłodszych 
lat możemy maluchowi robić na przykład 
kąpiele nóg, na zmianę w ciepłej i zimnej 
wodzie, lub też kończyć kąpiel chłodniejszym 
prysznicem. Pozwólmy też dziecku biegać 
boso po plaży i trawie lub brodzić w wodzie. 
Dorośli mogą korzystać z sauny, po której 
bierze się zimny prysznic. Bardzo ciekawy 
i ekstremalny sposób hartowania to zostać 
morsem. Należy jednak pamiętać, aby przed 
kąpielą w lodowatej wodzie zasięgnąć opinii 
lekarza na temat naszego stanu zdrowia.

StreS
Od dawna wiadomo, że na dobrą odpor-
ność organizmu duży wpływ ma unika-
nie stresu lub ograniczanie jego wpływu. 
Stres powoduje bowiem zwiększoną pro-
dukcję i wydzielanie katecholamin oraz 
kortykosterydów, które w wyniku wpływu 

immunosupresyjnego zwiększają podatność 
na infekcje. Istnieje wiele metod pozwalają-
cych na zwalczanie skutków stresu - techniki 
relaksacji, aktywne uprawianie sportów, 
stosowanie preparatów ziołowych i wiele 
innych.

SeN
dla PrawidłOwegO funKcjOnOwania 
uKładu ObrOnnegO Organizmu bardzO 
duże znaczenie ma OdPOwiednia ilOść 
snu (co najmniej 7 godzin na dobę u doro-
słych i co najmniej 9 godzin u dzieci) oraz 
wypoczynku, który jest spędzony aktywnie.

probiotyki
POnadtO OgrOmny wPływ na Pra-
widłOwe funKcjOnOwanie uKładu Od-
POrnOściOwegO mają PrObiOtyKi, czyli 
tak zwane dobre bakterie, które naturalnie 
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są w naszym przewodzie pokarmowym. 
Chronią przed infekcjami górnych dróg od-
dechowych oraz zapewniają prawidłową 
pracę przewodu pokarmowego. Można je 
znaleźć w jogurtach, kefirach, maślance, 
kiszonkach.

rOzwój KOrzystnej miKrOflOry jelitO-
wej wartO wsPOmóc PrzyjmOwaniem 
PrebiOtyKów w POstaci na PrzyKład 
inuliny. Okazuje się, że inulina ma wiele 
ciekawych właściwości: działa na jelita jak 
jogurt naturalny, ogranicza wchłanianie kalo-
rii podobnie jak błonnik i może być w kuchni 
dobrym zamiennikiem cukru lub zagęszcza-
czem. Korzystny wpływ inuliny na zdrowie 
może odczuć każdy, a szczególnie osoby oty-
łe, odchudzające się i chorujące na cukrzycę. 
Inulinę znajdziemy przede wszystkim w su-
plementach diety i żywności funkcjonalnej. 

Żywność funkcjonalna to taka, której poza 
podstawowym zadaniem, jakim jest odży-
wianie, przypisuje się psychologiczny lub 
fizjologiczny wpływ na ludzki organizm. 
Może ona na przykład obniżać poziom cho-
lesterolu, wzmacniać układ odpornościowy, 
przywracać równowagę mikrobiologiczną 
układu pokarmowego. Natomiast produkty 
i preparaty, w których składzie występują 
obok siebie prebiotyki i probiotyki to synbio-
tyki Oprócz żywności prebiotyki i probiotyki 
można kupić w aptece w postaci kapsułek 
lub proszku w saszetkach.

w zaPObieganiu PrzeziębieniOm 
i wzmacnianiu uKładu OdPOrnOś-
ciOwegO szczególną rOlę Odgrywa 
witamina c jako skuteczny środek w wal-
ce z infekcjami oraz rutyna. Naturalnymi 
źródłami witaminy C są przede wszystkim 
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truskawki, owoce cytrusowe, owoce kiwi, 
sok pomidorowy, słodka papryka, broku-
ły i pomidory. Witamina C występuje też 
w wielu dostępnych na rynku preparatach, 
sama albo w połączeniu z innymi środkami 
stosowanymi w leczeniu infekcji.
Bądźmy dobrymi i dbającymi właścicie-
lami swoich organizmów. Pamiętajmy, że 
jest on jedynym miejscem, jakie mamy do 

życia. Tylko od nas zależy, czy w miarę upły-
wu czasu staniemy się rozsypującym się 
i przeżartym rdzą starym rupieciem, czy też 
wzbudzającym zachwyt swoim wyglądem 
i sprawnością, wyjątkowo dobrze utrzyma-
nym modelem. Aby nasz układ odpornoś-
ciowy mógł skutecznie bronić nas przed 
infekcjami, musimy dbać o niego codziennie. 
Sobie i swoim dzieciom zaplanujmy dzień tak, 
by nie zabrakło w nim ruchu na świeżym po-
wietrzu, dobrej diety i solidnego odpoczynku. 

Wówczas nasz układ immunologiczny będzie 
miał odpowiednie warunki do prawidłowego 
działania. Silny, zadbany i na bieżąco konser-
wowany system immunologiczny, stojąc na 
straży naszego dobrostanu, wykona zawsze 
pracę, do której został stworzony przez na-
turę, czyli uchroni nas od wszystkich chorób 
– od kataru aż po raka.
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w ten sposób dopływ krwi do potłuczonego 
miejsca. To rodzaj samoleczenia organizmu. 
Jeżeli nie istnieją poważniejsze uszkodzenia 
ciała, zwykłe siniaki goją się w ciągu kilku dni. 
Gdy siniaki utrzymują się dłużej niż tydzień 
i bolą, trzeba iść do lekarza. Taki stan może 
oznaczać bowiem zaburzenia w krzepliwości 
krwi. Stwierdza się to po prostym bada-
niu krwi na liczbę płytek, czas krzepnięcia 
i krwawienia.

Któż z nas nie nabił sobie choć raz w życiu 
siniaka? Chyba każdy. Najczęściej borykają 
się z tym problemem osoby, które uprawiają 
sport. Sine miejsca na różnych częściach cia-
ła bardzo uprzykrzają nam życie. Pojawiają 
się one po uderzeniu o coś twardego bądź 
w wyniku długotrwałego bólu w określonym 
miejscu – są to tak zwane wylewy podskór-
ne. Na szczęście siniaki nie są groźne.

siniaki?
Siniaki, fachowo nazywane 

krwawymi podbiegnięciami, 
zazwyczaj są efektem uszkodzenia 

naczyń krwionośnych w wyniku 
uderzenia lub zmiażdżenia. 

Powstają wtedy, gdy krew przez 
uszkodzoną tkankę przedostaje się 

do tkanki podskórnej, zazwyczaj 
w miejscu, które jest mocno 

uderzone lub przygniecione. 

wyjątkiem są siniaki pod oczami, 
które mogą się utworzyć po ude-
rzeniu w czoło lub skroń. Dzie-

je się tak, gdyż krew spływa (opada) pod 
wpływem sił grawitacji. Zasinienie ma dość 
wyraźny kształt, ponieważ otaczająca go 
nieuszkodzona tkanka obkurcza się, hamując 

O czym mogą 
nas informować
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Siniaki u dzieci zawsze budzą niepokój. Mogą 
świadczyć o stłuczeniu lub stosowanej 
wobec dziecka przemocy domowej. Dzie-
ci, szczególnie te w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, są niezwykle aktywne, 
albowiem ruch jest dla nich naturalną po-
trzebą, której zaspokojenie jest niezbędne 
do prawidłowego rozwoju fizycznego orga-
nizmu, dlatego u nich mogą często pojawiać 
się krwawe podbiegnięcia.

Jeśli siniaki na ciele pojawiają się w wyniku 
upadku czy urazu mechanicznego i wystę-
pują zazwyczaj na nogach, wówczas nie są 
groźne. Nie zawsze jednak siniaki powstają 
wskutek urazu mechanicznego. Jeśli pojawia-
ją się samoistnie, są pierwszymi objawami 
choroby.

R E k L A M A



30 październik 2017  |  pOradY z apTeki

pojawiają się znikąd i bez wyraźnej przyczyny

znajdują się w miejscach, które nie mają związku z uderzeniem (mogą 
to być stopy, dłonie, brzuch)

pojawiają się nawet po delikatnym dotknięciu skóry

wiążą się z ogromnym bólem, który uniemożliwia normalne życie

są bardzo rozległe, a ich rozmiar jest nieadekwatny do urazu.

siniaki samoistnie występują 
wtedy, gdy w organizmie zaCzyna 
toCzyć się proCes Chorobowy.  
mogą one świadCzyć o:

•	 wrOdzOnej KruchOści naczyń – cho-
roba ta polega na nadmiernej krucho-
ści naczyń krwionośnych i zbyt dużej 
przepuszczalności naczyń włosowatych, 
ponieważ wadliwe, delikatne naczynka, 
pękając, uwalniają krew poza ich obręb, 
powodując rozległe krwiaki na całym 
ciele.

•	 hemOfilii (skazie krwotocznej) – to wro-
dzona choroba (najczęściej rozpoznawa-
na w wieku niemowlęcym lub wczesnym 
dzieciństwie), w której nawet po bardzo 
lekkim urazie (na przykład przyciśnięcia 
palcem punktu na ciele) pojawiają się 
krwiaki; powodem tego zjawiska jest 
niedobór czynników krzepnięcia krwi;

•	 chOrObie vOn willebranda – objawia 
się samoistnie powstającymi na nogach  
siniakami; przyczyną ich powstawania 
jest brak we krwi niektórych czynników 

1.
2.
3.
4.
5.

zmiany na skórze trzeba 
konieCznie pokazać 
lekarzowi, jeśli siniaki:
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krzepnięcia (na przykład czynnika von 
Willebranda). Zdarza się, że schorzenie 
to diagnozowane jest dopiero u osoby 
dorosłej, na przykład gdy po usunięciu 
zęba lub po zabiegu chirurgicznym po-
jawiają się problemy z zatamowaniem 
krwawienia. Choroba spowodowana jest 
brakiem czynnika krzepnięcia krwi i jest 
najczęstszym wrodzonym schorzeniem 
związanym z układem krzepnięcia;

•	 PrzewleKłej białaczKi szPiKOwej – 
w wyniku niedoboru trombocytów (pły-
tek krwi) oraz zmniejszenia liczby ery-
trocytów (czerwonych krwinek) u osób 
z ostrą postacią białaczki pojawiają się 
często krwawienia oraz podskórne wy-
lewy krwi do tkanek, którym zawsze 
towarzyszą inne symptomy, takie jak: 
nocne poty, gorączka, powiększone wę-

zły chłonne. Siniaki pojawiają się tylko 
u części chorych – u połowy z nich liczba 
płytek jest zwiększona, co skutkuje zato-
rami, u jednej trzeciej pozostaje w nor-
mie, u reszty mogą pojawić się krwiaki;

•	 PierwOtnej marsKOści żółciOwej 
wątrOby – powinny występować rów-
nież inne symptomy, w tym: żółtacz-
ka, wodobrzusze, krwawienie z nosa 
i z dziąseł oraz obrzęk nóg, przewlekłe 
zmęczenie;

•	 niewydOlnOści nereK – samoistnie 
pojawiającym się siniakom na nogach 
towarzyszą: świąd, zmiany skórne takie 
jak wypryski, nudności i wymioty, brak 
apetytu, utrata masy ciała, bóle głowy, 
czkawka oraz nadciśnienie tętnicze krwi.
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Na samoistne powstawanie siniaków oprócz 
chorób mogą wpływać również inne czyn-
niki, a mianowicie:

•	 niedObór witaminy K – witamina K 
bierze udział w procesach krzepnięcia 
krwi, jej niedobór może osłabiać krzep-
nięcie i je zaburzać (za obniżenie pozio-
mu witaminy K odpowiadają najczęściej 
choroby wątroby, tarczycy i trzustki)

•	 niedObór witaminy c – witamina C jest 
odpowiedzialna za elastyczność naczyń 
krwionośnych i ich przepuszczalność, jej 
niedobór sprawia, że naczynia krwio-
nośne stają się kruche i pękają, przez 
co powstają siniaki

•	 PrzyjmOwanie leKów rOzrzedza-
jących Krew – są to leki stosowane 
w leczeniu chorób układu krwionośnego 
oraz leki przeciwzakrzepowe

•	 zażywanie KOrtyKOsterOidów, czyli 
leków o działaniu przeciwzapalnym, an-
tyalergicznym i obniżających odporność

•	 nadużywanie alKOhOlu – rozszerza 
on i osłabia naczynia krwionośne, wy-
płukuje witaminy odpowiedzialne za ich 
elastyczność i prawidłowe krzepnięcie 
krwi

•	 sPrawy KObiece - badania wskazują, że 
kobiety bezpośrednio przed miesiączką 
oraz niewielka grupa ciężarnych przed 
porodem (5%) narażone są na łatwiejsze 
powstawanie siniaków. Powodem jest 
osłabienie naczyń krwionośnych oraz 
zmniejszenie w tym czasie liczby płytek 
krwi.

Siła upadku lub uderzenia uszkadza naczynia 
włosowate. Miejsce stłuczenia w pierwszym 
etapie bardzo boli, choć nie ma widocznej 
rany. Sine miejsce na skórze nie pojawia się 
od razu. Dzieje się tak, gdyż najpierw musi 
nastąpić moment wchłaniania hemoglobiny 
z uszkodzonych naczyń, przez co nasze bo-
lesne miejsce zmienia kolor. Najczęstszymi 
odcieniami siniaków są kolory od ciemno-
granatowego, przez odcienie fioletu, aż do 
żółtego.

Warto 
wiedzieć

 

siniaki zazwyCzaj goją się samoistnie, 
jednak gdy się pojawiają na Ciele, należy 
przygotować i przyłożyć na nie zimny 
kompres z kwaśnej lub zimnej wody, serwatki 
Czy też z kwaśnego mleka. 

Bardzo często stosuje się 
okłady z lodu, mrożonek, 
z rozgniecionej kapusty bądź 
czosnku. Zimne okłady są 
bardzo skuteczne, ponieważ 
zimno powoduje obkurczanie 
się naczynek krwionośnych, 
a co za tym idzie – zapobie-
ga wylewowi krwi i ograni-
cza obszar siniaka. Siniaków 
na nogach i na całym ciele 

można pozbyć się poprzez 
smarowanie krwawych wy-
broczyn maściami na stłu-
czenia (z kasztanowcem, 
arniką górską lub żywoko-
stem). Gojenie siniaków mo-
żemy również przyspieszyć 
za pomocą dostępnych w ap-
tekach żelów czy plastrów 
chłodzących. Siniak powinien 
zniknąć po upływie 7 - 10 dni. 

Stłuczenia i siniaki bywają 
często bolesne, jednak spo-
żywanie zbyt dużych ilości 
środków przeciwbólowych 
nie jest wskazane, albowiem 
niektóre z nich na przykład 
zmniejszają gęstość krwi. Za-
żywając je, często zupełnie 
nieświadomie powodujemy 
powiększenie krwawego pod-
biegnięcia.
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VITAMMY 
COLIBRI

®

• Vitammy Colibri można stosować  
u dzieci w wieku 0 - 12 lat,
• dzięki dwóm elastycznym końców-
kom jest w stanie oczyszczać nos  
u dziecka w sytuacji kataru różnego 
pochodzenia,
• dysponuje bezpieczną mocą ssącą 
400 mmHg (53,3 kPa)
• możliwość wyparzania głowicy, koń-
cówek i zbiorniczka na wydzielinę, 
• ergonomiczny kształt i łatwość obsługi.

ElEktryczny aspirator 
do nosa 
(odCiągaCz kataru) 

dLa dziECi W PrzEdziaLE 0-12 Lat !!!    •    PrzENoŚNY i autoMatYCzNY    •    ŁatWE CzYSzCzENiE

urządzenie na 
BatEriE!
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Dar życia, a zarazem 
bezcenny lek

krew

W każdym roku, pod koniec okresu urlopowego, w przestrzeni medialnej 
dają się słyszeć alarmujące głosy płynące wprost ze stacji krwiodawstwa 
w całym kraju, nawołujące do oddawania krwi. Proszą placówki służby 

zdrowia, ale też konkretne osoby. Poruszył mnie apel kobiety oczekującej 
kilka lat na zabieg wstawienia endoprotezy stawu biodrowego, który musiał 

zostać odwołany z powodu braku krwi. 

TEMAT NUMERU
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Większość operacji chirurgicznych 
wymaga toczenia krwi operowa-
nym pacjentom. W Polsce, na tle 

Europy, notujemy również zwiększoną licz-
bę wypadków komunikacyjnych, w których 
często dochodzi do znacznej utraty krwi 
u poszkodowanych. W takich sytuacjach 
krew jest bezcennym lekiem ratującym ży-
cie. Wielu pacjentów zmaga się z choroba-
mi prowadzącymi do niedokrwistości, czyli 
niedoboru poszczególnych składników tej 
życiodajnej tkanki. Krew bądź wyizolowane 
z niej poszczególne frakcje stanowią często 
jedyne lekarstwo. Pomimo olbrzymiego 
postępu medycyny i biotechnologii z nią 
związanych nic nie jest w stanie zastąpić 
krążącej w naszych żyłach krwi, a zapo-
trzebowanie na ten cudowny lek z roku na 
rok rośnie.

krew jako tkaNka
najwięcej we Krwi jest erytrOcy-
tów (średnio 4-5 milionów w 1mm3). Po-
wstają one w czerwonym szpiku kostnym 
i zawierają czerwony barwnik krwi zwany 
hemoglobiną, stąd kolor naszej krwi jest 
czerwony. Hemoglobina ma wyjątkową zdol-
ność odwracalnego łączenia się z tlenem 
i dwutlenkiem węgla. Dzięki tej właściwości 
hemoglobiny, erytrocyty transportują tlen 
z płuc do tkanek, którym jest on niezbędny 
do procesów życiowych, a odbierają powsta-
jący tam dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla 
z kolei przenoszony jest do płuc i wydalany 
na zewnątrz podczas oddychania.

leuKOcytów we Krwi nie jest taK 
dużO jaK erytrOcytów - zaledwie 3,5-
10 tysięcy w 1 mm3. Powstają one zarówno 
w czerwonym szpiku kostnym, jak i w śle-
dzionie, grasicy i węzłach chłonnych. Do 
białych krwinek zaliczamy: granulocyty, 
leukocyty, monocyty i makrofagi. Funkcją 
leukocytów jest obrona organizmu przed 
wirusami, bakteriami, grzybami i ciałami 

Warto 
wiedzieć

dzięKi rOzbudOwanemu systemOwi 
naczyń, Które ułOżOne jednO za 
drugim miałyby łącznie długOść 
100.000 KilOmetrów, czerwOny eliK-
sir dOciera dO Każdej KOmórKi ciała. 

Ten doskonały system logistyczny trans-
portuje tlen i substancje odżywcze, usuwa 
toksyny, dba o niszczenie wnikających 
do organizmu drobnoustrojów chorobo-
twórczych, a przy okazji – stanowiąc roz-
puszczalnik dla hormonów – pełni jeszcze 
rolę systemu komunikacyjnego. Milimetr 
sześcienny krwi zawiera około ośmiu mi-
lionów komórek, głównie przenoszących 
tlen, tzw. czerwonych ciałek. Wszystko to 
zazwyczaj działa jak w zegarku. 

uKład KrwiOnOśny daje się jednaK 
Przechytrzyć nOwOtwOrOm, Które 
z życiOdajnegO Płynu czynią sObie... 
Prywatną sPiżarnię. Krew jest tkanką 
płynną, składającą się z płynu nazywa-
nego osoczem, w którym zawieszone są 
elementy stałe, czyli ciałka krwi. Głównym 
składnikiem osocza jest woda z rozpusz-
czonymi w niej białkami, glukozą, tłuszcza-
mi, witaminami, hormonami, solami mi-
neralnymi, składnikami biochemicznymi, 
dwutlenkiem węgla i przeciwciałami. Do 
ciałek krwi, nazywanych też inaczej ele-
mentami morfotycznymi krwi, zaliczamy: 
krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki 
białe (leukocyty) i płytki krwi (trombocy-
ty). Wszystkie wymienione krwinki speł-
niają bardzo ważne i różnorodne funkcje.
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obcymi. Część białych krwinek (granulo-
cyty, makrofagi) posiada zdolność ruchu 
pełzakowego (takiego jak u ameby), dzięki 
czemu mogą poruszać się pod prąd krwi 
i przenikać przez ściany naczyń krwionoś-
nych do tkanek. To umożliwia im kontrolę 
krwi i tkanek, dzięki czemu nie dopuszczają 
do nadmiernego rozwoju bakterii stale za-
mieszkujących w jamie ustnej, jelitach czy 
drogach oddechowych. W razie rozwoju 
choroby (np. infekcja, uraz skóry), liczba 
leukocytów we krwi może bardzo szyb-
ko wzrastać, ponieważ organizm uwalnia 
rezerwy tych krwinek ze szpiku kostnego, 
węzłów chłonnych i śledziony.

trOmbOcyty wystęPują we Krwi 
w ilOści 150-450 tysięcy/mm3. Biorą 
udział w krzepnięciu krwi, dzięki czemu 
nieduże krwawienia ulegają samoistnemu 
zatamowaniu w ciągu kilku minut po urazie.

NiedokrwiStość
Powszechnie wiadomo, że do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu, łącz-
nie z krążącą krwią, niezbędne są między 
innymi sole mineralne i witaminy. Substan-
cje te dostarczane są do organizmu wraz 
z pożywieniem. Jednym z najważniejszych 
składników mineralnych, niezbędnym do 
tworzenia krwinek czerwonych w szpiku 
kostnym jest żelazo. niedObór żelaza 
jest najczęstszą Przyczyną niedO-
KrwistOści, Której nastęPstwem jest 
gOrsze zaOPatrzenie tKaneK i narzą-
dów w tlen. Powodem niedoboru żelaza 
mogą być częste i przedłużające się krwa-
wienia, np. z przewodu pokarmowego czy 
dróg rodnych, niedostateczna podaż tego 
minerału w pokarmie (szczególnie w sezonie 
jesienno-zimowym) lub zaburzenia w jego 
wchłanianiu w przewodzie pokarmowym. 
Objawy niedokrwistości z niedoboru żelaza 
zwykle ujawniają się powoli. Może występo-
wać łatwe męczenie, kołatanie serca, spadek 
odporności i częste infekcje, sucha i łuszczą-
ca skóra, wypadanie włosów, łamliwe pa-
znokcie, bladość skóry i śluzówek widoczna 
przede wszystkim na małżowinach uszu, 
palcach rąk i stóp, wargach, wewnątrz jamy 
ustnej i na spojówkach. Dla potwierdzenia 
rozpoznania niedokrwistości lekarz zleca 
badanie morfologiczne krwi. Po ustaleniu 
jako przyczyny niedokrwistości niedoboru 
żelaza, do leczenia włącza się preparat że-
laza. Lek trzeba stosować regularnie i tak 
długo, jak zaleci lekarz. Chodzi bowiem nie 
tylko o poprawę wyników morfologii krwi, 
ale również o uzupełnienie zapasów żelaza 
w organizmie.
rzadszymi POstaciami niedOKrwistOś-
ci są: niedOKrwistOść z niedObOru 
witaminy b12, tzw. anemia złośliwa i nie-
dokrwistość z niedoboru kwasu foliowego. 
Anemia złośliwa występuje przede wszyst-
kim u osób starszych, u których istnieje 
przewlekły zanikowy nieżyt żołądka lub 
których dieta jest bardzo jednostronna, 

TEMAT NUMERU
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uboga w mięso i mleko. Choroba rozwija 
się powoli, objawy niedokrwistości złośliwej 
narastają stopniowo w ciągu roku lub dłu-
żej. Dodatkowo pojawiają się dolegliwości 
ze strony układu nerwowego. W leczeniu 
stosuje się pozajelitową witaminę B12, pod 
wpływem której ustępują objawy anemii. 
Jednak, aby choroba nie nawróciła, pacjent 
musi kontynuować iniekcje z tej witaminy 
co 3-4 tygodnie.
Niedokrwistość na tle niedoboru kwasu fo-
liowego może być wywołana brakiem tej 
witaminy w pożywieniu, wzmożonym zapo-
trzebowaniem na nią w okresie ciąży, prze-
wlekłymi chorobami niektórych narządów 
lub zastosowaniem niektórych leków, np.  
przeciwdrgawkowych, przeciwprątkowych, 
antagonistów kwasu foliowego. W leczeniu 
podaje się preparaty kwasu foliowego.

Grupy krwi
dla KażdegO z nas jest Oczywiste, że 
mamy różne gruPy Krwi. Związane jest 
to z występowaniem na powierzchni naszych 
erytrocytów uwarunkowanych genetycznie 
antygenów. Zjawisko to zostało odkryte 
w 1901 r. przez austriackiego uczonego 
Karla Landstainera, który wyodrębnił dwa 
podstawowe antygeny grupowe krwi A i B. 

W wyniku różnej kombinacji tych antygenów 
na powierzchni erytrocytów, istnieją cztery 
podstawowe grupy krwi. I tak: 

•	 jeśli mamy grupę krwi A, to na powierzch-
ni naszych czerwonych krwinek znajduje 
się antygen A

•	 jeśli mamy grupę krwi B, to na po-
wierzchni czerwonych krwinek znajduje 
się antygen B
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krwi niezgodnej grupowo jest bardzo nie-
bezpieczna dla życia i często kończy się 
śmiercią, ponieważ dochodzi wówczas do 
burzliwej reakcji między antygenami krwin-
kowymi i przeciwciałami przeciwko nim, 
w wyniku której erytrocyty są niszczone. 
Dlatego obecnie przetacza się chorym wy-
łącznie krew tej samej grupy i przed każdą 
transfuzją próbki krwi biorcy i dawcy są 
badane pod względem zgodności grupowej.

krew jako cudowNy lek
bez Krwi życie jest niemOżliwe, POnie-
waż dOstarcza Ona tlen i substancje 
Odżywcze dO wszystKich KOmóreK 
KażdegO żywegO Organizmu. Jedno-
cześnie można ją łatwo pobierać od dawców, 
dzięki czemu jest niezastąpionym lekiem 
w terapii różnych schorzeń. Krew i pochodne 
z niej preparaty są niezbędne np. w czasie 
dużych operacji chirurgicznych, dla poszko-
dowanych w wypadkach, chorych na cho-
roby krwi i szpiku, chorych z zaburzeniami 
odporności. Jedynym źródłem ludzkiej krwi, 
która może być kiedyś każdemu z nas po-
trzebna, są dawcy.

Krew może oddawać każdy dorosły czło-
wiek, jeśli jest zdrowy, tzn. nie chorował 

•	 jeśli mamy grupę krwi AB, to nasze ery-
trocyty posiadają oba antygeny A i B

•	 jeśli natomiast mamy grupę krwi 0, to 
znaczy, że na powierzchni krwinek czer-
wonych nie ma żadnego antygenu.

Dodatkowo trzeba wspomnieć, że w oso-
czu każdego z nas znajdują się przeciwciała 
przeciwko antygenom, które nie występują 
na naszych własnych krwinkach czerwo-
nych. I tak:

•	 osoby z grupą krwi A mają przeciwciała 
typu b

•	 osoby z grupą krwi B mają przeciwciała 
typu a

•	 osoby z grupą 0 mają dwa rodzaje prze-
ciwciał: typu a i typu b

•	 osoby z grupą krwi AB nie mają żadnych 
przeciwciał.

Wiedza o antygenach krwinkowych i prze-
ciwciałach osoczowych jest niezmiernie waż-
na podczas przetaczania krwi. Transfuzja 
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na wirusowe zapalenie wątroby niezależ-
nie od typu, na kiłę, gruźlicę w ciągu ostat-
nich 5 lat, malarię lub AIDS. Kobieta może 
oddawać krew 3 dni po miesiączce. Krew 
można również oddawać po porodzie i po 
okresie karmienia piersią (przepisy w tych 
przypadkach nie zawierają rygorystycznych 
terminów). Kobieta może oddać krew cztery 
razy w roku, a mężczyzna sześć razy. Jeśli 
dawca oddaje tylko osocze, bez krwinek 
czerwonych, może to powtarzać do dwu-
dziestu razy w roku.

Przed Każdym PObraniem OsOba chęt-
na dO Oddania Krwi jest badana Przez 
leKarza, Który stwierdza, czy nie ma 
PrzeciwwsKazań dO PObrania Oraz 
sPrawdzana jest mOrfOlOgia Krwi. 
Po pobraniu krwi dawca otrzymuje posiłek 
regeneracyjny oraz zwolnienie z pracy za ten 
dzień. Obecnie krew jest pobierana w syste-
mie zamkniętym do foliowego worka, przy 
użyciu sprzętu jednorazowego użytku, dlate-
go nie ma ryzyka zakażenia dawcy w czasie 
tego zabiegu. Potem pobrana krew jest do-
kładnie badana w laboratorium na obecność 
przeciwciał przeciwko kile i wirusom: HIV, 
wirusowego zapalenia wątroby typu A, B 
i C, cytomegalii i wirusa Epsteina-Barra. 
Każdy worek krwi, który jest przetaczany 
choremu, jest wcześniej przebadany, dlatego 
krew jest bezpieczna dla chorego. Oprócz 
koncentratu krwinek czerwonych z krwi 
pozyskuje się: osocze, koncentraty płytek 
krwi, czynniki krzepnięcia krwi, albuminy 
i immunoglobuliny.

kiedy StoSujemy 
traNSfuzję krwi?
Organizm człowieka potrafi sobie poradzić 
z utratą niewielkiej ilości krwi - wówczas 
w ciągu kilku tygodni wytwarza nowe czer-
wone krwinki. Jeśli jednak doszło do utraty 
większej ilości krwi, transfuzja jest jedy-
nym sposobem na szybkie uzupełnienie jej 

niedoboru, a tym samym na uratowanie 
życia. W związku z tym decyzja o transfuzji 
krwi podejmowana jest w przypadkach, gdy 
pacjent nie może być leczony w żaden inny 
sposób, a korzyści z zabiegu są większe od 
ryzyka związanego z ewentualnymi powi-
kłaniami.

Transfuzja krwi pełnej to zabieg, który prze-
prowadza się bardzo rzadko ze względu na 
ryzyko pojawienia się odczynów związanych 
z podaniem zbędnych elementów. W związ-
ku z tym transfuzję krwi pełnej przeprowa-
dza się tylko w kilku przypadkach:

•	 masywnego krwotoku, czyli gdy doszło 
do nagłej i znacznej utraty krwi (30-
60%)

•	 zabiegów chirurgicznych

•	 przy dializie i krążeniu pozaustrojowym

•	 transfuzje wymienne
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Czy wiesz, 
że...

najczęściej Przetacza się PacjentOm 
tylKO te sKładniKi Krwi, Których braK 
zOstał stwierdzOny:

•	 transfuzja KrwineK czerwOnych 
- stosuje się w celu leczenia anemii (nie-
doboru czerwonych krwinek). Organizm 
anemika nie produkuje czerwonych krwi-
nek w ilości wystarczającej do przeno-
szenia tlenu, który jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu. Tego typu transfuzja krwi może 
być również potrzebna u pacjenta, który 
przechodzi chemioterapię. Syntetyczne 
związki chemiczne używane w celu zwal-
czania chorób nowotworowych (w tym 
raka krwi) mogą bowiem osłabić zdol-
ność organizmu do produkcji nowych 
erytrocytów w trakcie leczenia.

•	 transfuzja KrwineK białych - leu-
kocyty podaje się w przypadku zagra-
żającemu życiu niedoboru granulocytów 
(krwinek białych -zawierających ziarni-
stości) czy zespole leukopeniczno-za-
każeniowym. W ostatnim roku w Gdań-
sku rozpoczęto leczenie cukrzycy typu 
I u dzieci poprzez podawanie namnożo-
nych z własnej krwi poza organizmem 
odpowiednich limfocytów, które chronią 
trzustkę przed własnymi „agresywnymi” 
białymi krwinkami, atakującymi trzustkę.

•	 transfuzja masy PłytKOwej - 
w przypadku małopłytkowości, tj. w sy-
tuacji niedoboru płytek krwi lub gdy 
płytki krwi nie funkcjonują prawidłowo, 
konieczna jest transfuzja koncentratu 
krwinek płytkowych.

•	 elementy OsOcza - preparaty osoczo-
we stosuje się w przypadku: krwawień 
u chorych ze skazą krwotoczną, także tą 
wrodzoną (np. w leczeniu hemofilii, cho-
roby von Willebranda) - wówczas stosuje 
się koncentraty czynników krzepnięcia; 

chorób o podłożu immunologicznym, 
w profilaktyce konfliktu serologicznego 
między matką a płodem, w celu zapo-
biegania niektórym chorobom zakaźnym 
i w zespołach niedoboru przeciwciał - jest 
to wskazanie do przetoczenia immuno-
globulin; hipoproteinemii (niedobiałcze-
nia krwi), czyli stanach niedoboru białek 
w tkankach i narządach oraz hipoalbu-
minemii, czyli w sytuacji zmniejszenia 
albumin w osoczu. Wówczas niezbędne 
jest przetoczenie albumin.

rezyGNacja z traNSfuzji 
krwi z przyczyN 
reliGijNych
Zdarzają się przypadki, w których mimo ko-
nieczności przeprowadzenia transfuzji krwi, 
pacjent nie zgadza się na zabieg. Dotyczy to 
przede wszystkim świadków Jehowy, którzy 
nie godzą się na przetaczanie krwi pełnej i jej 
elementów nawet w sytuacji zagrożenia życia. 
Warto wiedzieć, że lekarz, który przetoczy krew 
choremu świadkowi Jehowy, nie informując go 
o tym, może być pociągnięty do odpowiedzial-
ności karnej, nawet jeśli zabieg był konieczny 
dla ratowania życia, np. w przypadku krwotoku 
podczas operacji.
według Prawa międzynarOdOwegO - 
zaPisów POwszechnej deKlaracji Praw 
człOwieKa i eurOPejsKiej KOnwencji Praw 
człOwieKa - leKarz mOże POdjąć działa-
nia w celu ratOwania życia dziecKa, na-
wet wbrew wOli rOdziców, motywowanej 
względami religijnymi. Co więcej, lekarz może 
wbrew woli rodziców chronić prawa dziecka do 
zdrowia, nawet gdyby nie było bezpośredniego 
zagrożenia dla jego życia.

TEMAT NUMERU
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niestety za występowanie predys-
pozycji do ujawnienia objawów cho-
robowych odpowiadamy sami, pła-

cąc słoną cenę za znoszenie uciążliwych 
symptomów chorób cywilizacyjnych. Zwrot 
„płacimy słoną cenę” nie jest tu tylko uży-
ty w formie frazesu, gdyż w statystykach 
farmaceutycznych leki „na zgagę” czy nad-
kwasotę stanowią jedną z najczęściej sprze-
dawanych pozycji w punktach aptecznych. 
Można znaleźć je także w sklepach wie-
lobranżowych czy na stacjach benzyno-
wych, co pokazuje, jak częstym problemem 
w populacji są objawy „palenia w przełyku”, 

odbijania, niesmaku w ustach czy inne wy-
mieniane poprzednio.

O tym, że zdecydowanie warto wcześniej 
zapobiegać niż później leczyć, w przypadku 
GERD świadczy zwiększone ryzyko cho-
rób nowotworowych w obrębie przełyku, 
jak i pozaprzełykowe powikłania choroby. 
Wśród nich uciążliwy kaszel, astma refluk-
sowa czy zapalenia krtani.

w poprzednim numerze magazynu przy-
bliżono przyczyny i objawy choroby re-
fluksowej przełyku, która ze względu na 
częstość występowania otrzymała mało 
chwalebny tytuł jednej z „chorób tysiąc-
lecia”. jak większość z tej grupy, w dużym 
stopniu zależy od naszego stylu życia, die-
ty, przyzwyczajeń, nałogów, a czasem ich 
braku, jak na przykład nawyku aktywności 
fizycznej czy reżimu żywieniowego.

Choroba 
 refluksowa  

przełyku  
nie tylko pali i piecze…. 

Część 2
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diaGNoStyka Nie zawSze 
oczywiSta
Wydawać by się mogło, że skoro choro-
ba refleksowa przełyku - jak sama nazwa 
wskazuje - dotyczy przełyku, lekarzem 
stawiającym diagnozę powinien być ga-
stroenterolog. Nic bardziej mylnego. O ile 
większość objawów typowych dla gerd 
dotyczy przewodu pokarmowego, o tyle 
właściwe rozpoznanie może zostać posta-
wione przypadkowo przez... stomatologa. 
O tym, że sprawa zdrowia jamy ustnej jest 
tak samo kluczowa dla dobrego samopo-
czucia, jak prawidłowa mikroflora jelitowa 
dla odporności, nie trzeba nikogo przekony-
wać. Jednak strach przed wizytą u dentysty 
bywa tak wielki, że pacjenci wolą cierpieć 
z powodu chorób stomatologicznych niż je 
leczyć. Jest to ogromnym błędem, gdyż 
nieleczone stany zapalne w obrębie jamy 
ustnej grożą bardzo poważnymi konsekwen-
cjami – ale o tym kiedy indziej. Wracając 
do sedna zagadnienia, czasem diagnostyka 
GERD zaczyna się dość nietypowo. Wystar-
czy rutynowa kontrola stomatologiczna, 
by ukierunkować pacjenta na zwiększoną 
czujność wobec objawów GERD. 

Jeśli wśród obserwowanych przez stoma-
tologa objawów są nadżerki szkliwa zębów, 
paradontoza nie wynikająca z zaniedbań 
higienicznych, nadżerki na śluzówce policz-
ków, zapalenie dziąseł, dodatkowo pacjent 
zgłasza uczucie palenia policzków, warg 
i uciążliwe zapalenie kącików warg, a także 
nieprzyjemny zapach z ust (halitoza), jedną 
z prawdopodobnych przyczyn dolegliwości 
jest choroba refluksowa przełyku.

POza stOmatOlOgiem, gastrOlOga 
w KOlejce dO PrawidłOwej diagnOzy 
mOże wyPrzedzić taKże laryngOlOg-
-fOniatra. Jak opisywano w poprzednim 
artykule, wiele objawów kumuluje się w ob-
rębie narządu głosu jeśli dojdzie do rozwoju 
tzw. refluksu krtaniowo-gardłowego. Nie 

zapominajmy jednak, że nie tylko kaszel 
i chrypka mogą zaniepokoić pacjenta, ale 
także nawrotowe zapalenia ucha środko-
wego czy gardła. Według piśmiennictwa 
także przewlekłe zapalenie zatok koreluje 
z GERD. Odsetek chorych na GERD i prze-
wlekłe zapalenie zatok wynosi około 16%.

dOtychczas nie udałO się stwOrzyć 
złOtegO standardu rOzPOznawania 
gerd. Wśród metod diagnostycznych sto-
suje się przede wszystkim ocenę objawów 
klinicznych, ale ze względu na ich różno-
rodność i małą specyficzność dodatkowo 
stosuje się próbne leczenie farmakologiczne 
z oceną ustępowania objawów, badanie en-
doskopowe przełyku oraz monitorowanie pH 
w przełyku. Występowanie typowych obja-
wów przełykowych o nasileniu co najmniej 
umiarkowanym upoważnia do wdrożenia 
typowego leczenia. Jednak by ograniczyć 
wątpliwości można na początek wykonać 
tzw. test z omeprazolem, polegający na 
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kilkutygodniowej obserwacji objawów przy 
podawaniu leków inhibitorów pompy proto-
nowej, np. omeprazolu lub innego z tej grupy 
w dawce dla niego standardowej. Przyjmo-
wany zgodnie z zaleceniami na czczo, 30 min. 
przed posiłkiem porannym oraz wieczornym, 
powinien zmniejszyć nasilenie objawów, jeśli 
faktyczną przyczyną dolegliwości jest GERD. 
Metodą raczej niedostępną na etapie wczes-
nej diagnostyki jest 24-godzinna ocena pH 
przełyku, dlatego znacznie częściej GERD 
diagnozuje się z wykorzystaniem tradycyjnej 
endoskopii, czyli wziernikowanie górnego od-
cinka przewodu pokarmowego. Stosunkowo 
nowym testem pozwalającym wykryć GERD 
jest „test pepsynowy”, który jednak nie wy-
przedza swoją powszechnością gastroskopii. 
Pepsyna, będąca enzymem wytwarzanym 
w żołądku, w przypadku GERD wykrywana 
jest w ślinie, popłuczynach z zatok i krtani.

leczenie zacznij od talerza
Leczeniem pacjentów z GERD jest dwutoro-
we. Czasem wystarczy postępowanie niefar-
makologiczne, ale nawet gdy włączane są 
leki, nawyki DNIA CODZIENNEGO są nieod-
łącznym elementem skutecznego leczenia.

•	DIETA	PRZECIWREFLUKSOWA
•	ODPOWIEDNIA	POZYCJA	W	CZASIE	SNU
•	UNIKANIE	POZYCJI	Z	POCHYLONYM		
  TUŁOWIEM, ZWŁASZCZA PO JEDZENIU
•	REDUKCJA	STRESU
•	OBNIŻANIE	WAGI	CIAŁA

czynniKi żywieniOwe są POdstawą 
zaPObiegania i łagOdzenia Objawów 
gerd. Nie chodzi tylko o konkretne składniki 
pokarmowe czy dania, ale o sposób jedzenia 
i przygotowania pokarmów. Podstawowym 
założeniem diety przeciwrefluksowej jest 
zjadanie małych, a częstych porcji i, co waż-
ne bez pośpiechu. Szybkie połykanie porcji 
jedzenia sprzyja zaleganiu w żołądku, co 
z kolei prowadzi do dłuższego narażenia 
na zarzucanie do przełyku kwaśnej treści 

pokarmowej. Obfitość posiłku to kwestia, 
o której wspominano w części 1 artykułu. 
im POsiłeK Obfitszy, tym więKsze rOz-
ciągnięcie ścian żOłądKa, a tym sa-
mym Pierścienia zacisKającegO wPust, 
czyli dOlnegO zwieracza PrzełyKu. 
Szybkie spożywanie posiłków sprzyja po-
łykaniu większych ilości powietrza w czasie 
jedzenia, co może wpływać na wzrost ciś-
nienia wewnątrzbrzusznego i przyczyniać 
się do częstszego występowania refluksu. 
W zasadzie wymienione metody są wspólne 
dla wszystkich chcących zapobiegać obja-
wom GERD, gdyż sama dieta rozumiana jako 
lista produktów dozwolonych i zabronionych 
jest indywidualna.

zasadniczO dieta POwinna być leKKO-
strawna, sPrzyjająca reduKcji wagi 
ciała. Potrawy w większości powinny być 
gotowane lub przygotowywane na parze, 
jak najrzadziej tłuste i smażone. Spożywanie 
surowych warzyw i owoców dostosowane 
indywidualnie, gdyż u niektórych pacjentów 
powodują one nasilenie objawów, np. surowe 
jabłko. Jednak przewaga walorów zdrowot-
nych owoców i warzyw jest tak duża, że 
powinno się wśród nich wybrać te, które 
szkodzą najmniej, a pozostałe odpowiednio 
przygotowywać, np. jabłka parzone lub go-
towane. Ważne jest, by przygotowywanie 
potraw opierało się na produktach nieprze-
tworzonych, by ograniczyć spożycie konser-
wantów i dodatków do żywności. Pomimo 
indywidualnego podejścia, zdecydowana 
większość pacjentów odczuwa poprawę po 
wykluczeniu z diety: alkoholu, mocnej kawy, 
ostrych przypraw, ciast i pieczywa cukierni-
czego zawierającego dodatek spulchniaczy, 
pieczywa na zakwasie, napojów gazowa-
nych, warzyw wzdymających, tłustych mięs 
i serów. Biorąc pod uwagę, że podstawą 
europejskiego modelu żywienia jest chleb 
i wyroby piekarnicze, należy szczególną 
uwagę zwrócić na występowanie objawów 
po konkretnych jego rodzajach i wybrać ten, 
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który szkodzi najmniej. Najczęściej zaleca 
się pieczywo pszenne lub mieszane, sucha-
ry, chleb kukurydziany, ryżowy, pieczywo 
chrupkie. Stanowczo zwraca się uwagę na 
wyroby na zakwasie i z dodatkami zbożowy-
mi. Teoretycznie kłóci się to z ideą zdrowego 
żywienia i ograniczania kaloryczności np. 
przez eliminację pieczywa pszennego na 
rzecz pełnoziarnistego ale, jak wspominano, 
najważniejsze jest urozmaicone, zbilansowa-
ne i rozsądne indywidualne podejście. Cieka-
wym spostrzeżeniem badaczy był wpływ 
ryb i owoców morza na nasilenie objawów 
GERD. Badanie przeprowadzone na populacji 
Japończyków wydaje się jedynie potwierdzać 
wpływ soli na występowanie dokuczliwych 
objawów, gdyż dieta badanych opierała się 
o surowe ryby i owoce morza, czyli popu-
larne na całym świecie dania sushi i sashimi. 
Przypuszcza się jednak, że problem nie tkwi 
w samych rybach, ale w sposobie podania, 
tzn. z dużą ilością słonego sosu sojowego 
i mocnych przypraw.

R E k L A M AR E k L A M A
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dieta dla każdego inna
indywidualne POdejście dO PrOble-
mów dietetycznych Pacjenta z gerd 
jest Kluczem dO suKcesu. Często nie 
ma konieczności całkowitego rezygnowa-
nia z konkretnych upodobań, nie zapomi-
nając, że dieta lecznicza nie ma być karą, 
a przyjemnym sposobem samoleczenia, co 
do którego pacjent będzie miał motywację 
i chęć kontynuowania.
Różnorodność dostępnych produktów żyw-
nościowych zdecydowanie ułatwia odpo-
wiednie postępowanie dietetyczne, co nie 
znaczy, że zawsze jest prosto i przyjemnie. 
Czasem trzeba otworzyć się na nowe możli-
wości przygotowywania potraw, nawet gdy 
dotychczas wydawały się niedostępne czy 
zbyt trudne, pamiętając jednak, że im proś-
ciej i naturalniej, tym zdrowiej. Podstawowe 
założenie zdrowiej diety to „jesz po to, by 
żyć, a nie żyjesz, by jeść”. Jeśli dotychczas 
nawykiem pacjenta było spożywanie dwóch 
posiłków dziennie, w tym jednego bardzo 

obfitego, konieczne jest podjęcie chociaż-
by próby zmniejszenia porcji nakładanych 
na talerz. Dość łatwą metodą na początek 
jest w tym przypadku wymiana talerzy na 
mniejsze i samodyscyplina w pobieraniu 
tzw. „dokładki”.

w KanOnie „diety antygerd” znalazłO 
się uniKanie KOnserw, tłustych mięs, 
smażOnych lub PieczOnych w gęstych 
zawiesistych sOsach POtraw. Nie należy 
jednak pominąć innych zachowań antyży-
wieniowych jak nikotynizm i spożywanie 
alkoholu, przy czym nie mówimy o osła-
wionej okazjonalnej lampce czerwonego 
wina do posiłku - białe wino i drinki na bazie 
soków z cytrusów zdecydowanie częściej 
nasilają objawy „zgagi”. Poza drażniącym 
wpływem alkoholu na śluzówkę całego 
przewodu pokarmowego, podobny wpływ 
wywiera także dym tytoniowy. Obie używki 
zwiększają także relaksację dolnego zwiera-
cza przełyku. Palenie papierosów spowalnia 

R E k L A M A

POZBĄDŹ SIĘ ZGAGI 
NA DŁUŻEJ 1

14 kapsułek
ORTANOLmax

Wskazania: Leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nel� nawirem.
Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera 177 mg laktozy.

Sygnatura: O
RTM

/026/06-2017

1 ChPL Ortanol MAX; 2 Lars Olbe, Enar Carlsson and Per Lindberg, A Proton-Pump 
Inhibitor expedition: The case histories of omeprazole and esomeprazole, February 
2003, Volume 2, strony: 132-139; Michael Williams, Je� rey B. Malick, Drug Disco-
very and Development, 1987, s. 106

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.  
Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

Ortanol®  Max zawiera substancję  nowszej generacji, która 
w optymalny sposób hamuje wydzielanie kwasu solnego przez 
całą dobę, więc 1 tabletka Ortanol®  Max działa nie 12, a 24 godziny. 
• Lek nowszej generacji ²  • Hamuje wydzielanie kwasu solnego1 
• Działa nie 12, a 24h1

1 Charakterystyka Produktu Leczniczego  Ortanol®  Max

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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* dotyczy produktu Sudafed® XyloSpray HA dla dzieci; 1. Dotyczy efektu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa. 2.Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol. 3dotyczy produktu SUDAFED® Extra
SUDAFED®  Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa; przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie furazolidonu. SUDAFED® EXTRA Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny 
chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie niedrożności nosa związanej z ostrym zapaleniem zatok przynosowych przypuszczalnie pochodzenia wirusowego z towarzyszącym bólem głowy i (lub) gorączką. Wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedryny chlorowodorek 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci w wieku poniżej 15 lat; kobiety w trzecim trymestrze ciąży; kobiety karmiące piersią; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu 
pokarmowego w wywiadzie na skutek stosowania leków z grupy NLPZ; czynne lub przebyte w przeszłości nawracające owrzodzenie przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (dwa lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby wrzodowej lub krwawienia); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne krwawienia; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; 
ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność serca; ciężkie zaburzenia układu krążenia, choroba wieńcowa serca, tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny; udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru; ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania; ryzyko zatrzymania moczu z powodu 
zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego; zawał mięśnia sercowego w wywiadzie; drgawki w wywiadzie; toczeń rumieniowaty układowy; jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne, stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo oraz metylofenidatu; jednoczesne stosowanie 
nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub stosowanie IMAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni.  SUDAFED® XYLOSPRAY, SUDAFED® XYLOSPRAY HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym 
zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów 
po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.  SUDAFED® XYLOSPRAY DLA DZIECI, SUDAFED® XYLOSPRAY HA DLA DZIECI Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu 
zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 
2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie 
krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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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też perystaltykę przewodu pokarmowego, 
przez co zaleganie w żołądku trwa dłużej, 
a w ślinie spada ilość neutralizujących kwas 
żołądkowy wodorowęglanów, przez co 
zmniejszają się ochronne właściwości śliny.
Kwestia jedzenia wymaga indywidualnego 
podejścia, wypoczynek natomiast i aktyw-
ność fizyczna już nie. O ile ostatni posiłek 
powinien zostać zjedzony na około 3 godziny 
przed snem, o tyle nie tylko dla zapobiega-
nia objawom GERD, ale w ogóle dla dO-
bregO samOPOczucia nie POwinniśmy 
KultywOwać OsławiOnej drzemKi PO 
POsiłKu, a raczej PrOmOwać umiarKO-
waną aKtywnOść. Nie mylmy leniwego 
wypoczynku na kanapie po sutym obiedzie 
z południowoeuropejską siestą – w tym 
wypadku element zdrowego stylu życia na 
południu Europy nie do końca odpowiada 
naszym uwarunkowaniom klimatyczno-
-kulturowym. Prawdą jest, że po jedzeniu 
praca ustroju ukierunkowuje się na trawienie, 

a nie na wysiłek, ale dla wielu procesów 
fizjologicznych ważne jest, by nie skupiać 
się tylko na pasywnym odpoczynku. Oczy-
wiście nie chodzi o bieganie czy podnoszenie 
ciężarów zaraz po obiedzie, ale półgodzinny 
spacer po jedzeniu o wiele bardziej sprzyja 
zdrowiu niż poobiednia drzemka - niewyklu-
czona po spacerze. Przypuszczalnie jest to 
związane z usprawnieniem i wzmocnieniem 
mięśni przepony oraz utrzymaniem właści-
wego bilansu energetycznego sprzyjającego 
prawidłowej masie ciała. OsOba chcąca 
zreduKOwać Objawy gerd POwinna 
taKże OdPOwiedniO zadbać O miejsce 
wyPOczynKu. Wezgłowie łóżka czy też po-
duszka powinna nie tylko zapewniać komfort 
dla kręgosłupa, ale również unosić głowę 
ponad poziom żołądka, by uniemożliwić za-
rzucanie treści pokarmowej. Postępowanie 
to pomaga zwłaszcza osobom z dodatkowo 
stwierdzoną przepukliną rozworu przełyko-
wego przepony.



nazwa produktu lub 
potrawy Potencjalnie bezpieczne Potencjalnie zwiększające ryzyko objawów gerd

PRODUKTY	ZBOŻOWE

pieczywo jasne, pieczywo razowe, pieczywo typu 
graham; chleb kukurydziany;  kasze: drobne (np. 
manna, krakowska), grube (np. pęczak); ryż, maka-
rony

kasza gryczana, pieczywo wieloziarniste, pieczywo na 
zakwasie

MLEKO 
I	PRODUKTY	MLECZNE mleko, mleko zsiadłe, kefir, jogurty naturalne twaróg sery żółte, topione, pleśniowe, typu feta, serki typu 

fromage

JAJA gotowane (na miękko, na twardo), jajecznica na parze jajecznica smażona z cebulą/ na boczku

MIęSO,	WęDLINY,
RYBY

mięsa chude: wołowina, cielęcina, kurczaki, indyki (bez 
skóry), chuda wieprzowina w ograniczonej ilości; ryby 
chude: słodkowodne (np. leszcz, okoń, sandacz), morskie 
(np. dorsz, morszczuk, sola), ryby tłuste słodkowodne 
i morskie w ograniczonych ilościach; wędliny chude 
wieprzowe, drobiowe, wołowe, mięsa i ryby gotowane, 
duszone, pieczone w folii, 

mięsa tłuste: wieprzowina, baranina, gęsi, kaczki, wędliny 
tłuste, podrobowe, pasztety, konserwy mięsne, mięsa 
i ryby smażone na tłuszczu

TŁUSZCZE masło w niewielkich ilościach, margaryny kubkowe 
w niewielkich ilościach, oleje roślinne smalec, słonina, boczek

ZIEMNIAKI gotowane, gotowane tłuczone, w postaci puree (bez 
dodatku masła), pyzy frytki, ziemniaki smażone, placki ziemniaczane, czipsy

WARZYWA	I	PRZE-
TWORY	WARZYWNE

pomidory i przetwory pomidorowe (zwłaszcza sok po-
midorowy), cebula i warzywa cebulowe (pory, szalotki, 
czosnek), szparagi, karczochy, warzywa strączkowe, 
kapusta, brukselka

OWOCE	I		PRZETWORY	
OWOCOWE

cytrusy: grejpfruty, pomarańcze, mandarynki, cytryny, 
soki z owoców cytrusowych, jabłka

CUKIER	I	SŁODYCZE czekolada i wyroby czekoladowe, chałwa, miód

PRZYPRAWY papryka ostra, chili, curry, pieprz, musztarda, chrzan

ZUPY
gotowane na wywarze z kości/tłustych mięs, zabielane 
tłustą śmietaną, zagęszczane zasmażką, z dodatkiem 
smażonych składników

POTRAWY	MIęSNE	
I	RYBY

gotowane, duszone bez uprzedniego obsmażania, pie-
czone w folii aluminiowej, w pergaminie lub w rękawie 
foliowym, pulpety, budynie mięsne, rybne

smażone, duszone z uprzednim obsmażaniem, pieczone 
w sposób tradycyjny

POTRAWY	Z	MąKI	
I KASZ potrawy niewymienione w rubryce obok potrawy smażone w głębokim tłuszczu, potrawy pod-

smażane, potrawy polewane tłuszczem ze skwarkami

SOSY
łagodne, zaprawiane jogurtem, chudym mlekiem, nie-
wielką ilością masła lub żółtkiem, zagęszczane zawiesiną 
mąki w wodzie lub mleku

pikantne, przygotowywane na wywarze z kości lub 
tłustych mięs, zagęszczane zasmażką, z dodatkiem 
tłustej śmietany, majonez i sosy na bazie majonezu

DESERY kompoty, kisiele, musy, sorbety, galaretki, ciasto bisz-
koptowe bez proszku do pieczenia

ciasta i ciastka kremowe, tortowe, torty, wyroby z ciasta 
francuskiego, kruchego, pączki, faworki

NAPOJE

woda mineralna niegazowana, „słaba” herbata, herbatki 
ziołowe (z wyjątkiem miętowej), herbatki owocowe, al-
kohole w bardzo ograniczonych ilościach (w przypadku 
osób z zapaleniem przełyku – całkowita rezygnacja)

„mocna” kawa, „mocna” herbata, napar z mięty, napoje 
gazowane, alkohole niskoprocentowe (a zwłaszcza piwo, 
białe wino), drinki alkoholowe z dodatkiem soków cytru-
sowych, napojów gazowanych lub soku pomidorowego
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Jerzy z
WOŚP
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Ujędrniający krem 
pod oczy z jeżówką

Przedstawiam ujędrniający krem pod 
oczy, który dzięki swojemu składowi 
nie tylko bardzo dobrze nawilży i na-

tłuści cienką skórę wokół oczu, ale również 
doskonale ją napnie przez dodatek komórek 
macierzystych jeżówki wąskolistnej. Hydro-
lat z oczaru i macerat z arniki wzmocnią 
naczynia kapilarne, przez co skóra będzie 
rozświetlona, a cienie mniej widoczne.

Krem ma dodatek alfa-bisabololu. Jest to 
substancja wyekstrahowana z rumianku 
lekarskiego, która odpowiada za jego łago-
dzące i regenerujące działanie. Taki krem 
jest przeznaczony dla skóry dojrzałej, a jeśli 
masz mniej niż 50 lat i skórę w dobrej kondy-
cji, warto pomyśleć o tym, żeby zmniejszyć 
ilość jeżówki o połowę, a w zamian za to 
dodać odpowiednio więcej hydrolatu.
Nie dodaję żadnego olejku eterycznego ze 
względu na to, że skóra wokół oczu jest 
bardzo delikatna i wrażliwa. Zapraszam do 
przepisu.

Przepis
Ilość: 20,0 g (25 ml)
Czas przygotowania: 20 min.
Trudność: średnio trudne
Przygotuj: 2 zlewki na 100 ml, minimikser 
(spieniacz do mleka), wagę z dokładnością 
do 0,1 g, łaźnie wodą (garnek z wodą), ły-
żeczkę, słoiczek na 25,0 ml.

Faza tłuszczowa 
•	Olej	z	kiełków	pszenicy	2,4	g
•	Macerat	z	arniki	1,8	g

•	Masło	Shea	1,2	g
•	GMS	0,6	g
•	GSC	0,4	g
•	Alkohol	cetylowy	0,4	g

Faza wodna
•	Hydrolat	oczarowy	11,8	g
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•	Gliceryna	roślinna	0,6	g

Dodatki
•	Komórki	macierzyste	jeżówki	wąskolistnej	
0,4 g
•	Alfa-bisabolol	5	kropli
•	Konserwant	DHA-BA	5	kropli

Do jednej ze zlewek na 100 ml odważ GSC, 
GMS, alkohol cetylowy, macerta z arniki 
i włóż do podgrzewanej łaźni wodnej. Do 
drugiej zlewki na 100 ml odważ hydrolat, 
glicerynę oraz komórki macierzyste i rów-
nież włóż do łaźni wodnej, starając się nie 
podgrzewać zawartości zlewek powyżej 
temperatury 50 ºC. Kiedy faza tłuszczowa 
będzie już roztopiona, wyjmij ją z łaźni, dodaj 
odważone wcześniej masło Shea oraz olej 
z kiełków pszenicy i poczekaj do rozpusz-
czenia. W międzyczasie wyjmij fazę wodną 
z łaźni i dodaj ją cienkim strumieniem do 
klarownej fazy tłuszczowej, cały czas ją 

mieszając za pomocą minimiksera - oko-
ło 2 minut. Po tym czasie odłóż krem do 
przestygnięcia na około 3 minuty. Na koniec 
dodaj konserwant oraz alfa-bisabolol i wy-
mieszaj całą powierzchnię kremu za pomocą 
łyżeczki. Przełóż krem do słoiczka.
Krem pod oczy może być używany rano 
i wieczorem na skórę wokół oczu.

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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Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.P
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SYSTANE® ULTRA, nawilżające krople do oczu
Daje czasową ulgę w odczuwaniu dokuczliwych objawów 
związanych z zespołem suchego oka. 
Zalecany osobom z łagodnym i umiarkowanym  
nasileniem objawów.

Novartis_Systane_Ultra_reklama_195x128mm_1856M.indd   1 02.06.2017   14:10



Gruszka na ciepło

Gruszki przekroić wzdłuż na dwie połówki, następnie wydrążyć 

gniazda nasienne.  Do każdej wydrążonej gruszki włożyć po 

kawałku sera pleśniowego, wstawić do piekarnika i piec w tem-

peraturze 170°C około 20 minut. Na rozgrzaną 

patelnię wrzucić obrane orzechy, smażyć przez 

chwile, dodać miód oraz wino, całość lekko 

podgrzać. Gruszki udekorować orzechami 

w zalewie i podawać na ciepło.

Tarta z grzybami leśnymi

Margarynę utrzeć z jajkiem, śmietaną, solą i cukrem, dodać 

przesianą mąkę i wyrobić ciasto. Odrobinę mąki należy zostawić 

do podsypywania ciasta. Ciasto podzielić na dwie części, każdą 

rozwałkować i wyłożyć do formy na tartę. Na ciasto położyć per-

gamin i zasypać ziarnem fasoli bądź grochu i piec w temperatu-

rze 180°C przez 10 minut, dzięki temu rant ciasta nie opadnie. 

Wyjąć z pieca, zdjąć pergamin z ziarnem i piec kolejne 5 minut. 

Boczek podsmażyć z porem, oddzielnie podsmażyć grzyby. 

W misce połączyć składniki ze śmietanką i jajkami. Gotową 

masę przełożyć do wypieczonych spodów. Piec w temperaturze 

130oC przez 25 minut a następnie w 170oC przez kolejne 10 

minut. Wypieczone tarty należy wystudzić, można wyporcjować 

i podgrzewać pojedynczo przed podaniem.

Rozgrzewająca zupa dyniowa

 

Dynię, cebule i marchewki obrać i pokroić na grube kawałki, 

paprykę umyć, oczyścić i posiekać. Masło rozgrzać w garnku, 

włożyć warzywa i smażyć około 4 minuty. Dodać przeciśnięty 

przez praskę czosnek. Wlać bulion, dodać liście laurowe, ty-

mianek i pół pęczka natki pietruszki. Gotować na małym ogniu 

około 15 minut, wyjąć tymianek i liście laurowe. Dodać śmietanę, 

przyprawić i zblendować. Słodką śmietankę doprawić kminem, 

kolendrą, imbirem, solą i pieprzem. Zupę rozlać do głębokich 

talerzy, do każdego dodać po łyżce przyprawionej śmietanki, 

podawać udekorowaną pozostałymi gałązkami natki pietruszki 

oraz pieprzem cayenne.

•	2 duże twarde gruszki

•	6 orzechów włoskich

•	100g sera pleśniowego typu 

blue

•	2 łyżki miodu
•	4 łyżki białego wina, najlepiej 

wytrawnego

•	  500 g dyni
•	 2 marchewki
•	 2 cebule
•	 1 papryka pepperoni lub chilli

•	 2 łyżki masła
•	 2 ząbki czosnku

•	 500 ml rosołu drobiowego

•	 2 liście laurowe

•	 kilka gałązek tymianku

•	 pęczek natki pietruszki

•	 250 ml śmietany

•	 szczypta soli i pieprzu

•	 4 łyżki słodkiej śmietanki

•	 do doprawienia kmin rzymski, 

kolendra i imbir

•	 do nadania ostrości pieprz 

cayenne

Polecam  
- Michał Chudyk

Składniki na ciasto:

•	250 g margaryny

•	1 jajko
•	gęsta kwaśna śmietana 100 ml

•	450 g mąki
•	szczypta soli i cukru

Składniki na farsz:

•	250 g boczku pokrojonego 

w kostkę
•	250 g pora pokrojonego 

w paski
•	300 g borowików pokrojonych 

w kostkę
•	300 g podgrzybków 

pokrojonych w kostkę

•	masło klarowane do smażenia

•	400 ml słodkiej śmietanki

•	4 jajka
•	sól i pieprz do smaku
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