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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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Piekący problem?
ZGAGA TO PROBLEM DOTYKAJĄCY WIELU

OSÓB . SPRAWDŹ, CO ZROBIĆ, ABY
2

POZBYĆ SIĘ ZGAGI NA DŁUŻEJ.
1

CO TO JEST ZGAGA
Zgaga to uczucie pieczenia (palenia) w okolicy serca za mostkiem. Niekiedy uczucie pieczenia może dochodzić aż do gardła. Zgagę wywołuje cofanie
się treści pokarmowej i soku żołądkowego (na który składa się kwas solny i enzymy trawienne) z żołądka do przełyku, co jest objawem choroby
refluksowej przełyku.1,2

2

PRZYCZYNY I WYSTĘPOWANIE ZGAGI.
Przełyk, którym pokarm z jamy ustnej dociera do żołądka jest zakończony okrężnym mięśniem. Mięsień ten podczas połykania dba, aby pokarm
z przełyku przedostawał się jednokierunkowo do żołądka a nie z powrotem. Gdy nie działa prawidłowo drażniący sok żołądkowy wraz z cofającym się
pokarmem może przedostać się do przełyku i podrażnić jego błonę śluzową. Podrażniona błona śluzowa przełyku daje objawy pieczenia (tzw. zgagi).
W krajach rozwiniętych refluksu (zgagi) doświadcza codziennie około 5-10% osób, raz w tygodniu natomiast około 20% populacji.2
Biorąc pod uwagę dostępne dane epidemiologiczne można stwierdzić, iż zgaga to dość powszechny problem.

3

JAK UNIKAĆ ZGAGI.
Pacjenci doświadczający zgagi powinni przede wszystkim zmodyfikować styl życia, a szczególnie sposób odżywiania się. Posiłki powinny być mniejsze,
ale spożywane częściej. Ostatni posiłek dnia powinien być lekki i zostać spożyty minimum 3 godziny przed snem. Należy unikać pokarmów tłustych,
mocno przyprawionych, gazowanych napojów, cytrusów i czekolady. Warto również odstawić używki jak alkohol i papierosy, a także zmniejszyć ilość
spożywanej kawy w ciągu dnia, gdyż u wielu pacjentów te 3 używki sprzyjają występowaniu zgagi.1,2

4

JAK SOBIE RADZIĆ, GDY WYSTĄPI ZGAGA.
Gdy zgaga nas zaskoczy chwilową ulgę często przynosi wypicie płynu np. mleka. W leczeniu stosuje się głównie leki zmniejszające wydzielanie kwasu
żołądkowego (tzw. inhibitory pompy protonowej, PPI), których przedstawicielem jest omeprazol. Istnieją również leki neutralizujące kwas solny czy
środki o zasadowym pH jak związki glinu, wapnia, magnezu i kwasu alginowego, jednak ze względu na przynoszenie jedynie chwilowej ulgi, mają mniejsze znaczenie.1,2

5

WYBIERAJ SPRAWDZONE.
Na rynku jest dostępnych wiele preparatów z grupy PPI, jednak
jednym z istotniejszych4 jest omeprazol zawarty w produkcie leczniczym Ortanol Max5. Ortanol Max to lek zalecany do leczenia Zgagi
i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej u dorosłych3. Działanie leku
jest szybkie (szybko się wchłania) i zapewnia odpowiednią kontrolę
objawów poprzez hamowanie wydzielania soku żołądkowego nawet
już przy podaniu jednej kapsułki na dobę. Produkt został opracowany
w postaci kapsułek wypełnionych powlekanymi peletkami dojelitowymi, które ulegając rozpadowi w jelitach, zapewniają odpowiednie
działanie terapeutyczne.3

ORTM/032/08-2017

Bibliografia:
1. Zych W. Zgaga. Medycyna Praktyczna 2010. http://gastrologia.mp.pl/objawy/50665,zgaga dostęp z dnia 11.06.2017 2. Małecka-Panas E. i wsp., Chorona refluksowa przełyku
(refluks). Medycyna Praktyczna. 2010. http://gastrologia.mp.pl/choroby/przelyk/50731,choroba-refluksowa-przelyku-refluks dostęp z dnia 11.06.2017 3. Ortanol Max, 20 mg,
kapsułki dojelitowe. Charakterystyka Produktu Leczniczego 2017. 4. IMS, kategoria Zgagi, sprzedaż do pacjenta, MAT 06’17
Ortanol® Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. Wskazania: Leczenie objawów
refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.
Ortanol MAX 10/14/02 pacj. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 2-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Szanowni Państwo!

P

rzed nami końcówka roku, oby za oknem
nieco bardziej przyjemna, w porównaniu do
tego, co mamy przez całą niemalże jesień.
Nigdy tak bardzo nie potrzebujemy klimatycznego
otoczenia, aby dopełniło ten wyjątkowy okres,
świąteczno–noworoczny czas. Gdy się zbliża, dochodzi sporo nowych obowiązków, a podwyższona dawka stresu na ulicach i parkingach wzmaga
pragnienie, aby w końcu zażyć spokoju i przez
kilka dni oddać się świętowaniu. O tym, w jaki
sposób tego dokonać, mogą Państwo przeczytać
na łamach naszego czasopisma.
Końcówka roku napędza tempo życia, wiele
dodatkowych spraw na głowie, stres wzmagający występowanie niekorzystnych procesów
w organizmie, a w końcu pogoda, która zazwyczaj sprzyja osłabieniu i narażeniu na bardzo
powszechne w tym okresie infekcje. Oczywiście
prawie nikt nie ma dzisiaj czasu, aby właściwie
przejść początkową fazę choroby, czyli najczęściej infekcję wirusową. Lekceważymy zalecenia
mówiące o tym, aby dać szanse organizmowi. Nie
wzmacniamy jego sił obronnych, zarówno tych
biernych (porównanie do umocnień fortyfikacji),
jak i czynnych (czyli sił szybkiego reagowania).
W takich warunkach często dochodzi do eskalacji rozwoju choroby i konieczności sięgnięcia
po antybiotyki. Anegdota głosi, iż Aleksander
Fleming – odkrywca penicyliny – żył i pracował w pośpiechu porównywalnym do tempa
życia, jakie znamy z autopsji. Jednak udało mu
się wnieść wielki wkład w rozwój i kształt dzisiejszej medycyny. Trudno wyobrazić sobie leczenie
chorób inwazyjnych bez antybiotyków.
	Ten wielki przełom w dziedzinie medycyny,
zapoczątkowany odkryciem Aleksandra Fleminga, doczekał się niesamowitego rozwoju
i jednocześnie wielkiego tryumfu człowieka nad
zagrażającymi mu mikroorganizmami chorobotwórczymi. Niestety to tylko jedna strona
medalu, ta świadcząca o dobrodziejstwie antybiotyków. W ostatnich latach przebija się do
świadomości coraz więcej głosów nawołujących
do opamiętania się, jeśli chodzi o stosowanie
antybiotyków na skalę jaką obserwujemy obecnie.
W Polsce powstał Narodowy Program Ochrony
Antybiotyków, po to, aby chronić nie leki, lecz
pacjentów. Taki ruch organizacji zajmujących
się lecznictwem populacyjnym jest skutkiem
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masowego nadużywania antybiotyków. Wynika
to z silnej presji pacjentów na lekarzy, a także
„wielkiej ochoty” tych drugich do zapisywania
antybiotyków – niestety często zbyt pochopnie.
Stosowanie tych leków wymaga bardzo skrupulatnego przestrzegania kilku istotnych zasad,
tylko wtedy możemy liczyć na ich skuteczność,
a przede wszystkim bezpieczeństwo. Niedopuszczalne są praktyki stosowane masowo w przemyśle rolno-spożywczym, traktujące antybiotyki
jako stymulatory produkcji zwierząt rzeźnych.
Statystyki podają, iż ponad połowa światowej
produkcji antybiotyków wychodzących z koncernów farmaceutycznych, wykorzystywana jest
na cele poza lecznicze. Skutkiem tego może być
„uzbrojenie” drobnoustrojów chorobotwórczych
w mechanizmy, które zapewnią im „nietykalność”,
jak to było w Niemczech wiosną 2011 roku, kiedy
ludzi atakował z sałatki groźny szczep Escherichia
coli, doprowadzając do zgonu kilkadziesiąt osób.
Zachęcam Państwa do poznania zasad racjonalnej
antybiotykoterapii, aby przyczynić się do ochrony
antybiotyków, a tak naprawdę każdego z nas.
Szanowni Czytelnicy, życzę Wam w zbliżającym
się okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, samych miłych chwil, przeżyć, jakie
sobie Państwo wymarzą, a przede wszystkim
dużo zdrowia!!!

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY
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Jak przeżyć

Święta,
aby nie zwariować

W obecnych czasach wielu z nas irytuje przedświąteczna
gorączka, albowiem odnosimy wrażenie, że coraz mniej w tym
czasie wartości i faktycznej tradycji, a więcej biegania po
sklepach, konkursu na prezenty czy najładniej ozdobiony dom.

W

każdym współczesnym domu
przygotowania do Świąt kojarzą się z kilkoma sprawami do
ogarnięcia, ale jest w nas całe mnóstwo
lęków, którym daleko do wyidealizowanej
świątecznej atmosfery. Są to tak zwane lęki
operacyjne, związane z naszym działaniem.
Również z tym, że trzeba posprzątać, przygotować mieszkanie. To rodzi emocjonalne
napięcie, które prowadzi do tego, że sami
się w tym działaniu zapętlamy. Nie dość,
że trzeba wszystko posprzątać, to jeszcze
wymyślamy sobie dodatkowe prace. Postanawiamy, że odmalujemy ściany, zmienimy
oświetlenie, kupimy nowe żyrandole, zawie-
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simy nowe firanki i zasłony oraz
wymyjemy wszystkie okna.
A to oznacza tylko tyle, że
mamy jeszcze więcej pracy.
Zatem na całe nasze normalne działanie nakładają
się kolejne zadania, które
sami sobie wymyślamy.
Często na Święta patrzymy
w ten sposób, że oto nadejdzie
moment, kiedy w końcu zasiądziemy do stołu, a potem przez kolejne
dni nic tylko będziemy jeść wspaniałe
potrawy bądź przekąski oraz popijać dobre
trunki, próbując przetrwać.

A przecież świąteczna atmosfera
może zacząć dziać się już wcześniej.
Można zrobić mniej, ale możemy nadać temu świąteczny wymiar. Po
sporych frustracjach, jakich doświadczaliśmy w związku ze świętami w poprzednich
latach możemy postanowić, że od teraz
tak nie będzie. Postarajmy się wprowadzić
nowe rytuały. Może nie będzie szalonych
wypieków, ale wprowadźmy na przykład
wspólne pieczenie pierniczków z dziećmi
oraz słuchanie i podśpiewywanie znanych
i lubianych melodii, wówczas będzie bardzo
miło i przyjemnie i nie zauważymy, że się
napracowaliśmy.
Podobnie może być
przy ubieraniu
choinki. Możemy
z tego zrobić zabawę. Święta to przecież nie konkurs na
najpiękniejszą choinkę czy
stroik świąteczny. Każdy
ma przecież inny gust,
inne pomysły i inne potrzeby. Ozdabianie choinki może być naszym
wspólnym dziełem,
w trakcie którego będziemy nucić kolędy. Wspólnie możemy się cieszyć
dawno nie widzianymi
cudeńkami świątecznymi wyjętymi z zakurzonych pudeł. Nie traktujmy jednak domu jako
jednej wielkiej bombki
i nie stawiajmy wszę-
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dzie ozdób i świeczek, bo będzie się w takim
domu trudno poruszać, aby czegoś nie zbić.
Może warto się zastanowić i postawić kilka
pięknych ozdób zrobionych własnoręcznie,
na przykład z szyszek zebranych z dziećmi. Nie musimy się spieszyć, nie musimy
wszystkiego robić w szalonym tempie, gdyż
ma to całej rodzinie dać satysfakcję, a nie
frustrację.
W każdym z nas drzemie wewnętrzna presja, aby święta były piękne
jak na znanych filmach. Wszystko
ma być cudowne, idealne, ale z tym
wiąże się też drugi poziom naszych
świątecznych lęków, który można
nazwać poziomem psychologicznym.
re
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Tak naprawdę wewnętrznie boimy się
spotkania z tymi, którzy powinni nam być
najbliżsi. Boimy się na przykład tego, że przy
świątecznym stole okaże się, że najbliższa
rodzina to wcale nie są bliskie nam osoby.
Tego, że w rzeczywistości wcale się nie lubimy, że się nie rozumiemy, że jest w nas wiele
skrywanych wzajemnych uraz albo wcale
nie skrywanych konfliktów. Ponadto boimy
się też oceny i tego, co od nich usłyszymy
na temat zorganizowanych przez nas Świąt.
Wiadomo, że chcemy, aby stół uginał się od
wspaniałych potraw, a my, czy to w ramach
zaimponowania krewnym, którzy mają opinię świetnych kucharzy, czy dla zyskania
podziwu, chcemy zaskoczyć rodzinę naprawdę wyjątkowym daniem. Wymyślamy
więc wyszukane dania, a potrawa okazuje

się kulinarną klapą - i co wtedy? Trzeba
się przede wszystkim zastanowić, po co
coś takiego robić. Może lepiej zostać przy
tradycji, a najlepiej przy tym, co wychodzi
nam dobrze. W końcu nie po to spotykamy
się w Święta, żeby się tylko najeść. One są
po to, abyśmy spotkali się z rodziną. Spotkanie jest ważniejsze od jedzenia. Generalnie
w Święta jemy za dużo. Na kolację w Wigilię
ma być tradycyjnie 12 potraw, tylko nikt już
nie pamięta, że dla naszych przodków potrawą był i chleb, i masło. A my musimy jeść
12 oryginalnych dań z wieloma dodatkami.
Prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie tego
zjeść i potem te ostatnie porcje wychodzą
nam bokiem. Warto sobie uświadomić, że
chodzi tu o pewnego rodzaju symbol i o to,
że mamy porozmawiać ze sobą. Smaczne

jedzenie - owszem - ale nie bierzemy udziału
w konkursie kulinarnym. Ważniejszy jest
sam wspólny posiłek, w którym jednemu
bardziej będą smakowały śledzie, a drugiemu zupa grzybowa, ale wcale nie jest tak,
że mamy obowiązek zadowolić podniebienie
każdej z osób. Warto czasem zrezygnować ze skomplikowanych potraw na rzecz
prostszych, również po to, by nie usiąść do
wigilijnego stołu zmęczonym i złym, tylko
w dobrym nastroju.
Każda pani domu powinna usiąść do stołu
zrelaksowana i czująca miłość i życzliwość
do świata. Tak się stanie, gdy panie domu
będą umiały wygospodarowany czas, aby
zwyczajnie zadbać o siebie, pójść do fryzjera,
czy pomalować paznokcie. Musimy więc
usiąść z kartką i wszystko zaplanować.

Prezenty wcale nie
muszą być superdrogie,
ekskluzywne. Chodzi
o to, żeby była to
niespodzianka, albo
długo wyczekiwana
rzecz, albo zwyczajny
drobiazg, który sprawi,
że ktoś się uśmiechnie.
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To automatyczny pilot, który prowadzi nas
przez to, co mamy do zrobienia. Fajnie by
było powykreślać czasami trochę z tej długiej kartki. Znakomitym przykładem może
być sprawa mycia okien na Święta. Przez
zakurzone okna gwiazdy też będzie widać.
Nie musimy ich myć. Ważniejsze jest to, aby
pani domu była w dobrym nastroju, niż żeby
nie mogła się ruszać po wymyciu wszystkich
okien, podłóg i szafek. To naprawdę nie jest
aż takie ważne. Lepiej z czegoś zrezygnować po to, żeby inne rzeczy zrobić wolniej,
spokojniej, z pogodnym nastawieniem. Po
to właśnie, aby mieć też czas na wypoczynek. Jeśli będziemy podchodzić do różnych
zadań lekko, to może się okazać, że efekty
będą dużo lepsze niż wtedy, kiedy się spinamy, staramy i stawiamy sobie wysoko
poprzeczkę.

re

12

k

lama

grudzień 2017 | PORADY Z APTEKI

Kiedy już zasiądziemy do świątecznego stołu, zaczynają pojawiać się tematy i związane
z nimi pytania, na które w ogóle nie chcielibyśmy odpowiadać. Zdarza się rodzinne
podsumowanie roku w formie złośliwego
punktowania. Słowem, same czułe punkty,
na ogół niekoniecznie dla nas przyjemne.
Postarajmy się, aby w tym roku było inaczej
i sprowadźmy tematy rozmów na rzeczywiste między nami relacje, dlaczego widujemy
się tak rzadko i co zrobić, żeby to zmienić.
Kolejna sprawa to prezenty. Tradycja, która
ma cieszyć, często powoduje tylko niepotrzebne stresy oraz spędza sen z powiek
wielu ludziom. Miło jest dostać prezent,
a jeszcze milej jest dać go innej osobie. Kupowanie prezentów ma głęboki sens psychologiczny, ponieważ to jest ten moment,
kiedy możemy pomyśleć o osobach, którym
chcemy sprawić radość. O tym, jakie mają
zainteresowania, co lubią, czego potrzebują,

co ich uszczęśliwi. Możemy sobie wyobrażać, dlaczego taki prezent by kogoś ucieszył.
Prezenty wcale nie muszą być superdrogie,
ekskluzywne. Chodzi o to, żeby była to niespodzianka, albo długo wyczekiwana rzecz,
albo zwyczajny drobiazg, który sprawi, że
ktoś się uśmiechnie. Idea dawania prezentów
to idea myślenia o drugiej osobie, przypomnienia sobie, jaka ona jest i nie skupiania
się na jej wadach czy negatywnych cechach,
ale na zaletach.
Jest jeszcze jeden trudny temat, a mianowicie życzenia. Z życzeniami jest podobnie jak
z prezentami. Jeśli ciepło myślimy o drugiej
osobie, to wiemy, czego jej życzyć. Ograniczmy nasze życzenia do tego, co jest dla
tej osoby ważne. Złóżmy takie, które będą
dowodem, że rzeczywiście myślimy o niej
ciepło, życzliwie, że mamy dobre intencje.

Cieszmy się świętami, wykorzystajmy
świąteczną atmosferę i spędzajmy
te święta w taki sposób, aby stały
się one dla nas przyjemne, albowiem
możemy zyskać w tym czasie poczucie więzi z członkami naszej rodziny.
Świadomość, że są dla nas ważni, że są nam
autentycznie bliscy. Święta to też okazja,
żebyśmy się wspólnie bawili i cieszyli.
Świąteczny klimat w domu zazwyczaj budują:
dźwięk, smak, zapach i poczucie bezpieczeństwa. Nie trzeba do tego wielkich pieniędzy,
pracy i nakładów czasu. Wystarczą dźwięki ulubionych melodii, smak tradycyjnych
potraw, zapach pierniczków i choinki oraz
przebywanie z bliskimi. Należy pamiętać,
żeby w niczym nie przesadzać i nie wzorować się na innych. Miejmy takie Święta, na
jakie mamy ochotę i które pozostawią miłe
wspomnienia.
re
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Należy pamiętać, żeby
w niczym nie przesadzać
i nie wzorować się na innych.
Miejmy takie Święta, na jakie
mamy ochotę i które pozostawią
miłe wspomnienia.
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KUZYN

OSPY -

PÓŁPASIEC

Ospa wietrzna oraz półpasiec to dwa oblicza
jednego wirusa VZV (Herpesvirus varicella
zoster). Wynikiem pierwotnego zakażenia jest
właśnie ospa, na którą zwykle chorują dzieci
14
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dy z biegiem lat odporność organizmu
spada, na przykład w skutek ogólnego osłabienia organizmu, przebytych
chorób czy wieku, groźny wirus uśpiony
w zwojach nerwów czuciowych w pobliżu
rdzenia kręgowego rozpoczyna reaktywację i namnażanie. Półpasiec to bardzo
nieprzyjemna, wirusowa choroba,
która może dopaść każdego.
Dostaje się on do naszego organizmu drogą kropelkową, a znaczy to tyle, że wystarczy, by chory kichał czy kaszlał w naszym
towarzystwie i kłopot gotowy. Ospa wietrzna
to choroba, na którą chorują głównie małe
dzieci, a przechorowanie jej daje odporność
na całe życie. Niestety, nie daje gwarancji,
że kiedyś nie zachorujemy na półpasiec.
Dzieje się tak dlatego, że podstępny wirus
przechodzi w tak zwany stan uśpienia i tylko
czyha, by w sprzyjających warunkach nas
zaatakować. Takie warunki pojawiają się,
gdy organizm jest osłabiony, na przykład
w czasie infekcji dróg oddechowych. Innymi korzystnymi warunkami sprzyjającymi
aktywowaniu uśpionego wirusa są: spadek
odporności, choroby nowotworowe, leczenie immunosupresyjne, niedawno przebyte
szczepienia, ogólne osłabienie organizmu
wywołane przez rozmaite przyczyny, między innymi stres. Co ciekawe, dorosły
człowiek, który nie chorował w dzieciństwie na ospę wietrzną, może zachorować na półpasiec po kontakcie
z chorym na ospę dzieckiem. Trzeba więc
zachować w takich kontaktach wyjątkową
ostrożność.
Zmiany mogą pojawić się na skroniach,
czole i powiekach, wówczas mówimy o półpaścu ocznym. Półpasiec oczny to choroba,
która atakuje nie tylko skórę wokół oka, ale
również - w najcięższych przypadkach - spojówkę i rogówkę. Objawia się owrzodzeniami,
które mogą przekształcać się w ropne stany
zapalne i inne infekcje bakteryjne. Choroba ta

Warto
wiedzieć
Wirus VZV aktywuje się od 3 do
5 tygodni. W tym czasie pojawia
się szereg zmian, które zwykle nie
są identyfikowane z półpaścem.
Osłabienie, ból gardła czy
podwyższona temperaturą mogą
być objawami wielu chorób, dlatego
początkowe stadium schorzenia bywa
trudne do zdiagnozowania.
Gdy wirus się uaktywni,
pojawia się ból, pieczenie,
swędzenie, a następnie krostki
umiejscowione wzdłuż linii
zaatakowanych nerwów.
Zmiany skórne mogą utrzymywać
się od 2 do 4 tygodni, czyli cały okres
przebiegu choroby, lub wysychać po
upływie tygodnia. Półpasiec zwykle
umiejscawia się na tułowiu, w okolicy
piersiowo-lędźwiowej oraz nerwu
trójdzielnego.
Swoją nazwę zawdzięcza właśnie
nietypowej lokalizacji – choroba
obejmuje jedną część ciała, nie
przekraczając jego linii środkowej.
Równie często jak na tułowiu,
dolegliwość umiejscawia się na twarzy.
osłabia wzrok, a w skrajnych przypadkach
może prowadzić nawet do utraty wzroku
w zaatakowanym przez półpaśca oku.
Natomiast półpasiec uszny, jak sama nazwa wskazuje, atakuje ucho. Wysypka
pojawia się na małżowinie usznej, przewodzie słuchowym oraz błonie bębenkowej.
Występuje również bardzo silny ból ucha.
PORADY Z APTEKI | GRUDZIEŃ 2017
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Nawet w przypadku całkowitego wyleczenia
choroby, mogą występować szumy uszne lub przytępienie słuchu. W skrajnych
przypadkach półpasiec uszny grozi nawet
utratą słuchu.
Oprócz wymienionych odmian możemy
wyróżnić także:

1.
2.
3.

Półpasiec krwotoczny, który jest
jedną z najcięższych odmian tej choroby
i zawsze pozostawia blizny;
Półpasiec rozsiany, będący często
jednym z objawów zakażenia wirusem
HIV (nie jest to jednak regułą!)
Półpasiec zgorzelinowy, objawiający się wysiękami ropnymi.

W procesie leczenia kluczowe znaczenie ma
czas. Im szybciej udamy się do lekarza, tym
szybciej podane zostaną lekarstwa, które
zatrzymają namnażanie wirusa. Terapia
zwykle ogranicza się do stosowania leków
przeciwwirusowych, przeciwbólowych oraz
maści o działaniu ściągającym, przeciwbakteryjnym i odkażającym. Jeśli półpasiec
ma wyjątkowo ostry przebieg, konieczna
bywa hospitalizacja. Osoby, które ciężko
przeszły chorobę, często po zakończeniu
kuracji borykają się z neuralgią.
Neuralgia popółpaścowa to przewlekłe bóle neuropatyczne mogące pojawić
się u osób, które zakażone były wirusem
półpaśca. Bóle te określa się jako piekące,
pulsujące, kłujące, a nawet przeszywające
lub strzelające. W miejscach, w których
występowały zmiany skórne może dochodzić również do parestezji, czyli zaburzeń
czucia o różnym charakterze. Szacuje się,
że problem ten dotyka od 9% - 15% osób,
które wcześniej przebyły półpasiec, a ryzyko jego wystąpienia rośnie wraz z wiekiem
chorego.

16
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Przebieg neuralgii popółpaścowej ma
charakter indywidualny. Ból może bowiem ustąpić po kilku miesiącach, a może
trwać latami, przynosząc dyskomfort dla
chorego. Problem z całkowitym wyleczeniem i charakter nawrotowy tej choroby
sprawia, że osobom z neuralgią popółpaścową towarzyszyć mogą także stany lękowe,
stany depresyjne oraz problemy ze snem.
Zwykłe leki przeciwbólowe mogą okazać
się nieskuteczne, dlatego podczas leczenia
neuralgii popółpaścowej często stosuje się
leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpadaczkowe, które również pomagają zniwelować
ból. W przypadku neuralgii rzadko skuteczna jest monoterapia. Często konieczne jest
stosowanie odpowiednio dobranych leków
z różnych grup, o różnych mechanizmach
działania.
Półpasiec, nawet w łagodnej formie
niekiedy kończy się powikłaniami. Są to:
• świąd skóry, utrzymujący się kilka miesięcy po ustąpieniu objawów choroby;
• neuralgia postherpetyczna - objawia się
bólami tej części ciała, w której leży zainfekowany nerw (dolegliwości mogą
utrzymywać się nawet latami i trudno
je zwalczyć);

•

•

•

re

zapalenie mózgu - to bardzo rzadkie powikłanie półpaśca; najczęściej dochodzi
do niego kilka dni po pojawieniu się wysypki. Objawy: majaczenia, bóle głowy,
zaburzenia czucia, gorączka, drgawki.
W przypadku zapalenia mózgu konieczne
jest leczenie szpitalne;
zapalenie rdzenia kręgowego - najczęściej jest powikłaniem półpaśca piersiowego; jego objawem jest niedowład części
ciała zajętej wysypką. Również wymaga
leczenia szpitalnego;
udar mózgu - najczęściej jest powikłaniem
półpaśca ocznego. Występuje u osób
z bardzo obniżoną odpornością (np. cierpiących na AIDS). Jego objawy pojawiają
się około 2 miesięcy od momentu pojawienia się objawów półpaśca. To najniebezpieczniejsze powikłanie tej choroby.
Aż 25% osób, które mają udar mózgu,
k

umiera. Objawy udaru to: zaburzenia
mowy, niedowłady (zwykle występują
symetrycznie, po tej samej stronie ciała,
obejmują na przykład prawą rękę, prawą
nogę i prawy kącik ust). W przypadku
podejrzenia udaru mózgu trzeba jak najszybciej przewieźć chorego do szpitala.
Dla każdego, kto przebył ospę, kontakt
z chorym na półpasiec nie stanowi żadnego zagrożenia, jeśli układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo. Kluczowy okazuje się zatem zdrowy tryb życia, czyli
prawidłowe odżywianie, sen i ruch. Szczególną
czujność należy zachować w przypadku, gdy
choroba pojawia się częściej niż raz. Zwiększona tendencja do zachorowania na półpasiec
bywa związana z rozwojem procesów nowotworowych w organizmie. W takim przypadku
konieczna jest konsultacja onkologiczna.
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Pneumokoki
(Streptococcus pneumoniae)
groźne bakterie
Pneumokoki mogą zaatakować każdego, występują dość powszechnie
i mogą być groźne. Wywołują zapalenie ucha, zapalenie płuc, a nawet sepsę.
Szczególnie groźne są dla dzieci i osób starszych. Przed erą antybiotyków
pneumokoki były główną przyczyną zapalenia płuc i masowych śmierci. Na
szczęście dzisiejsza medycyna ma środki, aby z nimi walczyć.

18
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Czym są Pneumokoki?
Streptococcus pneumoniae, zwane popularnie pneumokokami lub dwoinkami zapalenia
płuc, to bakterie należące do powszechnie
występującego rodzaju bakterii jakim są
paciorkowce. Bakterie te należą do bakterii
gram-dodatnich o charakterystycznym ziarenkowatym kształcie i często układają się
w pary w obrazie mikroskopowym, stąd też
wywodzi się nazwa „dwoinka zapalenia płuc”.
Charakterystyczną cechą pneumokoków
jest zdolność wytwarzania otoczki, składającej się z różnych rodzajów wielocukrów.
Ta cecha ma istotne znaczenie w chorobotwórczości tych bakterii, bowiem pozwala
im skutecznie zabezpieczyć się przed obroną
ze strony układu immunologicznego, a dodatkowo, ze względu na duże zróżnicowanie
otoczek u różnych szczepów, możliwe jest
ponowne zakażenie. Biorąc pod uwagę skład
otoczki wyróżnia się wśród pneumokoków
około 90 różnych serotypów (odmian).

W warunkach naturalnych pneumokoki bytują na śluzówkach górnych dróg oddechowych, zarówno u człowieka, jak i u zwierząt.
Uważa się, że ponad 10% dorosłych oraz
około 20-40% dzieci jest nosicielami tych
bakterii. Częstość nosicielstwa pneumokoków jest najwyższa wśród dzieci, w szczególności u dzieci uczęszczających do żłobka
lub przedszkola i maleje wraz z wiekiem.
Kto jest najbardziej narażony na zakażenie?
Zakażenie bakterią pneumokoka jest przyczyną wielu groźnych chorób, w szczególności u dzieci, w tym wielu stanów zagrożenia życia. Podstawową drogą zakażenia
pneumokokami jest droga kropelkowa – do
zakażenia dochodzi podczas kichania czy
kaszlu.
Źródłem bakterii najczęściej jest osoba
chora lub zdrowy nosiciel. Bardzo często
obserwuje się, że źródłem pneumokoków
dla starszych osób są dzieci i odwrotnie.

Największą liczbę zakażeń
pneumokokami obserwuje
się w miesiącach zimowych
i wczesną wiosną, co
tłumaczone jest tym, że
wówczas chorujemy częściej
na wirusowe infekcje górnych
dróg oddechowych, a te
sprzyjają następnie zakażeniom
bakteryjnym, w tym
zakażeniom pneumokokowym.
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Kto jest najbardziej narażony
na zakażenie?
Zakażenie pneumokokami może dotyczyć każdego, jednak najczęściej
zagraża dzieciom od 2. miesiąca życia
do 2. roku życia oraz osobom starszym po 65. roku życia. W tych grupach
wiekowych zakażenia mogą mieć ciężki przebieg o charakterze inwazyjnym oraz obarczone są wyższą śmiertelnością. Do grup
wysokiego ryzyka należą osoby z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami odporności,
brakiem śledziony, chorobami nowotworowymi, cukrzycą, niewydolnością nerek,
przewlekłymi chorobami płuc czy serca,
po wszczepieniu implantów ślimakowych.
W krajach rozwijających się pneumokoki są
jedną z głównych przyczyn śmiertelności
w grupie dzieci poniżej 5. roku życia, prawie
20% zgonów w tej grupie wiekowej. Natomiast w grupie pacjentów w podeszłym
wieku z bakteriemią pneumokokową śmiertelność wynosi nawet 60%.

Choroby wywołane przez pneumokoki
Jak sama nazwa wskazuje, pneumokoki są
jednym z podstawowych czynników etiologicznych bakteryjnego zapalenia płuc. Około
50% przypadków pozaszpitalnych zapaleń
płuc i ponad 30% przypadków szpitalnych
zapaleń u dorosłych jest wynikiem zakażenia
tymi bakteriami. Pneumokoki mogą powodować zakażenia inwazyjne, charakteryzujące
się obecnością bakterii w krwi oraz zakażenia
zlokalizowane – bez uogólnionego zakażenia.
Zapalenie płuc
Bakterie pneumokoków są odpowiedzialne
za 80% wszystkich bakteryjnych zapaleń
płuc u dzieci. Tego rodzaju zakażenia występują najczęściej jako powikłania po wirusowym zapaleniu układu oddechowego. Do
zakażenia dochodzi gdy bakterie przenikną
przez nos czy gardło do dolnych dróg oddechowych. Początek zapalenia płuc jest nagły,
z wysoką gorączką i dreszczami, bólem
w klatce piersiowej, kaszlem i dusznością
oraz dużymi zmianami radiologicznymi na
zdjęciu RTG klatki piersiowej. Przebieg choroby jest ciężki, u 25% pacjentów współistnieją
zapalenie opłucnej z wysiękiem opłucnowym. W przebiegu zapalenia płuc zamiast
powietrza w pęcherzykach płucnych pojawia
się płyn, który utrudnia oddychanie, czyli
wymianę gazową. Osłuchując chorego słyszy się charakterystyczne szmery. Średnia
śmiertelność w pneumokokowym zapaleniu
płuc jest wysoka, wynosi około 7%.
Zapalenie zatok
Jest następstwem przeziębienia. Dzieci i osoby starsze w ciągu roku przechodzą 6 – 8
infekcji wirusowych. Około 5 – 13% zachorowań powodują właśnie pneumokoki. Pojawia
się ropna wydzielina i uczucie zatkania nosa,
ból głowy, gorączka, upośledzenie węchu,
nieprzyjemny zapach z ust i kaszel. Zapalenie
zaostrza też objawy alergii oddechowych
i astmy. Leczenie opiera się na antybiotyko-
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terapii i lekach łagodzących objawy choroby. Jeżeli szybko nie podejmie się leczenia,
choroba przekształci się w stan przewlekły,
a ten może doprowadzić do zapalenia opon
mózgowo–rdzeniowych lub kości szczękowej, zapalenia ucha środkowego, obrzęku
powiek lub ropnia oczodołu.
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Pneumokoki są w Polsce jedną z najczęstszych przyczyn bakteryjnego zapalenia opon
mózgowo–rdzeniowych. Zjadliwość pneumokoków powoduje duże odczyny ropne
w ośrodkowym układzie nerwowym. Najczęściej po okresie 2–5 dni od zakażenia bakterią pneumokoka pojawiają się następujące
objawy: wysoka gorączka, nawet do 40°C,
często z dreszczami, bóle mięśniowo–stawowe, silne bóle głowy i karku, nudności,
re

k

wymioty, sztywność karku. W ciężkim przebiegu: zaburzenia świadomości – do utraty
przytomności włącznie, drgawki, senność,
apatia. Przebycie przez dziecko pneumokokowego zapalenia opon mózgowych i mózgu
może niestety pozostawić trwałe następstwa powikłań neurologicznych, z których
najczęstszymi są głuchota lub osłabienie
słuchu, wodogłowie i padaczka, a także
ropnie mózgu, niedowłady lub porażenia
kończyn, zaburzenia mowy czy zaburzenia
osobowości. W przebiegu tego typu zapaleń
opon obserwowana jest również wysoka
śmiertelność.
Posocznica, czyli sepsa
Jak podkreślono we wstępie, pneumokoki
cechują się dużą zdolnością do przenikania
do krwi. Tak więc przy każdej infekcji pneumokokowej (zapalenie płuc, zapalenie uszu)

lama
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istnieje zagrożenie powstania posocznicy
(sepsy). Posocznica może prowadzić do
tzw. rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i wstrząsu – są to bardzo
niebezpieczne objawy, grożące śmiercią.
Szczególnie zagrożeni są pacjenci po usunięciu śledziony oraz z niedoborami odporności. Dominującymi objawami są: gorączka,
znaczne osłabienie, ból głowy, nudności, wymioty, światłowstręt, niepokój, sztywność
karku, czyli niemożność przygięcia brody do
klatki piersiowej, uwypuklenie ciemiączka
u niemowląt, a także przyspieszenie akcji
serca i oddechu, zblednięcie lub zasinienie
określonych części ciała, zaburzenia świadomości (zamroczenie, utrata przytomności).
Czasem chory może być śpiący, apatyczny.
Ponieważ sepsa powstaje na skutek zakażenia, początkowe objawy mogą wyglądać
jak banalna infekcja dróg oddechowych czy
nieżyt żołądkowo–jelitowy. Jeżeli zakażenie
przechodzi do krwi i rozsiewa się na cały organizm, objawia się to nagłym pogorszeniem
stanu dziecka. W ciężkiej sepsie pogorszenie
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rozwija się bardzo gwałtownie i może doprowadzić do śmierci w ciągu dosłownie paru
godzin. Objawem niezwykle niepokojącym,
który zawsze powinien zaalarmować rodziców dziecka, są tzw. wybroczyny, czyli
pojawiające się na skórze ciemnoczerwone plamy różnej wielkości, nie ustępujące
po ucisku, spowodowane zakrzepami krwi
w naczyniach. Niestety nie ma typowych
objawów zapowiadających sepsę i nie da się
w pełni przewidzieć jej przebiegu.
Zapalenie ucha środkowego
Pneumokoki są jedną z najczęstszych przyczyn
ostrych zapaleń ucha środkowego, w szczególności wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Zapalenie ucha może prowadzić do
powikłań takich jak: przewlekłe zapalenie kości
otaczających ucho środkowe lub przejście
zakażenia do struktury wewnątrzczaszkowej.
Zapalenie ucha środkowego zwykle rozwija
się po przeziębieniu. W 80 proc. przypadków
konieczne jest podanie silnego antybiotyku.
Gdy bakteria zaatakuje, dziecko płacze bez

powodu, bo ucho bardzo boli. Dochodzi też
do przytłumienia słuchu. U małych dzieci
pierwszym sygnałem dla rodziców powinno być tarcie ucha. Często jednak właściwe
rozpoznanie jest trudne, bo pierwszym objawem choroby bywa biegunka, wymioty lub
nudności. Złe samopoczucie dziecka powinno
skłonić nas do wizyty u lekarza. Nieleczone
zapalenie ucha może skończyć się częściową
utratą słuchu, co może znacznie utrudnić
prawidłowy rozwój dziecka.
Zapalenie wsierdzia, stawów
i otrzewnej
Następstwem rozsiewu bakterii drogą krwi
jest przeniesienie się zakażenia w różne
miejsca, np. do wsierdzia, osierdzia, stawów
i otrzewnej. W każdym przypadku są to schorzenia bardzo poważne. Zapaleniu wsierdzia
towarzyszy gorączka i niszczenie zastawek
serca, co doprowadza do niewydolności
krążenia. Leczenie obejmuje antybiotyki, leki
krążeniowe i nasercowe oraz zabieg kardiochirurgiczny.
Leczenie zakażeń pneumokokowych
Terapia zakażeń wywołanych przez pneumokoki opiera się głównie na leczeniu antybiotykami. Do podstawowych antybiotyków
stosowanych w terapii należą: pochodne
penicylin, cefalosporyn, makrolidy oraz flurochinolony. Obecnie dużym problemem
w leczeniu zakażeń pneumokokowych jest
coraz częstsze występowanie szczepów
tych bakterii, które wykazują oporność na
wymienione antybiotyki. Dlatego tak istotne jest określenie wrażliwości w badaniu
bakteriologicznym, polegającym na wykonaniu antybiogramu. Powstawaniu szczepów opornych sprzyja stosowanie antybiotyków w przypadku wirusowych infekcji
górnych dróg oddechowych (przeziębienia)
oraz leczenie nosicielstwa pneumokoków.
Samo tylko stwierdzenie pneumokoków na
śluzówkach górnych dróg oddechowych

(w wymazie z nosa czy gardła) przy braku
objawów klinicznych nie powinno być podstawą do włączenia antybiotyku.
Profilaktyka zakażeń pneumokokami
Najlepszą ochroną przed pneumokokami są
szczepienia ochronne. W ponad 40 krajach
szczepienia te są traktowane jako obowiązkowe i bezpłatne. Niestety w Polsce są one
wciąż płatne i w kalendarzu szczepień traktowane jako zalecane. W 2008 roku zrobiono
mały krok w stronę bezpłatnych szczepień
i zostały one wpisane na listę szczepień
obowiązkowych dla wybranej grupy dzieci
obarczonych czynnikami ryzyka inwazyjnej
choroby pneumokokowej. Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom przysługują
dzieciom do 5 lat ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, po urazach
i z wadami ośrodkowego układu nerwowego,
przewlekłymi chorobami serca z niewydolnością krążenia, przed lub po wszczepieniu implantu ślimakowego, niemowlętom
z masą urodzeniową poniżej i równą 1500
g oraz niemowlętom przedwcześnie urodzonym z dysplazją oskrzelowo-płucną. Ze
względu na dużą liczbę szczepów otoczkowych, które mogą powodować zakażenia,
szczepionki przeciwko pneumokokom są
szczepionkami poliwalentnymi, czyli zawierają wielocukry wybranych szczepów
najczęściej powodujących zakażenia.
Z korzyści wynikających ze szczepień
przeciwko pneumokokom można wymienić między innymi: 97-procentową
ochronę przed rozwojem ciężkich chorób wywołanych przez pneumokoki
w grupie dzieci do 2 lat, zmniejszenie
zachorowań na zakażenia nieinwazyjne, redukcję nosicielstwa, a u osób
starszych - zmniejszenie zachorowań
oraz śmiertelności z powodu zapalenia płuc.
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Powonienie to jeden z najbardziej pierwotnych zmysłów
człowieka. Układ węchowy zaczyna działać już w życiu
płodowym. Informacja o zapachu jest przechowywana w pamięci
długotrwałej i ma silny związek z pamięcią emocjonalną.

Zmysł
powonienia
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ąsiaduje z układem limbicznym i hipokampem, a więc ze strukturami zaangażowanymi w emocje i ich umiejscowienie w pamięci. Zapewne dlatego znajome
zapachy przywodzą na myśl wspomnienia,
nawet dokładne sceny, słowa i uczucia. Można powiedzieć, że zmysł powonienia dysponuje szybką ścieżką dostępu do najbardziej
decyzyjnych struktur w naszym mózgu.
Omija świadomość i od razu motywuje do
określonych emocji.
Węch to jeden z dwóch, oprócz smaku,
zmysłów chemicznych. Istota tego
zmysłu polega na umiejętności rozpoznawania występowania określonych związków chemicznych lub ich
mieszanin w otoczeniu.
Zapachy odczuwa się na skutek kontaktu związków o własnościach zapachowych z receptorami, które je
rozpoznają i przesyłają odpowiednie
sygnały do mózgu. U człowieka receptory zapachowe znajdują się w kanałach
nosowych, w ich szczytowej części, tuż pod
oczami i częściowo między nimi. Są one zgrupowane w dwa obszary. Z receptorów impuls nerwowy przekazywany jest do opuszki
węchowej zlokalizowanej bezpośrednio nad
receptorami, poniżej płatów czołowych kory
mózgowej. Następnie informacje przekazywane są do węchomózgowia.
Związki zapachowe muszą mieć zdolność do
przeniknięcia przez błonę śluzową, którą są
otoczone receptory. Sama błona dokonuje
już wstępnej selekcji zapachów i dopuszcza
określone grupy związków do określonych
grup receptorów. Wrażenia zapachowe są
sprawą bardzo osobniczą. Ludzie posiadają
większą bądź mniejszą wrażliwość ogólną
na wszystkie zapachy, a także na poszczególne związki chemiczne. Wrażenia zapa-

chowe u jednej i tej samej osoby zależą od
okoliczności, nastroju, stanu zdrowia i cyklu
rozwojowego. Na przykład u dorosłych kobiet wrażliwość na poszczególne zapachy
zmienia się wraz cyklem miesiączkowym,
zaś kobietom ciężarnym i karmiącym węch
zmienia się bardzo radykalnie i są one w tym
okresie zdolne do czucia zapachów, na które
inni ludzie są całkowicie niewrażliwi i jednocześnie nie czują one w tym czasie części
zapachów normalnie odczuwanych przez
większość ludzi. Z węchem jest związana
skaza genetyczna zwana anosmią, która
przypomina trochę rodzaj zapachowego
daltonizmu. Anosmii można się także nabawić środowiskowo, na skutek stałego
przebywania w miejscach, gdzie występował
intensywnie jakiś zapach. Około 1/4 osób
z zaburzeniami węchu przestaje odczuwać
popęd seksualny. Jest to związane z feromonami. Feromony są czynnikiem wpływającym na atrakcyjność kobiet i mężczyzn.
Układ węchowy zaangażowany jest w wiele
procesów życiowych człowieka. Zapach jest
rozpoznawany za pomocą setki receptorów,
które znajdują się w nosie i każdy odpowiada
za inne cząsteczki.
Wiemy, że za pomocą nosa oddychamy
i dzięki obecności zakończeń nerwowych komórek węchowych w obrębie śluzówki rozróżniamy zapachy.
Oprócz tego nos jest rezonatorem
głosu, czyli wpływa na jego barwę.
Niestety nie każdy z nas zdaje sobie sprawę
z tego, że to właśnie nos chroni nas przed
chorobami. Powinniśmy więc dbać o higienę
nosa, albowiem właściwe oczyszczanie jam
nosowych ma duże znaczenie dla zdrowia.
Zanim powietrze dostające się do jamy nosowej dotrze przez gardło i krtań do dolnych
dróg oddechowych (oskrzeli i płuc), musi
zostać oczyszczone i nawilżone. Za te procesy odpowiedzialna jest błona śluzowa jamy
nosowej, charakteryzująca się specyficzną
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Dym tytoniowy, kurz, toksyczne
opary w miejscu pracy, suche
i przegrzane powietrze
uszkadzają barierę, jaką
stanowi błona śluzowa nosa
wraz z rzęskami. Optymalna
wilgotność pomieszczeń, w których
codziennie przebywamy, powinna
wynosić 55-60%. Powietrze
przesycone wilgocią sprzyja rozwojowi
bakterii, roztoczy i grzybów. Natomiast
przy wilgotności poniżej 40% ustają
ruchy rzęsek nabłonka oddechowego
i mechanizm samooczyszczania nosa
ze szkodliwych pyłków, alergenów i
zarazków przestaje działać. Problem
stanowi również klimatyzacja, którą
zachwycamy się w upalne dni.
Gwarancją zachowania odporności
jest właściwa higiena nosa, ponieważ
to nos jest filtrem, który chroni przed
zanieczyszczeniami.

Bezpośrednią przyczyną obrzęku
śluzówki nosa jest stan zapalny
błony śluzowej nosa (nieżyt nosa).
Wyróżniamy trzy jego powody: infekcyjny,
alergiczny, inny. Zapalenie z przyczyn
infekcyjnych może mieć charakter
ostry lub przewlekły. Ten pierwszy
występuje zazwyczaj jesienią lub wiosną
i najczęstszym jego powodem są wirusy.
Dostają się one drogą kropelkową do jamy
nosowej.

budową, albowiem wysłana jest nabłonkiem migawkowym, a w jej wnętrzu obecne
są gruczoły śluzowe. Struktury te tworzą
razem tak zwany mechanizm śluzowo-rzęskowy. Gruczoły wytwarzają duże ilości
wydzieliny śluzowej, która nawilża nabłonek
i unieruchamia cząstki zanieczyszczeń (kurz,
wirusy, bakterie, alergeny). Te są następnie
usuwane za pomocą ruchu rzęsek nabłonka
migawkowego przez otwory nosowe na
zewnątrz. Nos jest niezwykle wrażliwy na
działanie czynników zewnętrznych, które
zaburzają jego sprawne funkcjonowanie.
Każde uszkodzenie mechanizmu śluzowo-rzęskowego zwiększa liczbę
agresorów bezpośrednio atakujących błonę śluzową nosa. Drobnoustroje i toksyny mogą przez nią bezkarnie przenikać. Skutkiem takiego ataku jest
załamanie się komórkowej obrony układu
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odpornościowego. Leukocyty nie są w stanie sobie poradzić z przytłaczającą liczbą
agresorów. Organizm uwalnia zatem substancje, które angażują do walki najcięższą
broń, jaką jest stan zapalny. Jeśli trwa on
krótko, agresorzy zostają unieszkodliwieni
i wszystko wraca do normy. Przedłużająca
się walka niszczy nie tylko wroga, ale powoduje także dalsze uszkodzenia mechanizmu
śluzowo-rzęskowego i doprowadza do infekcji nosa. Jeżeli w nosie zalega wydzielina, bo
nie jest on właściwie czyszczony, może dojść
do nieodwracalnych zmian i uszkodzenia
oraz obrzęku błony śluzowej oraz ograniczenia sprawności rzęsek. W konsekwencji
rozwija się przewlekłe zapalenie. Jest ono
niebezpieczne zwłaszcza u dzieci, ponieważ
zmniejsza możliwości obronne miejscowego
układu odpornościowego w walce z zakażeniami. Charakterystycznymi objawami
takiego stanu rzeczy są katar oraz ból nosa.

Bezpośrednią przyczyną obrzęku śluzówki nosa jest stan zapalny błony
śluzowej nosa (nieżyt nosa). Wyróżniamy trzy jego powody: infekcyjny, alergiczny, inny. Zapalenie z przyczyn infekcyjnych
może mieć charakter ostry lub przewlekły.
Ten pierwszy występuje zazwyczaj jesienią
lub wiosną i najczęstszym jego powodem są
wirusy. Dostają się one drogą kropelkową
do jamy nosowej.
Najlepszymi środkami stosowanymi w farmakoterapii obrzęku błony
śluzowej nosa są leki przeciwhistaminowe, które hamują działanie histaminy,
jednego z mediatorów zapalenia, zwiększającego przepuszczalność naczyń. Środki te
mogą być stosowane zarówno u dorosłych
jak i dzieci, a większość z nich dostępna jest
bez recepty.
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Doskonałe efekty w leczeniu obrzęku błony śluzowej nosa dają preparaty zmniejszające jej przekrwienie.
Ich zadaniem jest zmniejszenie wrażenia
zatkanego nosa przez pobudzenie wcześniej
zablokowanych receptorów, co zmniejsza
skurcz naczyń i wytworzone w nich ciśnienie krwi. Preparaty miejscowe, donosowe,
są pomocne tylko przez kilka pierwszych
dni obrzęku (do 5 dni), w związku z tym
poleca się tylko doraźne ich stosowanie,
podczas ostrych stanów. Później mogą one
powodować efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ dochodzi do tak zwanego
efektu odbicia, czyli rozszerzenia naczyń
i nasilenia obrzęku. Co więcej, długotrwałe
używanie preparatów donosowych może
być niebezpieczne, gdyż uszkadza śluzówkę,
należy więc uważać podczas terapii tego
typu środkami.
re
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Doskonałym środkiem do pielęgnacji śluzówki nosa jest izotoniczny
roztwór wody morskiej. Przywraca
on wilgotność śluzówce systematycznie
uszkadzanej suchym powietrzem i odtwarza fizjologiczne warunki do prawidłowego
funkcjonowania mechanizmu śluzowo-rzęskowego. Płukanie nosa roztworem wody
morskiej zapobiega infekcjom górnych dróg
oddechowych. Wypłukuje, bez jakichkolwiek
podrażnień (podobnie jak sól fizjologiczna)
bakterie, wirusy, alergeny, kurz, ułatwiając
oddychanie i przynosząc ulgę w zwykłym
katarze i katarze na tle alergicznym.
Płukanka z wody morskiej nie ingeruje w naturalny mechanizm obronny nosa, ponieważ nie obkurcza naczyń krwionośnych,
ponadto zawiera cenne pierwiastki, które
wspomagają naturalne procesy obronne

śluzówki nosa. Roztwór wody morskiej
ponadto zawiera mangan, który posiada
właściwości antyalergiczne i działającą
przeciwbakteryjnie miedź. W przypadku
braku skuteczności wymienionych preparatów, należy wprowadzić leki przeciwzapalne.
Człowiek przeziębiony jest mniej
wyczulony na zapachy z otoczenia, ponieważ podczas przeziębienia błony śluzowe znajdujące się
w nosie wydzielają dużą ilość śluzu, broniąc się w ten sposób przed
wirusami. Powoduje to zatkanie
nosa i przez to różne substancje
chemiczne nie mogą przenikać do
delikatnych i wrażliwych komórek
czuciowych.

re
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Higiena nosa to ważny element
zabiegów pielęgnacyjnych
koniecznych do sprawnego
funkcjonowania organizmu.
Jeśli dbanie o nos nie jest
wystarczające, może się to skończyć
nieprzyjemnymi dolegliwościami
i poważnymi chorobami. Układ
odpornościowy jest żywy, więc
trzeba o niego systematycznie
i wszechstronnie dbać. Nie wystarczą
pojedyncze czy okresowe działania
oraz nie ma jednego cudownego
środka, aby utrzymać go w pełni sił,
witalności i dużej sprawności dlatego
troszczmy się o niego zawsze.

lama
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Rehabilitacja
w dysfunkcji erekcyjnej
W stereotypowym obrazie „prawdziwego mężczyzny” dominują
elementy wskazujące na jego dobrą wydolność fizyczną, jak i wysoką
sprawność seksualną. Liczne obserwacje dla tych dwóch atrybutów
męskości potwierdziły istnienie wspólnego dla nich mianownika jakim
jest prozdrowotna aktywność ruchowa

J

ej niskiemu natężeniu i towarzyszącym
innym czynnikom ryzyka przypisuje się
istotną rolę w rozwoju zaburzeń erekcji, a potencjalna prostota jej pozytywnej
modyfikacji sprawia, że zainteresowanie
tym rodzajem terapii sukcesywnie rośnie.
Kierowana do pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z czynnikami ryzyka
tej choroby terapia ruchem jest jednym
z elementów programów profilaktycznych.
Jak dowiodły obserwacje, ma to korzystny
wpływ na tolerancję wysiłku oraz wpływa
pozytywnie na ograniczenie niekorzystnego
wpływu na naczynia tętnicze części czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Nie jest to jednak temat zarezerwowany
tylko dla mężczyzn z kręgu ryzyka chorób
serca i naczyń, ale dla każdego świadomego
mężczyzny.
Erekcja jest procesem, na który składa się
skoordynowana współpraca naczyniowo-nerwowa, biochemiczna i psychiczna.
Proces erekcji jest efektem współdziałania kilku mechanizmów, które umożliwiają
odpowiednie napełnienie krwią ciał jamistych prącia. Rehabilitacja w zaburzeniach
funkcji seksualnych u mężczyzn będzie za-
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tem obejmowała m.in. wszystkie metody,
które służą zwiększeniu napływu krwi do
ciał jamistych. Jednak do przeprowadzenia
satysfakcjonującej aktywności seksualnej konieczna jest także dobra sprawność
mięśni wspomagających proces erekcji oraz
mięśni biorących udział w akcie seksualnym
i odpowiednia ogólnoustrojowa tolerancja
wysiłku. Niebagatelne znaczenie ma także
sfera psychiczna, stanowiąca bardzo często rolę nadrzędną i koordynującą zarówno
w odczuwanym pożądaniu seksualnym, jak
i w kontroli przeżywanej przyjemności.
Istotnym elementem warunkującym
akt seksualny, szczególnie (choć nie
tylko) u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, jest ogólna tolerancja wysiłku (wydolność
fizyczna).
Aktywność seksualna jest formą aktywności ruchowej, która, jak i inne formy aktywności fizycznej, powoduje przyspieszenie
częstości akcji serca i wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Posiadanie dobrej tolerancji
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wysiłku skutkuje jedynie umiarkowanym pobudzeniem układu sercowo-naczyniowego
(wzrost ciśnienia tętniczego krwi i częstości
akcji serca) stymulowanego aktywnością
seksualną i ogranicza ryzyko pojawienia się
zdarzeń niepożądanych.
Terapia ruchem ma korzystny wpływ
na tolerancję wysiłku oraz prowadzi do spowolnienia i zmniejszenia
nasilenia procesu miażdżycowego
w całym układzie tętniczym, w tym
tętnicach odpowiedzialnych za erekcję.

Prozdrowotna aktywność ruchowa, będąca
składową cyklu rehabilitacji kardiologicznej, ma udowodnione korzystne działanie
na wzrost tolerancji wysiłku i na istotne
zmniejszenie natężenia zaburzeń erekcji. Co
więcej, na uzyskane efekty nie ma wpływu
intensywność treningu kardiologicznego.
U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
i zaburzeniami erekcji, poddanych rehabilitacji kardiologicznej, w mechanizmie poprawy
jakości erekcji istotne znaczenie odgrywa poprawa równowagi autonomicznej oceniana
za pomocą natężenia powysiłkowej adaptacji
częstości akcji serca do odpoczynku. Trening
kardiologiczny może być przez pacjentów
z powodzeniem prowadzony także w domu.
Istotną zmianę częstości zaburzeń erekcji
i wzrostu tolerancji wysiłku opisano przy
zastosowaniu przez pacjentów po zawale
mięśnia sercowego Nordic Walking.
Zaburzenia erekcji (bez względu na ich etiologię) prowadzą, w zależności od ich ciężkości, do różnie nasilonego upośledzenia
przepływu krwi przez ciała jamiste prącia.
Prowadzi to do utraty dziennych i nocnych
erekcji, które są niezbędne do prawidłowego
utlenowania mięśni gładkich ciał jamistych.
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Długotrwała hipoksja (niedotlenienie) powoduje przebudowę tkankową, rozumianą
jako utrata mięśni gładkich i wzrost syntezy
kolagenu, a w konsekwencji włóknienie ciał
jamistych prącia.
Leczenie farmakologiczne dysfunkcji
seksualnych nie ogranicza się jedynie
do powszechnie znanych preparatów,
np. osławionej niegdyś „niebieskiej
tabletki”. Są to także iniekcje docewkowe
czy bezpośrednie do ciał jamistych, nierzadko wykonywane samodzielnie przed
planowanym współżyciem. Ze względu jednak na uwarunkowania zdrowotne umożliwiające lub stanowiące przeciwwskazania
do leczenia farmakologicznego, metody te
pozostawimy do bezpośredniego omówienia z lekarzem, skupiając się na metodach
dodatkowych.
Próżniowe aparaty wspomagające erekcję
(ang. Vacuum erection device, VED) wywołują pasywny napływ krwi do ciał jamistych
prącia za pomocą siły ssącej, w połączeniu
z pierścieniem zaciskającym umieszczanym u podstawy prącia, który zapewnia
zatrzymanie krwi wewnątrz ciał jamistych.
Erekcje uzyskane dzięki zastosowaniu VEDs
nie są erekcjami fizjologicznymi. Mimo iż
skuteczność VEDs w rehabilitacji prącia po
radykalnej operacji prostaty pozostaje niepewna, stwierdzono, że mają one działanie
poprawiające utlenowanie tkanek ciał jamistych prącia nawet do 75% powyżej normy
(modyfikacja bez zastosowania pierścienia
uciskowego).
W ostatnim czasie zaproponowano nową
formę leczenia ED, wykorzystującą fale
uderzeniowe o niskim natężeniu. W pierwszym badaniu z grupą kontrolną poddaną
terapii pozorowanej wykazano, że terapia
falami uderzeniowymi o niskim natężeniu
miała pozytywny, krótkotrwały efekt kli-

niczny i fizjologiczny na erekcję u mężczyzn,
u których leczenie farmakologiczne było
skuteczne. Jakkolwiek obecna wiedza na
temat przydatności fali uderzeniowej jest
ograniczona i wymaga uzupełnienia przez
kolejne badania, to terapia ta budzi znaczne
zainteresowanie.
Istotnym elementem rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami erekcji jest
także trening „mięśni erekcyjnych”
oraz mięśni biorących udział w akcie
seksualnym. Ma on za zadanie zapobiegać
powstaniu niekorzystnych zmian w mięśniach, a także wspomagać rewitalizację unieczynnionej tkanki. Proces ten jest osobniczo
różnie długi i zależy od wielu czynników
takich jak wiek, choroby współistniejące,
ogólna kondycja i sprawność fizyczna, a jego
rola znana była już w starożytnych Chinach
(ok. 200 lat p.n.e.).

Czy wiesz,
że...?
Jedną z częstszych przyczyn
zaburzeń erekcji jest radykalna
operacja z powodu nowotworu
prostaty lub pęcherza
moczowego. W przebiegu tych
zabiegów dość często uszkadzane
są pęczki naczyniowo-nerwowe,
odpowiedzialne za wzwód prącia.
Efektem tego mechanicznego
uszkodzenia mechanizmu wzwodu
jest deficyt usztywnienia prącia
przy zachowanej zdolności do
orgazmu. Zaburzenie to nie jest
określane jako impotencja, ale jako
dysfunkcja erekcyjna (ang. ED erectile dysfunction). Jeśli podczas
zabiegu operacyjnego nie dojdzie do
całkowitego uszkodzenia nerwów
i naczyń, trening może wspierać proces
dochodzenia do sprawności seksualnej.
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Z punktu widzenia anatomii, bezpośredni udział w procesie erekcji mają
w największym stopniu dwa „mięśnie
erekcyjne”: mięsień kulszowo-jamisty
oraz opuszkowo-gąbczasty.
Mięsień kulszowo-jamisty podczas
wzwodu unosi prącie w kierunku powłok
jamy brzusznej, a jego napięcie powoduje
ruch prącia w kierunku wnętrza miednicy.
Napięcie tego mięśnia utrudnia odpływ krwi
żylnej z ciał jamistych podczas wzwodu.
Zlokalizować ten mięsień można podczas
próby wciągania prącia do miednicy małej
lub próby unoszenia prącia w kierunku powłok jamy brzusznej (semafor).
Mięsień opuszkowo-gąbczasty obejmuje opuszkę i nasadę prącia, rozpoczyna się
w środku ścięgnistym krocza, tylnej części
opuszki prącia oraz w zwieraczu zewnętrznym odbytu, a kończy obejmując ciało gąbczaste oraz ciała jamiste nasady prącia. Jego
napięcie powoduje skrócenie cewki moczowej i ściśnięcie podstawy prącia, co blokuje
odpływ krwi podczas erekcji. Odpowiada on
także za ejakulację oraz za opróżnianie cewki
moczowej podczas mikcji. Zlokalizować ten
mięsień można podczas próby przerywania
oddawania moczu w trakcie mikcji.
Trening bezprzyrządowy tych mięśni
obejmuje zestaw ćwiczeń, zintegrowanych z odpowiednim oddechem, które
pozwalają zaktywizować mięśnie erekcyjne,
co prowadzi do zwiększenia ukrwienia i utlenowania okolicy krocza jak i ciał jamistych
prącia. Jednym z bardziej znanych ośrodków
w Europie, który zajmuje się rehabilitacją
urologiczną, a więc obejmuje również opieką
pacjentów z zaburzeniami erekcji, jest niemiecka Klinika Wildetal w Bad Wildungen.
Opracowano tam zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie przepony miednicy oraz
poprawiających ukrwienie, które stosuje
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się w fizykoterapii schorzeń urologicznych
i zaburzeń funkcji seksualnych. Wzmocnienie „mięśni erekcyjnych” uzyskać można
poprzez ćwiczenia „napinania”, prowadzone
jeden raz co drugi dzień. Podczas napinania
wymienionych mięśni należy sobie wyobrazić, że chce się „wciągnąć” penis w głąb
ciała. Ćwiczenia te podzielono na 3 stopnie,
które różnią się między sobą czasem trwania i stopniem natężenia. Ćwiczenie 1 ma
mieć intensywność 100% siły maksymalnej,
trwać 5 sekund, należy wykonać serię 5
napięć z przerwami 90 sekund między każdym. Ćwiczenie 2 trwa dłużej (15 sekund),
ale ma mniejszą intensywność (około 70%
siły maksymalnej), jak poprzednio napięć
należy wykonać 5, ale z interwałami 20
sekund. Ostatnie ćwiczenie polega głównie
na jak najdłuższym utrzymaniu napięcia (30
sekund) z wykorzystaniem mniejszej siły
(40% siły maksymalnej). Interwały i liczba
napięć jak w ćwiczeniu nr 2.
Poprawa ukrwienia dotyczy z kolei treningu
innej partii mięśni. Można ją uzyskać poprzez
trening siłowy i interwałowy mięśni nóg.
Związana jest ze zjawiskiem reperfuzji. Duży
wysiłek mięśni nóg powoduje znaczny napływ krwi, podczas gdy narządy miednicy są
mniej ukrwione (zaopatrywane są przez te
same duże naczynia). W ten sposób dochodzi do redystrybucji krwi celem zaopatrzenia w tlen mięśni intensywnie pracujących
w danym momencie. Gdy intensywna praca mięśni zakończy się, dochodzi do przekrwienia innych narządów, które poprzednio
były mniej ukrwione. Zwiększenie ukrwienia
prącia można uzyskać jeśli zachowane są
odpowiednio długie, ale regularne przerwy
w ćwiczeniach. Należy ćwiczyć 2-3 razy
w tygodniu, ale nie częściej niż co 2 dzień.
W czasie wysiłku powinno dojść do silnego
zmęczenia mięśni. Jest to metoda treningu
siłowego mięśni nóg. Przebiega wedle schematu stosowanego w programie rehabili-

serii: 5. Wysiłek trwający ponad 10 minut
należy stopniowo zmniejszać jedynie w zakresie intensywności – 50% siły maksymalnej. Drugim ćwiczeniem „na ukrwienie” jest
trening interwałowy mięśni nóg. Można go
przeprowadzić za pomocą następujących
urządzeń lub ćwiczeń: ergometr w pozycji
półsiedzącej, stepper, bieganie, chodzenie po
schodach, bieganie w miejscu. Czas trwania:
15 minut rozgrzewki do osiągnięcia 50 - 60%
maksymalnej częstotliwości rytmu serca.
Trening interwałowy:
1. interwał obciążenia (wzrost obciążenia,
który prowadzi do miejscowego zakwaszenia, około 90% maksymalnego wysiłku) przez 30 sekund do maksymalnie
2 minut
2. interwał odpoczynku (małe obciążenie
do 60% maksymalnej częstości serca)
przez minimum 3 minuty 30 sekund do
maksymalnie 5 minut.

tacyjnym Kliniki w następujący sposób: 15
minut rozgrzewki (bieganie, rower poziomy,
stepper). Zastosowanie ćwiczeń z przyrządami w sali fitness (np. atlasy z możliwością
wykonywania ćwiczeń prostowania kończyn
dolnych, zginania i prostowania w stawach
kolanowych). Metodę tę można również
przenieść na grunt domowy. Mogą to być
przysiady, ewentualnie ćwiczenia z hantlami. Intensywność określono na poziomie
75-85% siły maksymalnej, nie są to więc
ekstremalnie forsowne ćwiczenia. Liczba
powtórzeń indywidualna, aż do zmęczenia
mięśni (średnio około 8-12). Przerwy między
ćwiczeniami: 3 minuty i 30 sekund, liczba

Seria wysiłku i odpoczynku powinna być
prowadzona 5-krotnie. Wysiłek ponad
10-minutowy należy stopniowo zmniejszać.
Należy też wspomnieć, że przedstawione
programy treningowe mogą być prowadzone na zwykłym ergometrze lub rowerze
tylko wówczas, gdy pacjent w fazie zmniejszonego obciążenia nie siedzi na siodełku
rowerowym. Nacisk siodełka w obszarze
krocza upośledza w większości przypadków
ukrwienie prącia.
Przedstawiony trening na „ukrwienie” stanowi jednak duże obciążenie dla stawów
i układu sercowo naczyniowego. Nie zaleca
się go osobom z przeciwwskazaniem dla
tego typu wysiłku, stosuje się wtedy odmiany wymienionych zabiegów. Wiele osób
może mieć problemy z właściwym odbiorem sformułowań „wysiłek maksymalny”
czy „maksymalna praca serca”, dlatego
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poza zwyczajną gimnastyką i aktywnością
fizyczną, prowadzenie programu rehabilitacji należy rozpocząć po konsultacji lub
z nadzorem specjalisty w tym zakresie.
Mięśnie dna miednicy mogą uczestniczyć
w poprawie napływu krwi do prącia. Mięśnie
tworzące dno miednicy są, analogicznie jak
inne mięśnie szkieletowe, mięśniami poprzecznie prążkowanymi. Sterowanie ich
ruchem podlega naszej świadomej i odruchowej kontroli. W ich skład wchodzą włókna
wolno kurczące się (STF) – 70% i włókna
szybko kurczące się (FTF) – 30%.
Włókna wolno kurczące się tworzą mięśnie
posturalne, zaadoptowane ewolucyjnie do
długotrwałej pracy, trudniej się relaksują.
Włókna szybkokurczące się działają z mniejsza siłą, szybciej się męczą, ale też szybciej
się regenerują. Ich rolą w mięśniach dna
miednicy jest błyskawiczne skurczenie, zapobiegające nietrzymaniu moczu przy gwałtownych wzrostach parcia na pęcherz. Brak
aktywności fizycznej, skutkujący brakiem
aktywności mięśni dna miednicy oraz proces
starzenia, prowadzą do zmiany proporcji
włókien wolno- do szybkokurczliwych. Ilość
tych pierwszych zmniejsza się, natomiast
zwiększeniu ulega liczba włókien szybkich.
Prowadzi to do spadku wydolności mięśni
dna miednicy.
W akcie seksualnym biorą udział także inne mięśnie, do których możemy
zaliczyć mięśnie uda – grupa przywodzicieli, mięśnie pleców – odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego.
W wypadku tych mięśni sprawdza
się zasada: im aktywniej, tym lepiej.
Ich sprawność można kształtować
za pomocą odpowiednio dobranych
zestawów ćwiczeń fizycznych.

W literaturze przedstawiono skuteczny
schemat leczenia ED, obejmujący ćwiczenia
czynne mięśni dna miednicy, a także kształtowanie zastępczego sprzężenia zwrotnego
oraz elektrostymulację mięśni krocza.
Ochotnicy poddani badaniu skuteczności
tej metody napinali mięśnie dna miednicy,
naśladując zatrzymanie strumienia moczu
podczas mikcji z jednoczesnym najmocniejszym, jak to tylko możliwe, napięciem
mięśni. Ćwiczenie mięśni było wykonywane
naprzemiennie w formie krótkiego skurczu,
o czasie trwania równym 1 sekundzie, oraz
długiego skurczu, trwającego od 6 do 10
sekund. Badany ćwiczenia te wykonywał
identyczne w trzech pozycjach. Wyjściowo,
w trakcie leżenia na plecach z nogami zgiętymi w stawach kolanowych i biodrowych, co
pozwalało lepiej poczuć aktywność mięśni
dna miednicy, a następnie podczas siadu
i stania. Elektrostymulacja mięśni prowadzona była za pomocą symetrycznych dwufazowych impulsów niskiej częstotliwości
przy pomocy elektrody analnej lub elektrod
powierzchownych umieszczanych pomiędzy
moszną a odbytem.
Także połączenie biofeedback’u i zmiana stylu życia z ćwiczeniami mięśni dna miednicy
są w stanie skutecznie leczyć ED.
Pojedyncze doniesienia prezentują także
korzystny wpływ zastosowania w leczeniu magnetoterapii, wykorzystującej terapeutyczne działanie wolnozmiennych pól
magnetycznych.
Biorąc pod uwagę udowodnioną skuteczność
fizjoterapii, jej nieinwazyjność oraz bezpieczeństwo stosowania, wydaje się wielce
wskazane uzupełnienie leczenia farmakologicznego ED o różne metody fizjoterapeutyczne.
Dr n. med. Maria Serdyńska
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„Natura obdarowała nas obficie wszystkim, czego potrzebujemy dla naszego zdrowia”
Ks. Sebastian Kneipp

Część 1

Ruch, rekreacja, rehabilitacja,
czyli spacerem
po zdrowie
Grudzień to w naszej strefie klimatycznej pora roku, której aura nie sprzyja systematycznej aktywności na świeżym
powietrzu. To także czas rozpieszczania
podniebienia świąteczno-noworocznymi
smakami, przy których łatwo zapomnieć
o potrzebie wstania zza obficie zastawionego stołu i poruszania mięśniami
innymi niż te służące to przeżuwania pokarmów. Jednak wraz ze zbliżającym się
Sylwestrem i powitaniem Nowego Roku
nadchodzi czas rozliczeń i planów, w których warto uwzględnić nasz stosunek do
zdrowia.

W

tym kontekście wielu pacjentów
z niecierpliwością oczekuje nadejścia nowego roku, w którym
wreszcie dostaną się na zaplanowane, a długo wyczekiwane zabiegi terapeutyczne czy
rehabilitację. Warto przy tym pamiętać, że
zanim rozpocznie się nasz turnus rehabilitacyjny sponsorowany przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, błędnym postępowaniem
jest bierne jego wyczekiwanie. Wiele bowiem
możemy zrobić dla siebie sami, trzeba tylko
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samomobilizacji i indywidualnego podejścia
do tematu zdrowia, na które pracujemy
i które finansujemy sobie sami.
Rehabilitacja (łac. „re” - znów i „habilitatio”
- zdolny, przywrócony) oznacza przywrócenie utraconych zdolności, możliwości,
funkcji. Zamysł rehabilitacji w medycynie nie
jest ideą nową. Już w starożytnych Chinach
i medycynie indyjskiej powszechnie uznawano, że aktywność fizyczna i konkretne
ćwiczenia wspierają procesy lecznicza, ale
działają także prewencyjnie. W starożytnej
Grecji umiłowanie kultury fizycznej doprowadziło do powstania specjalnych szkół
przeznaczonych do treningów fizycznych,
co w swoich rozważaniach o znaczeniu
sprawności fizycznej w utrzymaniu zdrowia podkreślali greccy ojcowie medycyny
i filozofii – Hipokrates, Platon i Arystoteles.
Wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego,
czyli końca czasów starożytnych, zainteresowanie leczeniem poprzez ruch czy inne
metody wspomagające odeszło w cień. Dopiero wiek XIX ponownie otworzył się na
rehabilitacyjne zabiegi terapeutyczne. Wielka
zasługa w tym bawarskiego księdza Seba-

stiana Kneippa, jednego z najbardziej znanych
propagatorów ziołolecznictwa, hydroterapii
oraz wpływu odżywiania i osobowości chorego na stan jego zdrowia. Współcześnie
wraca się do tzw. 5 zasad terapii Kneippa,
oferując je w lecznictwie uzdrowiskowym
czy gabinetach SPA (notabene biorących
swoją nazwę od łacińskiego sformułowania
„salus” / „sanitas per aquam” – zdrowie
dzięki wodzie lub belgijskiemu miasteczku Spa, słynącemu od czasów Cesarstwa
Rzymskiego z leczniczych wód termalnych).

Hydroterapia (wodolecznictwo) – najbardziej znana i propagowana przez Kneippa
forma wspomagania leczenia, na temat
której napisał nawet podręcznik „Leczenie
wodą”. Jak pisał w swojej książce: „Woda
jest dla zdrowego człowieka doskonałym
środkiem, służącym do zachowania zdrowia
i siły, więc i podczas choroby będzie najważniejszym środkiem leczniczym. Stanowi ona
najbardziej naturalny, najprostszy, najtańszy
i – jeśli się ją odpowiednio zastosuje – najbezpieczniejszy środek”.
Do hydroterapii zalicza się kąpiele wodne
i parowe, polewanie, obmywanie, zawijanie,
kompresy i okłady, ale również chodzenie
po rosie i śniegu oraz picie wód. Dzięki regularnemu stosowaniu zabiegów wodnych
wzmacnia się np. odporność organizmu,
korzystają na tej metodzie również mięśnie i stawy, skóra, układ oddechowy (inhalacje wilgotnym powietrzem), a przede
wszystkim psychika. Z kąpielą czy masażem
wodnym wiąże się bowiem pewien ceremoniał, który wymaga odprężenia i wyciszenia.
Wpływa na to również szum czy plusk wody
znany ze swoich uspokajających walorów.
Być może wynika to nie tylko z nabytych
skojarzeń o przyjemnym wypoczynku nad
morzem czy jeziorem, ale także z utrwalonej
w podświadomości konotacji z odgłosami
słyszanymi przez dziecko w brzuchu mamy
(tzw. biały szum). Warto również dodać,
że współczesne dość pejoratywne słowo
„knajpa” może wywodzić się od nazwiska
bohatera artykułu. Sebastian Kneipp propagował i zakładał „pijalnie wód mineralnych”,
dostępne nie tylko dla elit. Być może dostęp
do nich także osób z tzw. niższych warstw
społecznych przyczynił się do zdegradowania znaczenia tego słowa. Nie wiadomo
też, kiedy i dlaczego powiązano je z piciem…
wody ognistej.
Dr n. med. Maria Serdyńska
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Racjonalna
antybiotykoterapia
To droga do sukcesu

Racjonalna, czyli inaczej
ujmując - optymalna
antybiotykoterapia zakłada
leczenie o możliwie największej
skuteczności, a jednocześnie
powinna być obarczona jak
najmniejszymi powikłaniami.

W

szerszym spojrzeniu powinniśmy dostrzec również niewielki jej
wpływ na symbiotyczną, żyjącą
w zgodzie z organizmem, florę bakteryjną,
zminimalizowane ryzyko rozwinięcia oporności u bakterii chorobotwórczych (patogenów) oraz pozwala minimalizować koszty
tego typu leczenia. W rzeczywistości te
słuszne z puntu widzenia ludzkości idee stają
się bardzo trudne w realizacji. Lekarzom
znacznie łatwiej przychodzi ordynowanie
antybiotyku niż podjęcie decyzji o wzmocnieniu sił obronnych organizmu objętego
infekcją. Podejmowanie terapii antybiotykowej jest znacznie łatwiejsze. Dodatkowo
presja zewnętrzna wywierana na lekarza
przez pacjenta, który nalega na przepisanie
antybiotyku, sprawia, iż często są ordynowane „dla świętego spokoju” a nie dla
uzasadnionej terapii.
Aby w sposób pełny dostrzec wszystkie
aspekty leczenia infekcji z użyciem antybiotyków, należy stworzyć swego rodzaju „trójkąt oddziaływań” pomiędzy antybiotykiem
(lekiem), mikroorganizmem (patogenem)
a makroorganizmem (gospodarzem). Ze
strony antybiotyku ważne cechy do analizy
to w szczególności:

40

grudzień 2017 | PORADY Z APTEKI

•

jaki antybiotyk jest skuteczny w konkretnej infekcji? Najbardziej optymalne jest
wykonanie badania mikrobiologicznego;

•

czy antybiotyk dociera na miejsce infekcji? Wiedza o właściwościach danego
antybiotyku w zakresie doboru odpowiedniej drogi podania leku;

•

jakie jest ryzyko wystąpienia toksyczności i innych objawów ubocznych? Istotna
jest wiedza na temat toksyczności danego antybiotyku, nasilenia toksyczności
przy współleczeniu innymi lekami oraz
ogólnego stanu pacjenta;

•

czy istnieje ryzyko powstania oporności bakterii na dany antybiotyk? Wiedza
w oparciu o mechanizm działania danego
antybiotyku poparta danymi o występowaniu lokalnych szczepów opornych.

Z kolei ze strony mikroorganizmu główne
cechy, wysuwające się na plan pierwszy, to:
•

właściwa identyfikacja patogenu; najbardziej skuteczne w tym zakresie jest
badanie mikrobiologiczne, pomocna jest
również ocena odpowiedzi immunologicznej (obecność nalotu, ropna wydzielina, powiększenie węzłów chłonnych,
markery zapalne we krwi i inne);

•

określenie lokalizacji zakażenia; metodyka tej procedury opiera się o wywiad
z pacjentem, pobranie materiału biologicznego do badań, stosowanie metod
obrazowych, np. prześwietlenie RTG.

np. cewników moczowych, drenaż ropy
z miejsca infekcji, usunięcie martwych
tkanek, leczenie neutropenii (obniżenie
poziomu komórek obronnych).
Najbardziej skuteczna jest terapia celowana.
Antybiotykoterapia celowana oparta jest
o badanie mikrobiologiczne materiału biologicznego pobranego z miejsca infekcji (antybiogram). Wynik badania mikrobiologicznego
pozwala rozpoznać czynnik etiologiczny
(przyczynę) zakażenia oraz poddaje ocenie wrażliwość patogenu na poszczególne
leki. Z obserwacji cech inwazyjnych bakterii
patogennych wynika ich pewnego rodzaju
preferencja w stosunku do atakowanych
tkanek i narządów.
Oto kilka przykładów:
•

Zapalenie gardła i migdałów – Streptococcus pyogenes

Po stronie makroorganizmu (żywiciela) ważne cechy wpływające na przebieg terapii to:
•

usunięcie wszelkich możliwych czynników sprzyjających rozwojowi zakażenia,
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•

Zapalenie ucha środkowego i zatok –
Haemofilus influenza; Streptococcus
pneumoniae; Moraxella catarrhalis

•

Zapalenie nagłośni (utrata głosu) – Haemofilus influenza typ B

•

Płatowe zapalenie płuc – Streptococcus
pneumoniae

•

Zapalenie dróg moczowych – Escherichia
coli i inne bakterie z rodziny Enterobacteriacae

•

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
– Neisseria meningitidis; Haemofilus influenza; Streptococcus pneumoniae

Kluczem do skuteczności antybiotykoterapii
jest osiągnięcie w miejscu infekcji odpowied-
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niego stężenia leku (M.I.C). W realizacji tego
założenia niezbędne jest spełnienie kilku
warunków. Głównym jest właściwy dobór
drogi podania leku w oparciu o cechy fizykochemiczne antybiotyku. Każda substancja posiada indywidualne właściwości co
do wchłaniania z przewodu pokarmowego,
a więc niekiedy wykluczona jest doustna
droga podania, wówczas konieczne jest zastosowanie drogi pozajelitowej podania leku
(wstrzyknięcie). Aby osiągnąć odpowiednie
stężenie leku w miejscu infekcji konieczne
jest ustalenie właściwej dawki antybiotyku.
Wyznaczenie dawki ustala się indywidualnie, uwzględniając płeć, wiek, wagę
i ewentualnie choroby towarzyszące. Bardzo istotne jest, aby raczej ukierunkować
dobór dawki, lekko ją zawyżając, aby nie
doprowadzić do jej niedowartościowania.
Skuteczna, dobrze wyznaczona dawka

nie zapewnia pełnego sukcesu, jakim jest
osiągnięcie odpowiedniego stężenia antybiotyku w miejscu infekcji. Ważne jest zachowanie właściwego odstępu czasowego
pomiędzy kolejnymi dawkami leku. Każdy
lek w organizmie ulega metabolizmowi
i procesom eliminacji, a więc w miarę
upływu czasu jego stężenie spada, co
w pewnym momencie przestaje być „zabójcze” dla patogenów. Aby tego uniknąć,
we właściwym momencie należy podać
następną dawkę. Bardzo często ten odpowiedzialny udział w terapii spada na
pacjenta lub na jego opiekunów, a zrozumienie powagi tego elementu jest bardzo
istotne. Kolejnym istotnym elementem
wpływającym na skuteczność antybiotykoterapii jest długość leczenia. Patogen nie
może otrzymać szansy, aby odbudować
swoją liczebność.
re

k

Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna,
ponieważ drobnoustroje chorobotwórcze,
oprócz szybkiego namnożenia się, bardzo
często wytwarzają lekooporność. Reasumując antybiotykoterapia celowana daje
możliwość działania szybkiego, odpowiednio silnego, a zarazem krótkiego, aby antybiotyk nie siał zniszczenia w populacji
mikroflory organizmu.

Terapia empiryczna –
konieczność
terapeutyczna

W przypadkach zakażeń zagrażających
życiu istnieje konieczność bezzwłocznego
podania leków. W takich sytuacjach, gdy
nie ma możliwości zastosowania najskuteczniejszej terapii celowanej, stosuje się
te antybiotyki, które zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną są aktywne wobec da-

lama
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nego rodzaju drobnoustroju. Jednocześnie przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku konieczne jest zabezpieczenie
materiału umożliwiającego identyfikację
patogenu. Jeśli nie zna się przyczyny zakażenia, stosowane są leki aktywne wobec drobnoustrojów będących najbardziej
prawdopodobną (najczęstszą) przyczyną
danego schorzenia.
Terapia empiryczna opiera się na:
•

ocenie objawów klinicznych (np. gorączka),

•

ocenie badań przedmiotowych, badań
obrazowych i badań analitycznych (laboratoryjnych).

re
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Terapia empiryczna nie opiera się na:
•

znajomości czynnika etiologicznego
(przyczyny) zakażenia,

•

ocenie wrażliwości patogenu na antybiotyki.
Celem terapii empirycznej
jest uzyskanie jak największej skuteczności w zwalczaniu patogenu (eradykacji) oraz poprawy stanu klinicznego
pacjenta. Terapia empiryczna musi
przede wszystkim opierać się na bezpieczeństwie pacjenta, czyli nie wywoływać istotnych zagrożeń dla chorego, to
znaczy podanie leku nie może wywołać
większego ryzyka
niż samo zakażenie.

Niewątpliwą zaletą tej metody leczenia
jest niski koszt ekonomiczny dla systemu
ochrony zdrowia, przy jednoczesnych korzyściach terapeutycznych. Zasady terapii
empirycznej muszą być czytelne i zrozumiałe dla pacjenta. System dawkowania powinien być jak najbardziej wygodny, a zarazem
skrupulatnie przestrzegany. Wszystko ma
służyć uzyskaniu celu, czyli eliminacji patogenu, a jednocześnie zminimalizowaniu ryzyka rozwoju lekooporności oraz wywołania
poważnego zachwiania w składzie naturalnej
symbiotycznej mikroflory bakteryjnej.
Terapia empiryczna powinna być jak najszybciej zweryfikowana poprzez badanie
mikrobiologiczne oraz ewentualną ocenę
wrażliwości patogenu na możliwość terapii
celowanej. Jeżeli wynik badania potwierdza
zasadność podjęcia leczenia antybiotykami,
to należy je kontynuować z użyciem leku
o jak największej skuteczności, jak najbardziej
ukierunkowanym na konkretny patogen oraz
minimalizującym wystąpienie ewentualnych
efektów toksycznych. Wąskie spectrum antybiotyku ma za zadanie uchronić organizm
przed wywołaniem ubytku w mikroflorze
symbiotycznej.

Leczenie deeskalacyjne

W przypadku leczenia empirycznego muszą być stosowane antybiotyki o szerokim
spektrum działania. Jeśli jednak zostanie
poznana lekowrażliwość danego patogenu,
konieczne jest zastąpienie dotychczasowego
leku antybiotykiem aktywnym wobec patogenu o możliwie najwęższym spektrum
bakteriobójczym, czyli wdrożenie leczenia
celowanego.

Leczenie sekwencyjne

Jeśli w początkowym okresie procesu leczniczego zastosowano antybiotyk w postaci
pozajelitowej, po uzyskaniu poprawy stanu
chorego wdraża się leczenie drogą doustną.

Zasada ta nie obowiązuje
w przypadkach leczenia:
•

zapalenia wsierdzia,

•

zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,

•

zakażenia gałki ocznej.
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Antybiotyki są stosowane bardzo
często. Pacjenci niejednokrotnie sięgają po te leki „na własną rękę”,
pozyskując je od rodziny, znajomych,
czy z innych źródeł.
W ostatnich latach antybiotyki masowo
używane są w rolnictwie, gdzie interes ekonomiczny znacznie przysłania potencjalne
niebezpieczeństwo takiego procederu. Obecnie szacuje się, iż ponad połowa światowej
produkcji antybiotyków nie jest stosowana
w lecznictwie, lecz poza nim.
Antybiotyki od czasu ich odkrycia, zrewolucjonizowały terapie wielu nieuleczalnych
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chorób, siejących spustoszenie w populacji
ludzi i zwierząt.
Stosowanie tych leków wymaga
wielkiej odpowiedzialności ze strony lekarzy i pacjentów, ze względu
na potencjalne niebezpieczeństwa,
jakie mogą wynikać ze złego stosowania antybiotyków. Głównym niebezpieczeństwem jest wytworzenie szczepów
bakteryjnych posiadających mechanizmy
oporności, które sprawią, że pojawią się
bakterie, na które nie będą działały już żadne
antybiotyki.
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Naturalna kąpiel
dzieci i niemowląt

Z

ima to czas, kiedy skóra niemowląt
i małych dzieci staje się bardziej sucha
i szorstka, a nawet mogą się na niej
pokazywać zmiany atopowe. Musimy pamiętać, że skóra dziecka różni się znacznie od
naszej. Jest 4 razy cieńsza, a praca gruczołów łojowych i potowych pozostawia wiele
do życzenia. Oczywiście niemowlę bardzo
szybko się rozwija i z dnia na dzień skóra staje
się grubsza i bardziej odporna na działanie
czynników zewnętrznych, ale postać zbliżoną do skóry dorosłego uzyskuje dopiero
około 3. roku życia. Dlatego tak ważna jest
odpowiednia pielęgnacja, pozbawiona silnych
środków myjących i drażniących. Pamiętajmy o tym, że przynajmniej przez pierwszy
rok życia, dziecko raczej się silnie nie brudzi
(pomijając sprawy pieluszkowe, które i tak są
załatwiane na bieżąco), więc środki myjące
również mogą być łagodniejsze.
Zanim przejdę do naturalnych środków
myjących, chciałam napisać kilka słów
o wszelkich parafinowych płynach kąpieli
dla niemowląt, polecanych zwłaszcza do
skóry atopowej i wrażliwej. Płyny te mają
w swoim składzie głównie płynną parafinę,
trochę emulgatorów, sztuczne zapachy, konserwanty, a jak dobrze pójdzie, to czasami
znajdzie się kilka procent oleju roślinnego.
Parafina należy do pochodnych ropy naftowej i tylko przypomnę, że te surowce tworzą
na skórze nieprzepuszczalny pancerz, który
z jednej strony chroni skórę przed działaniem
czynników zewnętrznych, ale również nie
przepuszcza powietrza, przez co skóra dziecka jest niedotleniona i „rozleniwia się”, a to
prowadzi do zaburzenia pracy gruczołów
łojowych i tworzenia się naturalnego filmu

hydro-lipidowego, z czym nasz maluch i tak
ma od początku problem. Skoro te płyny są
takie „straszne”, to dlaczego są tak często
polecana przez pediatrów i dermatologów?
Otóż wszystko zależy od stosowania tych
produktów. Bardzo dobrze sprawdzają się
przy kąpieli bobasów, które mają zaognione zmiany skórne spowodowane atopią,
ponieważ świetnie izolują skórę dziecka od
czynników drażniących. Jeżeli będziemy je
stosować w sytuacjach, które tego wymagają i będzie to stosunkowo krótkotrwałe,
to na pewno żadnej krzywdy dziecku nie
wyrządzimy, a wręcz przeciwnie. Na szczęście istnieje sporo naturalnych sposobów na
bezpieczne mycie niemowlaka. Postaram
się przedstawić te, które według mnie są
najlepsze oraz łatwe i szybkie w wykonaniu.

1. Zmacerowane
nasiona lnu

Potrzebujesz: nasiona lnu 2-3 łyżki, pół
szklanki wody o temperaturze pokojowej,
kubek/szklanka.
Sposób przygotowania: do kubka dodajemy
nasiona lnu i zalewamy wodą. Odstawiamy
na 20-30 minut. Zmacerowane nasiona razem ze „śluzowatym roztworem” dodajemy
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do przygotowanej wanienki z wodą. Przed
każdą kąpielą przygotuj świeży macerat.
Jeden ze starszych sposobów. Możesz
wybrać mielone siemię lniane albo całe.
Ja polecam całe ziarenka, ponieważ mają
o wiele więcej śluzu oraz dobroczynny olej
lniany. A najlepszy efekt uzyskasz, kiedy
bezpośrednio przed maceracją zmielisz nasiona w młynku elektrycznym (może być
taki do kawy). Zmielone nasiona możemy
macerować krócej, 10-15 minut. Dziecko
po kąpieli będzie śliskie, ale nie staraj się
zetrzeć tego śluzu, ponieważ to właśnie ta
substancja będzie odżywiać i nawilżać skórę
dziecka jeszcze przez jakiś czas. Wodę po
kąpieli warto wylać do toalety, żeby przypadkiem nie zapchać odpływu nasionkami.

2. Olej kokosowy

Potrzebujesz: 1 łyżka oleju kokosowego
nierafinowanego.
Sposób przygotowania: dodaj olej do wanienki z wodą i gotowe.
Olej kokosowy ma naturalne emulgatory
w składzie, dzięki czemu będzie jednocześnie
oczyszczał oraz pielęgnował skórę twojego
maluszka, a do tego pięknie pachnie. Po wyjęciu dziecka skórka będzie też odpowiednio
natłuszczona.

3. Korzeń mydlnicy
lekarskiej

Potrzebujesz: 1 łyżeczka suszonego korzenia
mydlnicy lekarskiej, szklanka wody, garnek,
sitko, kubek.
Sposób przygotowania: do garnka dodaj
mydlnice, wodę w temperaturze pokojowej
i powoli doprowadź do wrzenia a następnie
gotuj przez 10 minut. Rób to ostrożnie ponieważ odwar przy podgrzewaniu zaczyna
się mocno pienić i może Ci wykipieć. Po tym
czasie przecedź odwar z mydlnicy przez
sitko do kubka, a następnie dodaj do wanienki
z wodą. Roztwór przygotowuj bezpośrednio
przed kąpielą.
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Mydlnica ma dużo naturalnych związków
myjących, tzw. saponin. Wydaje mi się, że
w tym zestawieniu jest to „najsilniejszy”
środek myjący. Skóra po kąpieli czasami
może wydawać się odrobinę ściągnięta,
dlatego warto wmasować w skórę np. olej
kokosowy nierafinowany.

4. Oliwka do kąpieli

Potrzebujesz: wagę z dokładnością do 0,1 g,
szklaną butelkę z ciemnego szkła na 120 ml
• olej ze słodkich migdałów 63,0 g
• macerat olejowy z nagietka 23,0 g
• emulgator SLP   12,0 g
• witamina E 1,0 g
Dodany emulgator (SLP) nie rozpuszcza się
w olejach, ale jedynie się w nich zawiesza,
przez co po kilku godzinach stania, na dnie
butelki może gromadzić się osad, który jest
całkowicie naturalnym zjawiskiem. Trzeba
jedynie pamiętać, żeby przed każdym użyciem wstrząsnąć butelką, tak aby uzyskać
nieprzejrzystą zawiesinę.

5. Mleko matki

Potrzebujesz: około 50 ml mleka z piersi,
50 ml przegotowanej wody, miseczka, pieluszka tetrowa.
Sposób przygotowania: w miseczce zmieszaj
mleko z wodą. Przez zamaczanie pieluszki
przecieraj delikatnie skórę maluszka zaczynając od twarzy (skóra wokół oczu, nosek,
usta i pozostałe partie), przez tułowie, rączki
i nóżki, a na genitaliach i pupie kończąc.
Jest to alternatywa dla kąpieli w wanience.
Mleko matki ma wiele składników odżywczych, tłuszcze i naturalne emulgatory,
dzięki czemu oczyścisz skórę dziecka oraz
doskonale ją odżywisz. Dodatkowym plusem może być to, że wykonywany przez
Ciebie masaż podczas tej „kąpieli” pomoże
jeszcze bardziej zacieśniać więzy między
Tobą a maluszkiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się 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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*W zakażeniach wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa.
Rutinoscorbin Witamina C Forte 500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Jedna kapsułka zawiera 500 mg kwasu askorbowego
(Acidum ascorbicum). Wskazania dp zastosowania: Kapsułki Rutinoscorbin Witamina C Forte stosuje się: w zapobieganiu i leczeniu stanów
niedoboru witaminy C; (niedobory witaminy C mogą wystąpić podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu,
podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjniej, u osób regularnie spozywających alkohol), w celu utrzymania odporności
na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby, w leczeniu i profilaktyce paradontozy,
próchnicy, zapalenia dziąseł, szkorbutu, pomocniczo: w stanach obnizonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Kamica szczawianowa i choroby związane za zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna)
lub inne choroby mające wpływ na obciażenie żelazem. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2016.
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg
Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do zastosowania: W stanach niedoboru kwasu askorbowego. W stanach zwiększonego
zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa). Pomocniczo w nadmiernej przypuszczalności naczyń.
Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do zastosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszej. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na
rutozyd lub kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem
żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie. Podmiot
odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016.
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