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NiQuitin MINI, 1,5 mg/4 mg, tabletki do ssania
 
Skład:
1 tabletka do ssania zawiera odpowiednio  
1,5 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikoty-
ny z kationitem) 
 
Wskazania do stosowania:
Tabletki do ssania NiQuitin MINI są wskazane 
do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez 
łagodzenie objawów wynikających z od-
stawienia nikotyny, w tym uczucia głodu 
nikotynowego, podczas próby rzucenia 
palenia. Końcowym celem terapii jest trwałe 
zaprzestanie palenia tytoniu.
Jeżeli to możliwe, podczas rzucania pale-
nia, tabletki do ssania NiQuitin Mini należy 
stosować jednocześnie z psychologicznym 
programem wspierającym rzucenie palenia.
 
Przeciwwskazania:
Nie należy stosować tabletek NiQuitin MINI:
• w razie nadwrażliwości na nikotynę lub któ-
rąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat,
• u osób niepalących.
 
Podmiot odpowiedzialny:
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane doty-
czące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu 
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie sto-

sowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Tabletki do ssania, 20 szt.
(Nicotinum)

NiQuitin®

Mini™
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Szanowni Państwo!

Właśnie przywitaliśmy Nowy Rok. Roz-
poczynamy nowe, puste jeszcze karty 
naszego życia wypełniać marzeniami, 
planami, tworzyć preliminarze inwestycji 
na najbliższą przyszłość. Jest ku temu 
właściwa okazja. Zamykamy Stary Rok, 
z którego zabierzemy doświadczenia, ra-
dosne wspomnienia, życiowe nauki. Jeszcze 
przez chwilę będziemy o nich pamiętać, 
wspominając wśród znajomych własne 
przeżycia przy okazji różnego rodzaju już 
bieżących wydarzeń. W Nowy Rok wcho-
dzimy często z chęcią zmian, formułujemy 
konkretne postanowienia, aby móc stać się 
lepszymi, w końcu bardziej możemy zadbać 
o swoje zdrowie i definitywnie rzucić złe 
nałogi, uporządkować wiele zaniedbanych 
dotąd spraw, które tak bardzo rzutują na 
nasze zdrowie. 
 
Szanowni Czytelnicy, jakże często szuka-
cie Państwo narzędzi do realizacji celów 
zdrowotnych w aptekach, oczekując od 
farmaceutów wskazania gotowych roz-
wiązań, które w wygodny sposób pozwo-
lą osiągnąć sukces, jakim może być np. 
rzucenie palenia. Niestety musimy zejść 
na ziemię i zdać sobie sprawę, że każdy 
nałóg to przede wszystkim sprawa oso-
bista i każdy samodzielnie musi sobie z nią 
poradzić. Nałóg palenia papierosów jest 
wyjątkowo perfidny, ponieważ nie daje 
objawów odurzenia, a więc stosunkowo 
łatwo osoba uzależniona może siebie i in-
nych oszukiwać. Jeden z moich pacjentów 
wprost zarzekał się, że „kończy z pale-
niem”, że „ma już dość”, że „cukrzyca”, że 
„dzieci, o których trzeba myśleć”… oczeki-
wał wsparcia farmakologicznego i takowe 
otrzymał. Lek, którego rolą jest zneutra-
lizowanie nieprzyjemnych objawów braku 
nikotyny, a nawet wzbudzenie niechęci do 
niej, jest bez szans, gdy ktoś po prostu 
lubi swój nałóg. Palenie w samochodzie, 

Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

ukradkiem przy wynoszeniu śmieci czy 
w drodze po świeże pieczywo na śniadanie 
jest karmieniem w sobie nałogu i oznaką 
całkowitej porażki. Jedynie ustawienie się 
po przeciwnej stronie do „śmierdzącego 
przeciwnika” pokaże bezsens dotychczaso-
wych działań (często w ukryciu) i zbuduje 
motywację do działania. Wystarczy, że 
w głowie palacza dalej tli się myśl: – „palę, 
bo przecież muszę mieć coś z życia” to 
znaczy, że jeszcze nie pora, aby podjąć 
wyzwanie. Najważniejsze, aby stanąć 
z wrogiem oko w oko, tylko że to musi 
być rzeczywisty wróg, przecież z przyja-
cielem się nie walczy, co najwyżej można 
się z nim podroczyć. Każdy musi znaleźć 
swój własny powód, aby z podniesionym 
czołem nazwać papierosa wrogiem. I kiedy 
dojdzie do ostatecznej walki, to wtedy jest 
sens szukania wsparcia w preparatach 
farmaceutycznych. Ale najpiękniejsze jest 
zwycięstwo i świadomość, że nigdy więcej. 
Pisze te słowa osoba, która taką walkę 
wygrała.

 Szanowni Państwo! Wyznaczajmy sobie 
cele i starajmy się dożyć do ich realizacji. 
Nie rezygnujmy z marzeń – niech dodają 
nam mocy w życiu i zapewnią przeżywanie 
wielu pragnień. Tego Państwu życzę na 
2018 rok!!! 
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w ujęciu 
medycznym

Wegetarianizm

Wegetarianizm jest rodzajem diety, 
która charakteryzuje się wyłączeniem 

z posiłków mięsa i zawierających je 
produktów.
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Potrawy wegetariańskie mogą 
jednak zawierać mleko, jaja, na-
biał i miód. Dietetycy są zdania, 

że przemyślana i dobrze zrównoważona 
dieta wegetariańska jest zdrowa i może 
być z powodzeniem stosowana przez długi 
czas. 

Od wegetarianizmu bardziej restrykcyjny 
jest weganizm, czyli sposób odżywiania 
wyłącznie produktami pochodzenia roślin-
nego. Dieta wegańska wymaga stosowania 
suplementów diety, gdyż są pewne nie-
zbędne dla organizmu witaminy i składniki 
mineralne, których potrawy wegańskie nie 
dostarczają. 

Przyjrzyjmy się bliżej podobieństwom i róż-
nicom pomiędzy tymi dwiema filozofiami 
dotyczącymi odżywiania się, ponieważ wo-
kół nas funkcjonuje na ten temat wiele 
stereotypów, które wprowadzają w błąd 
i mieszają pojęcia. 

Wegetarianizm

Wegetarianie a weganie – 
podobieństwa

Oczywiście weganizm i wegetarianizm 
mają ze sobą wiele wspólnego. Wega-
nizm jest bardziej konserwatywną odmianą 
wegetarianizmu, zatem są tutaj wyraźnie 
zarysowane części wspólne.

Zarówno weganie jak i wegetaria-
nie nie jedZą mięsa i produktów od-
ZwierZęcych, pochodZących Z uboju. 
Mięso, drób, ryby, żelatyna, smalec – te 
produkty są kategorycznie wykluczone 
z jadłospisów obu tych grup. 

Wykluczenie mięsa z diety najczęściej wy-
nika z pobudek etycznych i moralnych, ale 
często też wiąże się z wyborem zdrow-
szego trybu życia. 

1.

2.
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R E k L A M A

            niskotłuszczowa 
dieta wegańska, oparta 

o niskoprzetworzone produkty, 
jest w stanie obniżyć stężenie 

cholesterolu w stopniu 
porównywalnym do leków 
o ok. 40%, a także cofnąć 

zmiany 
miażdżycowe 
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Wybory wegan mają także szerszy, etycz-
ny wymiar, który wychodzi poza zwykłe 
wybory żywieniowe. To pewien styl życia, 
którego podstawą jest dbanie o dobro-
stan zwierząt. Zatem wybierając ubrania 
czy kosmetyki weganie muszą być pewni, 
że przy ich produkcji nie ucierpiało żadne 
zwierzę. Ich zakupy są znacznie bardziej 
przemyślane, wymagają większych poszu-
kiwań i konieczności szukania produktów 
w internecie. Bycie weganinem oznacza 
także unikanie i piętnowanie rozrywek, 
które bezpośrednio krzywdzą zwierzęta 
wyłącznie dla ludzkiej rozrywki – polowa-
nia, cyrk, zoo.
 
Weganie i wegetarianie mają ze sobą wiele 
wspólnego i zarówno jednym, jak i drugim 
nie można odmówić słuszności wyboru. 

Zwierzęta mają takie samo pra-
wo do godnego życia i szacunku 
jak ludzie. Niemniej weganizm 
wymaga nieco więcej wysiłku 
i zaangażowania. Zwykle jednak 
wegetarianizm jest pierwszym 
krokiem do tego, by ostatecznie 
wybrać weganizm.

weganom i wegetarianom zależy na tym, 
by uniknąć cierpienia zwierząt. 
Rezygnują zatem także z tych części gar-
deroby wykonanych ze skóry, jak obuwie 
czy torebki. 

jadłospis wegan i wegetarian jest dosyć 
podobny – opiera się głównie na spoży-
waniu warzyw i owoców pod różną po-
stacią. Białko zwierzęce jest zastępowane 
białkiem roślinnym zawartym w roślinach 
strączkowych i nasionach. Niezbędnych 
tłuszczy oraz kwasów tłuszczowych do-
starczają orzechy oraz oleje roślinne.

Różnice pomiędzy wegetarianizmem 
a weganizmem

 Choć weganizm i wegetarianizm wie-
le łączy, to zachodzi między nimi jedna 
zasadnicza różnica. Weganie w swoich 
ograniczeniach idą o krok dalej i całkowicie 
rezygnują z produktów odzwierzęcych. 

idąc w odwiedziny do znajomego weganina 
możesz być pewien, że w jego lodówce nie 
znajdziesz mleka, jajek, masła czy sera. 
weganie nie jedzą również miodu. 

3.

4.
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 (...) najnowsze 
wyniki badań (...) wykazują, że 

weganie, dzięki stosowanej diecie 
w największym stopniu ograniczają 

u siebie ryzyko wystąpienia 
cukrzycy, nadciśnienia i zespołu 

metabolicznego, jak również 
nadwagi  

i otyłości.
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Korzyści zdrowotne jedzenia 
opartego na składnikach roślinnych

cholesterol
niskotłuszczowa dieta wegańska, opar-
ta o niskoprzetworzone produkty, jest 
w stanie obniżyć stężenie cholesterolu 
w stopniu porównywalnym do leków o ok. 
40%, a także cofnąć zmiany miażdżycowe. 

Spójne wyniki pochodzące z badań na dzie-
siątkach tysięcy wegetarian wykazują, że 
mają oni niższą zachorowalność na cho-
robę niedokrwienną serca (o ok. 32%), 
cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, zespół 
metaboliczny, niższe stężenie choleste-
rolu i niższe BMI. 

cukrzyca typu 2
Tego typu dieta jest też skuteczniejsza niż 
diety tradycyjnie zalecane przez towarzy-
stwa diabetologiczne w terapii cukrzycy 
typu 2 (potwierdzono to w wielu badaniach 
klinicznych, w tym w dwóch badaniach 
bardzo wysoko cenionych w medycynie, 
tzw. badaniach z randomizacją). 

układ immunologiczny
Dane płynące bezpośrednio z badań na-
ukowych, a także praktyka reumatologów 
współpracujących z dietetykami pozwala 
na wysnucie twierdzenia, iż dieta roślinna 
wycisza układ immunologiczny. Korzyści 
dla pacjenta wynikają wprost ze zmniej-
szenia dolegliwości bólowych, a także 
ograniczenia stanu zapalnego.  

Badania w tej dziedzinie sugerują, że efekt 
terapeutyczny osiągany jest na trzech po-
ziomach. 

Po pierwsze następuje wyciszenie reakcji 
zapalnych organizmu poprzez dietę bogatą 
w warzywa i owoce, zawierające substan-

cje przeciwzapalne, jak również poprzez 
unikanie produktów nasilających reakcje 
zapalne (np. czerwone mięso). 

Po drugie – ze względu na brak stymulacji 
układu odpornościowego przez antygeny 
(na które niektóre osoby reagują z racji 
uwarunkowań dziedzicznych) organizm 
produkuje mniej autoprzeciwciał i kom-
pleksów immunologicznych, co skutkuje 
zmniejszeniem nasilenia procesu choro-
bowego. 

Po trzecie zachodzi zmiana bakteryjnej 
flory jelitowej z prozapalnej na przeciwza-
palną. Dziś wiemy, że bakterie w naszym 
jelicie pozostają w ścisłej komunikacji 
z naszym układem od-
pornościowym. Może-
my to osiągnąć za pomocą 
eliminacyjnej diety roślinnej.

Która metoda 
żywieniowa jest 
najbardziej korzystna 
w kontekście zdrowia?
 Większość długoter-
minowych badań ob-
serwacyjnych nie daje 
jednoznacznej odpo-
wiedzi, która dieta 

1.

2.

3.
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jest najkorzystniejsza z punktu widzenia 
prewencji chorób. Jednak najnowsze wyniki 
badania Adventist Heath Study II, prowa-
dzonego na 90 tys. osób (w tym w du-
żej części na wegetarianach i weganach) 
wykazują, że weganie, dzięki stosowanej 
diecie, w największym stopniu ogranicza-
ją u siebie ryzyko wystąpienia cukrzycy, 
nadciśnienia i zespołu metabolicznego, jak 
również nadwagi i otyłości. Na kolejnych 
miejscach plasują się wegetarianie, potem 
tzw. fish-eaters (rybożercy), a na końcu 
„wszystkożercy”.

Wegetarianizm a ciąża i okres 
karmienia piersią

 Ciąża i okres karmienia piersią w kon-
tekście żywienia kobiety stanowi okres 
szczególny. Jednak towarzystwa medycz-

no-naukowe, badające wpływ żywienia na 
przebieg i rozwój ciąży, nie dyskryminują 
wegetarianizmu u kobiet ciężarnych czy 
karmiących. Okres ten wymaga jedynie 
szerszej uwagi i korzystania z profesjonal-
nego poradnictwa w zakresie bilansowania 
codziennej diety, aby zapewnić zdrowie 
mamie, a dziecku dać szansę na właściwy 
rozwój. Mimo że pojawiają się głosy nawo-
łujące do zaniechania diety wegetariańskiej 
w okresie ciąży ze względu na zdrowie 
dziecka, to przy odpowiedniej świadomości 
i wsparciu ze strony dietetyków kobieta 
może zachować ten styl żywienia.

 Które składniki pokarmowe 
wymagają suplementacji?

 Powinno się suplementować przede 
wszystkim witaminę B12, której w pro-

Zarówno 
weganie, 

jak i wegetarianie nie 
jedZą mięsa i produktów 

odZwierZęcych pochodZących 
Z uboju. Mięso, drób, ryby, 

żelatyna, smalec – te produkty są 
kategorycznie wykluczone 

z jadłospisów 
obu tych grup. 
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elmex® SENSITIVE
• Zawiera aminofl uorek, który tworzy ochronną warstwę na odsłonię-
tych szyjkach zębowych, chroniąc je przed bodźcami zewnętrznymi 
oraz próchnicą • Delikatne substancje czyszczące zostały specjalnie 
zaprojektowane by dbać o nadwrażliwe zęby • Przeznaczona dla doro-
słych oraz dzieci powyżej 7 lat • Zawartość fl uoru: 1400 ppm

elmex® PRZECIW PRÓCHNICY
• Mineralizuje zęby i chroni przed próchnicą • Zawiera wysokoaktywny 
aminofl uorek, który utwardza szkliwo zębów czyniąc je bardziej odpor-
nym na ataki kwasów • Przeznaczona dla dorosłych oraz dzieci powy-
żej 7 lat • Zawartość fl uoru: 1400 ppm

elmex® PRZECIW PRÓCHNICY

Druga pasta
50% ceny

R E k L A M A

duktach roślinnych nie ma. Znajduje się 
ona wprawdzie w produktach mlecznych 
i jajkach, ale z badań wynika, że także 
u wegetarian (jedzących produkty mleczne 
i jaja) jej stężenie we krwi jest zbyt niskie. 
W Polsce coraz częściej pojawiają się na 
szczęście w sprzedaży produkty wzbo-
gacone witaminą B12, np. mleko roślinne 
(sojowe czy ryżowe). 

Kwestię sposobu suplementacji witaminy 
B12 należy omówić w aptece bądź u le-
karza. Suplementuje się także witaminę 
D, ale to zalecenie (wydane przez konsul-
tanta krajowego) dotyczy wszystkich, bez 
względu na przyjętą dietę, w okresie od 
października do marca, a w zależności od 
wyników stężenia witaminy D w surowicy – 
u niektórych też i w okresie letnim, choć to 
trzeba indywidualnie omówić z lekarzem.

Wegetarianizm

•	 Liczne badania naukowe wykazały, że 
pełnowartościowa dieta wegetariańska 
może chronić przed wieloma chorobami 
przewlekłymi.

•	 Wegetariański sposób żywienia może za-
pobiegać niedoborom witamin, zwłasz-
cza karotenoidów oraz witamin B1 i C.

•	 Spożywanie zalecanej ilości błonnika 
zmniejsza ryzyko powstania przewle-
kłych zaparć, uchyłkowatości jelit, raka 
jelita grubego i hemoroidów.

•	 Mniejsze spożycie cukrów prostych 
może chronić przed próchnicą i choro-
bami przyzębia.

•	 Pamiętaj! Niewłaściwe stosowanie die-
ty wegetariańskiej może spowodować 
niedobory, które bywają niebezpieczne 
dla zdrowia. 
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Źródłem dolegliwości może być aler-
gia, związana z obrzękiem błon ślu-
zowych, niektóre wady anatomicz-

ne (skrzywienie przegrody nosowej) czy 
wiotkość struktur budujących nosogardło, 
co może wynikać ze spożycia alkoholu 
czy środków nasennych. Często chrapa-
nie dotyczy również dzieci z przerostem 
migdałków. Chrapanie jest objawem ze-
społu zaburzeń oddychania w czasie snu. 
To rodzaj zjawiska akustycznego, które 
wynika z drgań wiotkich części gardła 
– przede wszystkim podniebienia mięk-
kiego oraz języczka. W trakcie snu nasze 
mięśnie ulegają rozluźnieniu. Dotyczy to 
głównie szyi oraz podniebienia. Efektem 
tego jest zapadnięcie języka oraz otwarcie 
ust. Przestrzeń powietrza wciąganego do 
płuc zostaje ograniczona, przez co zaczy-
na ono wirować. Wzbudzone powietrze 

wywołuje ruch wiotkich części gardła, 
które wydają charakterystyczny dźwięk.  
Szczególnie narażone są osoby z prze-
rośniętym języczkiem, wydłużonym pod-
niebieniem miękkim oraz powiększonymi 
migdałkami podniebiennymi. 

drobna żuchwa, ale także Zapas 
tkanki tłusZcZowej odłożonej na 
podbródku również sprZyja wy-
stępowaniu chrapania. Wszystkie 
przyczyny upośledzonej drożności nosa, 
takie jak skrzywienie przegrody nosa, 
zapalenie zatok przynosowych, alergicz-
ne nieżyty nosa czy przerost małżowin 
nosowych są ważnymi przyczynami wy-
stępowania chrapania. Istotnym czyn-
nikiem jest także wiek pacjenta, gdyż 
osoby starsze charakteryzuje mniejsza 
sprężystość gardła. 

Chrapanie jest bardzo częstą przypadłością i nie 
jest wyłącznie problemem mężczyzn. Jak 

podaje British Medical Journal, między 30-35 
rokiem życia chrapanie będzie dotyczyć co 20 

kobiety i co 5 mężczyzny 

Najnowsze metody 

leczenia
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do cZynników ZwięksZających sZan-
se na wystąpienie chrapania jest:

•	 palenie papierosów,

•	 spożywanie alkoholu, 

•	 otyłość, 

•	 oraz spożywanie dużych ilości pokar-
mów przed snem. 

Prawie połowa osób dorosłych chrapie 
sporadycznie, nie zdając sobie z tego 
sprawy. Powszechnie uważa się, że czę- 
ściej chrapią mężczyźni, ale okazuje się, 
że w okolicy 50 roku życia kobiety mogą 
chrapać równie często. Szczególnie mocno 
ten objaw krępuje chrapiące kobiety, gdyż 
kojarzony jest z cechą męską.

wiele materiałów naukowych, szczególnie 
opublikowanych w 2013 r. w stanach Zjed-
noczonych mówi, że chrapanie zwiększa 
grubość ścian tętnicy szyjnej, co może 
przyspieszać proces miażdżycowy. 

To jedno z dwóch naczyń, które dopro-
wadza życiodajną krew do mózgu, a jego 
zwężenie jest czynnikiem ryzyka udaru 
mózgu. Pogrubienie ścian naczynia ma 
związek z drganiami powodowanymi chra-
paniem. Wedle tych specjalistów osoby, 
które chrapią w nocy, wymagają pomocy 
lekarza w takim samym stopniu jak pa-
cjenci z rozpoznanym nadciśnieniem czy 
zwiększonym poziomem cholesterolu we 
krwi. A nawet bardziej, ponieważ ich ryzyko 
jest większe w porównaniu do niechrapią-
cych pacjentów z miażdżycą czy otyłością. 
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Powszechnie uważa się, że 
częściej chrapią mężczyźni, 
ale okazuję się, że w okolicy 
50 roku życia kobiety mogą 
chrapać równie często 
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jak podaje american journal of epi-
demiology, obserwujemy wyraźnie 
ZwięksZenie ryZyka Zachorowania 
na cukrZycę typu ii, nawet u osób 
chrapiących incydentalnie. 

Badania obserwacyjne prowadzono na gru-
pie blisko 70 000 Amerykanów między 
45-60 rokiem życia. Niezależnie od wystę-
powania otyłości, nałogu palenia tytoniu 
czy innych czynników ryzyka, okazjonal-
ne chrapanie zwiększa ryzyko zachorowa-
nia na cukrzycę typu II o około 40%, a jeśli 
występuje każdej nocy - o ponad 200% 
w porównaniu z osobami niechrapiącymi. 
 
beZdech senny występuje cZęsto 
u osób, które chrapały już od dłuż-
sZego cZasu. Dochodzi w nim do okresów 
zatrzymania oddychania w trakcie snu. 
Może to prowadzić do częstego wybu-
dzania się w nocy, czego chory nie jest 
świadomy. Rano, pomimo spędzenia wielu 
godzin w łóżku, nadal nie jest wypoczęty  
i w ciągu dnia musi drzemać. Prowadzi to 
do problemów z koncentracją, depresji oraz 
zmniejszenia efektywności pracy. Bezdech 
senny ma udowodniony związek z choro-
bami serca, nadciśnieniem, nadwagą oraz 
refluksem żołądkowo-przełykowym. Oso-
by z obturacyjnym bezdechem sennym 
mają niemal dwukrotnie zwiększone ry-

zyko zgonu z powodu nadciśnienia, które 
w ich przypadku często okazuje się oporne 
na leczenie. 
 

jak dotąd nie wynaleziono prepara-
tów farmakologicznych z potwier-
dzoną skutecznością, które likwidują 
tę dolegliwość. Nieleczone chrapanie 
może stopniowo przekształcić się 
w przewlekły i niebezpieczny proces 
chorobowy prowadzący niejedno-
krotnie do występowania bezdechów 
sennych, a w ciągu dnia do przewle-
kłego uczucia niewyspania, zaburzeń 
koncentracji, rozwoju chorób układu 
krążenia, osłabienia libido i depresji.

 

Obiektywne badania medyczne potwier-
dzają, iż tylko laserowe leczenie chrapania 
jest skuteczne. Skuteczność prawidłowo 
prowadzonego leczenia zabiegowego 
jest bardzo wysoka i wynosi około 90%. 
Wspólnym mianownikiem większości me-
tod leczenia chrapania jest usztywnienie 
zbyt wiotkiego podniebienia. Dużą popu-
larność zyskały w tym zakresie metody, 
wykorzystujące energię lasera (m.in. naj-
popularniejszy w Polsce system NightLase 



21PORADY Z APTEKI  | STYCZEŃ 2018 

R E k L A M A

- laser erbowo-yagowy Fotona). Łączą 
one w sobie wysoką skuteczność i efek-
tywność terapii ze znikomą inwazyjnością 
i minimalnym ryzykiem powikłań. Istotą 
zabiegu laserowego leczenia chrapania jest 
naświetlanie łuków podniebiennych, języcz-
ka i podniebienia wiązką światła laserowego 
o odpowiednio dobranej energii. Prowadzi 
to do usztywnienia tych struktur poprzez 
pobudzenie produkcji nowych włókien 
kolagenowych, będących podstawowym 
elementem budulcowym tkanki łącznej. 
Ich wzrost wymaga czasu, dlatego też 
pierwsze efekty terapii pojawiają się po 
około 4-6 tygodniach od zabiegu. 

- Laser, naświetlając tkanki miękkie, powo-
duje obkurczenie podniebienia miękkiego, 
równoczesną poprawę sprężystości łuków 
podniebiennych czy nasady języka. Seria 
zabiegów to trzy naświetlenia odpowiednią 
długością wiązki świetlnej lasera, która 
powoduje w późniejszym okresie obkurcze-
nie się tkanek i pozbycie się dolegliwości. 
Pacjent nie wymaga znieczulenia, żadnych 
leków podawanych przed zabiegiem, nie 
musi się w żaden sposób przygotowywać 
wcześniej. Po zabiegu wychodzi bez żad-
nych dolegliwości - wyjaśnia dr Krzysztof 
Miracki, specjalista wykonujący takie zabie-
gi. Procedura leczenia z udziałem lasera 
trwa od 20 minut do godziny i może być 
przeprowadzona w porze lunchu, a po za-
biegu pacjent wraca do swoich zajęć. Warto 
dodać, iż nie wymaga rekonwalescencji 
ani ograniczeń w spożywaniu pokarmów 
czy napojów. Zaleca się przeprowadzenie 
trzech do czterech zabiegów. Pierwsze trzy 
w odstępie 15 dni, a ostatni po kolejnych 
30 dniach. 

Zalety metody laserowej:
•	 Bezpieczna
•	 Bezinwazyjna
•	 Bezbolesna
•	 Szybka

•	 Nie wymagająca znieczulenia
•	 Nie ogranicza codziennej aktywności
 
prZeciwwskaZania do laseroterapii:
•	 Ciąża
•	 Cukrzyca
•	 Rozrusznik serca
•	 Zaburzenia krzepnięcia
•	 Epilepsja
•	 Opalenizna (należy chronić się przed 

opalenizną 4 tygodnie przed i 4 tygodnie 
po zabiegu)

•	 Skłonność do przebarwień skóry
•	 Aktywne infekcje skóry (np. opryszczka 

bądź trądzik)
•	 Stosowanie wielu leków jest przeciw-

wskazane w tej metodzie, o każdym 
zażywanym leku należy poinformować 
lekarza
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Postanowienia i cele noworoczne1.--------------2.--------------3.--------------

TEMAT NuMERu
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Nowy rok to szansa na nowy, 
lepszy początek. Jest to czas, kiedy 

wiele osób robi kolejne, zwykle 
te same co roku, postanowienia 

noworoczne w nadziei, że w tym 
roku będzie inaczej i uda im się 
dotrzymać danego sobie słowa. 

przy sylwestrowych fajerwer-
kach restartujemy swoje życie, 
grubą kreską odgradzamy się 

od dotychczasowych niepowodzeń, 
zmarnowanych szans i postanowień  
z ubiegłego roku, w których nie wytrwa-
liśmy. Obietnice, które składamy samym 
sobie są częścią noworocznego rytuału. 
Rok w rok początek nowego roku kalen-
darzowego zaczyna się od planowania, po-
stanawiania i wytyczania celów na kolejne 
365 dni. Przełom roku to czas refleksji, 
podsumowań i nowych wyzwań. Nowy 
rok, nowy początek, w który wchodzimy 
z czystą kartą i wierzymy, że lepiej starto-
wać ze swoimi planami od przełomowych 
dat. Postanowienia noworoczne to również 
nieodłączny element rozważań nad minio-
nym rokiem. 

dokonując podsumowania minionego 
roku warto trZymać się kilku Zasad, 
aby noworocZne postanowienia nie 
stały się kamieniem u sZyi. 
Zanim zaczniemy się rozliczać, zastanów-
my się, czy te cele były w ogóle realne 
oraz doprecyzowane. Przy zbyt ogólnie 
postawionych celach nasze poczucie ich 
wykonania może bardziej zależeć nie od 
stopnia ich faktycznej realizacji, lecz od na-
szego stosunku do samych siebie. Pamię-
tajmy, że podsumowanie roku ma służyć 
wyciągnięciu konstruktywnych wniosków, 
a nie obwinianiu się. 

 
Postanowienia i cele noworoczne1.--------------2.--------------3.--------------
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sze, nie zaś pochodzące ze społecznych 
wzorów czy podpowiedzi. Tylko ktoś, kto 
naprawdę zrozumie ideę używania pozy-
tywnego słownictwa, zapragnie tak właś-
nie się wypowiadać po to, aby samemu 
czuć się lepiej i aby w innych wyzwalać 
lepsze samopoczucie. Tylko ktoś, kto rze-
czywiście dorósł do tego, aby być wol-
nym od przymusu palenia, będzie miał siłę 
wprowadzić to w czyn.
 
cele natomiast są to konkretnie określone, 
opatrzone przybliżoną przynajmniej datą 
realizacji efekty szeregu działań i zadań. 
Ich realizacja zależy nie tylko od nas, choć 
od nas w dużej mierze i wymaga często 
stosownej strategii. 

 Jasno zdefiniowany i możliwy do 
realizacJi cel to podstawa sukcesu. 
Pomoże to w określeniu, od czego należy 
zacząć, ale przede wszystkim przybliży nas 
do upragnionego sukcesu. Dlatego pierw-
sze pytanie, na które powinniśmy znaleźć 
odpowiedź powinno brzmieć: co chcemy 
osiągnąć i po co? 

niektórzy z nas mają skłonność do 
wytykania sobie niezrealizowanych 
celów i wszelkich błędów oraz pora-
żek. w efekcie podsumowanie roku 
staje się dla nich okazją do robienia 
sobie wyrzutów. takie podejście jest 
bardzo destrukcyjne, gdyż obniża 
samoocenę oraz zwiększa w nas 
strach przed kolejnymi porażkami 
(faktycznymi lub tylko urojonymi 
w naszych głowach). bądźmy spra-
wiedliwi wobec siebie. przywołujmy 
zarówno pozytywy, jak i negatywy.

zastanówmy się nad znaczeniem 
słowa postanowienie i słowa cel. 

postanowienie to obietnica wprowa-
dzenia zmiany do sposobu zachowania 
czy myślenia. Dotyczy ona nas samych, 
naszego wnętrza i tylko my sami jesteśmy 
za to odpowiedzialni. Stwierdzenia typu: 
przestajemy palić papierosy, używamy 
pozytywnego słownictwa czy odżywiamy 
się zdrowo to obietnice. W tym wypadku 
ważne jest, abyśmy naprawdę pragnęli 
tego, co sobie obiecujemy, aby było to na-

TEMAT NuMERu
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Nie chodzi o to, by po ustaleniu celu myśleć 
o nim non stop, po prostu warto wiedzieć, 
do czego dążymy. Po wyznaczeniu celu 
można podzielić drogę na mniejsze, realne 
odcinki. Jest to pomocne, ponieważ reali-
zacja każdego małego etapu będzie nas 
podbudowywać, wzmacniać i motywować 
do dalszego działania. Realizacja celów 
i postanowień nie sprowadza się do tego, 
by je zapisać. 

trZeba podjąć dZiałania do ich rea-
liZacji codZiennie, aż do dnia, kiedy 
powiemy sobie, że osiągnęliśmy okre-
ślony cel. Chcąc osiągnąć wymarzony 
cel dobrze jest zastanowić się, jaka jest 
podstawowa przyczyna naszego działa-
nia, czyli co nas motywuje. Pamiętajmy, 
że środek motywacyjny powinien być 

poprzedzony głębokimi przemyśleniami. 
Jedną z ciekawszych form samomotywacji  
jest złożenie obietnicy przed samym sobą 
lub osobą, która będzie nas wspierać. Moż-
na ją wypowiedzieć, ale jeszcze lepiej jest 
spisać. To prosty mechanizm, ale sprawi, 
że prawdopodobieństwo dotrzymania da-
nego słowa będzie wielokrotnie większe. 
Niechętnie konfrontujemy się z etykietką 
osoby niewiarygodnej, stąd, pomimo wielu 
wymówek, które sami sobie sprzedajemy, 
bierzemy się do roboty.
 
pamiętajmy również o tym, żeby 
poZbyć się strachu prZed porażką, 
który często osłabia naszą motywację 
lub sprawia nawet, że w ogóle rezygnuje-
my z podjęcia jakiegoś działania. Oczywiście 
dobrze jest analizować swoje niepowodze-



26 styczeń 2018  |  PORADy z APteKI

TEMAT NuMERu
nia, ale należy na nie patrzeć konstruktyw-
nie i zapamiętać, czego one nas nauczyły. 
Porażka jest często nieuniknionym elemen-
tem nowych wyzwań. Dlatego powinniśmy 
o niej myśleć nie jak o przegranej, ale kolej-
nej lekcji, cennej nauce na przyszłość, która 
pozwala nam po prostu więcej się o sobie 
dowiedzieć. Każdemu mogą się przytrafić 
gorsze chwile, ale to nie znaczy, że należy 
je nazywać porażkami. Pamiętajmy o po-
zytywnym nastawieniu. Ono działa cuda 
nie tylko w okresie noworocznym.
  
każdy obrany cel musi być też am-
bitny, a zarazem realny. 
Jest to trudna do wyważenia kombinacja, 
ponieważ cel zbyt ambitny zniechęca i nie 
ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z ko-

lei cel zbyt realny nie motywuje, jest po 
prostu nudny, oczywisty. Te dwa składniki, 
realność celu i jego atrakcyjność, trzeba 
zmieszać w takich proporcjach, aby przy 
realizacji celu pojawiło się poczucie zarów-
no sprawstwa, jak i kontroli. Tylko wtedy 
poczujemy, że zmieniamy wszystko na 
lepsze, pozostając przy tym panem sytu-
acji. Pamiętajmy również o tym, że chcąc 
osiągnąć wymarzony cel dobrze by było, 
aby cel był terminowy, czyli określony  
w czasie. 

 Jeżeli zamiast listy noworocznych 
mrzonek wyznaczymy sobie jeden, jasno 
określony, pozytywny i prawdziwy w naj-
głębszym tego słowa rozumieniu cel, to 
połowa sukcesu będzie już za nami. Jeśli 



27PORADY Z APTEKI  | STYCZEŃ 2018 

R E k L A M A

uda nam się zrealizować ten cel, wówczas 
poprawi się nasza samoocena, bo uda się 
uzyskać to, co było marzeniem. Dzięki takiej 
przemianie każdy nabierze innego nasta-
wienia do życia. Poczujemy, że możemy 
wszystko osiągnąć, zmienić swoje życie 
na wielu różnych polach. Zmiana ta będzie 
wyczuwalna również dla otaczających nas 
ludzi. 

 możemy stawiać sobie nieskoń-
czenie wiele celów, możemy pla-
nować ich realizacJę na tydzień, 
miesiąc, rok, a nawet 5 lat. waż-
ne, żeby pamiętać o ich realizacJi 
i aby każdy nasz krok przyczyniał 
się do sukcesu. Może wydawać się to 
trudne, skomplikowane i bezsensowne, 

ale lepiej dla samego siebie spróbować 
właśnie postawić sobie jasno cel i dążyć 
do niego niż obiecywać sobie w kółko 
to samo, każdego roku. Stawiając sobie 
cele nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
wszystkich czynników, które na nas wpły-
ną. Może jeszcze wczoraj wszystko było  
w zasięgu ręki, ale dzisiaj sytuacja 
zmieniła się diametralnie. Wtedy roz-
sądniej jest przewartościować swo-
je cele i plany niż obwiniać siebie  
i innych. Pogódźmy się z tym, że nie 
wszystkie zmienne są pod naszą kontro-
lą. Pamiętajmy, że nie mamy całkowite-
go wpływu na to, co nas otacza. Nawet 
najlepiej przygotowane działanie, w które 
włożyliśmy całego siebie, może nie przy-
nieść oczekiwanych efektów z powodów 
od nas niezależnych. 
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To powinniśmy wiedzieć  
o wyrostku 

robaczkowym
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Warto 
wiedzieć

nie u wszystkich ludzi położony jest 
dokładnie w tym samym miejscu, 
dlatego czasem wynikają kłopoty 

z właściwym rozpoznaniem, gdy poja-
wia się jego zapalenie. Po prostu boli nie 
tam, gdzie teoretycznie powinno boleć. 
Wyrostek robaczkowy jest dość długi, 
albowiem ma 8-10 cm, ale wąski, gdyż 
ma zaledwie 3-7 mm średnicy i zwykle 
zwisa swobodnie w obrębie prawego 
dołu biodrowego w kierunku miednicy 
mniejszej. Miejsce połączenia wyrostka 
z jelitem grubym jest stałe, jednak jego 
koniec może swobodnie zmieniać swoje 
położenie. Najczęściej lokalizuje się mię-
dzy pętlami jelitowymi, ale czasami prze-
mieszcza się do miednicy, za kątnicę lub  
w okolicę odbytnicy. Takie nietypowe loka-
lizacje zmienionego zapalnie wyrostka by-
wają przyczyną trudności diagnostycznych.
 
Do zapalenia wyrostka robaczkowego 
może dojść u osób w każdym wieku, jednak 
najczęściej ma ono miejsce w drugiej i trze-
ciej dekadzie życia. Nieco częściej dotyka 

do niedawna nie było wiado-
mo dokładnie, jaką rolę pełni 
wyrostek. międZy innymi Z tego 
powodu profilaktycZnie wyci-
nano tę odnogę jelitową, są-
dZąc, że Zapobiegnie to stanom 
Zapalnym. 

okazało się jednak, że w wyrostku 
jest mocno rozwinięta tkanka limfa-
tyczna, która pełni rolę filtru bakte-
ryjnego. uważa się, że u człowieka 
jest on narządem szczątkowym, 
który mógł pełnić funkcję elementu 
układu immunologicznego, o czym 
świadczyć mogą obecne w nim 
grudki chłonne. Wiadomo, że komór-
ki grudek chłonnych wyrostka pro-
dukują między innymi przeciwciała 
odpowiadające za odporność miej-
scową  w przewodzie pokarmowym. 

wycinając profilaktycZnie 
wyrostek, osłabiano brZusZne 
mechaniZmy odpornościowe. 
na szczęście dziś nikt już nie usuwa 
wyrostka na wszelki wypadek. Jed-
nak gdy rozwinie się w nim stan za-
palny, to pozostawienie bez operacji 
tego, tak niewinnie nazywającego się 
narządu, grozi poważnymi powikła-
niami ze śmiercią włącznie. W takiej 
sytuacji ważne jest szybkie postawie-
nie diagnozy i wczesne przeprowa-
dzenie zabiegu usunięcia wyrostka. 

Wyrostek robaczkowy jest 
cewkowatym uwypukleniem 

ściany jelita grubego, 
wyrastającym z jego początkowej 

części zwanej kątnicą, poniżej 
ujścia jelita cienkiego do grubego. 
Wypełniają go resztki pokarmowe 

albo śluz. Ponieważ kształtem 
przypomina przyczepionego do 

jelita pasożyta, nadano mu nazwę 
wyrostek robaczkowy. 
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Wyjątkowe połączenie
w walce o zdrowe stawy

mężczyzn. Rzadko, ale jednak, dochodzi do 
stanu zapalnego u dzieci, które nie skoń-
czyły jeszcze dwóch lat. Trzeba pamiętać, 
że zapalenie wyrostka robaczkowego ma 
u dzieci ostrzejszy przebieg, dlatego nie 
można zwlekać z wizytą u lekarza.

powstanie stanu Zapalnego w wy-
rostku robacZkowym najcZęściej 
tłumacZone jest niedrożnością 
jego światła, choć nie we wsZyst-
kich prZypadkach Zapalenia ono 
występuje. Do zamknięcia światła wy-
rostka robaczkowego może dojść wtedy, 
gdy wyrostek mechaniczne się skręci, kiedy 
zatka go kamień kałowy, gdy nastąpi roz-
rost tkanki limfatycznej lub kiedy jakieś 
ciało obce, na przykład drobny przedmiot, 

zatka światło wyrostka i nastąpi znaczny 
obrzęk. Niedrożność wyrostka w krótkim 
czasie prowadzi do rozdęcia i wzrostu ciś-
nienia w jego wnętrzu, co skutkuje niedo-
krwieniem. Obecne w wyrostku bakterie 
przedostają się do jego niedokrwionych 
ścianek, nasilając reakcję zapalną, która 
rozszerza się na powierzchnię otrzewnej. 
W efekcie postępującego procesu docho-
dzi do przedziurawienia wyrostka, a to 
prowadzi do zagrażającego życiu zapale-
nia otrzewnej i wstrząsu septycznego lub  
w najlepszym wypadku w okolicach 
wyrostka powstaje ropień. W cią-
gu doby od wystąpienia pierwszych 
objawów wyrostek ulega perforacji  
u 20% osób. Niezwykle istotne jest zatem jak 
najwcześniejsze postawienie rozpoznania. 



31PORADY Z APTEKI  | STYCZEŃ 2018 

u dzieci może pojawić się biegunka lub 
u dorosłych zaparcie, jednak nie wolno 
zażywać środków przeczyszczających, po-
nieważ mogą one spowodować pęknięcie 
wyrostka podczas gwałtownego wypróż-
niania się. Można zażyć leki przeciwbólowe, 
choć lekarze to odradzają, bo trudniej jest 
postawić diagnozę, gdy lekarstwo uśmierza 
ból. W ten sposób objawia się około 60% 
przypadków. Zwykłe typowe objawy wy-
starczą do postawienia trafnej diagnozy.
 

w prZypadku dZieci postawienie 
trafnej diagnoZy jest o wiele trud-
niejsZe, albowiem dZieci mają cZęsto 
problem Z opisaniem tego co dokład-
nie im dolega i jak się cZują. 

Mogą mieć trudności z opisaniem źródła 
i charakterystyki bólu. Często powtarzają 
po prostu, że boli je cały brzuch. Właśnie 
dlatego ocenienie, czy źródłem bólu jest 
wyrostek robaczkowy w przypadku dzieci 
może być bardzo trudne, gdyż łatwo po-
mylić te objawy z inną dolegliwością, jak 
grypa żołądkowa czy infekcja dróg moczo-
wych. Nie wolno jednak lekceważyć obja-
wów, jakie sygnalizuje dziecko, ponieważ 
pęknięty wyrostek może być dla niego 
bardzo niebezpieczny. Jeśli chodzi o dzieci 
poniżej 2 roku życia, najczęściej zapaleniu 
wyrostka towarzyszą takie objawy jak: wy-
mioty, wzdęty brzuszek, czułość w okolicy 
brzucha. Z kolei w przypadku starszych 
dzieci czy nastolatków łatwiej określić, czy 
występują takie symptomy jak: mdłości, 
wymioty, ból w dolnej prawej części jamy 
brzusznej.

 Jednak w przypadku nietypo-
wej lokalizacji wyrostka, jak również  
u małych dzieci, u kobiet w ciąży i osób 
starszych, postawienie rozpoznania może 

obJawy
u większości chorych zapalenie wyrostka 
robaczkowego zaczyna się od złego samo-
poczucia i bólu w okolicy pępka i ma rozlany 
charakter. Ból szybko narasta i koncentruje się  
w okolicy prawego podbrzusza, zmienia-
jąc się z rozlanego w punktowy po prawej 
stronie, na wysokości biodra. Nasila się 
podczas kaszlu czy poruszania się, ła-
godnieje, gdy chory leży na lewym boku  
z podkurczonymi nogami. Potem zwykle 
dołączają się nudności, wymioty, rośnie tem-
peratura oraz przyspiesza tętno. 
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Badanie ultrasonograficzne lub tomografia 
komputerowa jamy brzusznej powinny być 
przeprowadzone właśnie w takich przy-
padkach, w których rodzą się wątpliwo-
ści. ułatwiają one wówczas postawienie 
właściwego rozpoznania, choćby poprzez 
wykluczenie innych stanów mogących być 
przyczyną bólu brzucha, takich jak kamica 
żółciowa lub nerkowa, zapalenie uchyłków 
kątnicy lub esicy, perforacja przewodu 
pokarmowego czy patologia narządu 
rodnego.

 Zwykle lekarZ badający chorego 
uciska okolice prawego dołu bio-
drowego, bo to najbardZiej bolesne 
miejsce prZy Zapaleniu wyrostka.
Przy ostrym stanie zapalnym bardziej boli, 
gdy lekarz odrywa ręce od brzucha niż 
gdy go uciska. Lekarz, który chce postawić 

Do zapalenia wyrostka 
częściej dochodzi u osób, 

w których diecie jest 
niedostateczna ilość 

błonnika

być problematyczne. Dodatkowo szereg in-
nych patologii jamy brzusznej lub miednicy 
może naśladować obraz ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Przy położeniu 
zakątniczym zmienionego zapalnie wyrost-
ka ból brzucha pierwotnie może być słabo 
nasilony lub też zamiast niego występuje 
jedynie bolesność w trakcie uciskania brzu-
cha. W przypadku miednicznego położenia 
wyrostka ból może być zlokalizowany po 
stronie lewej, z towarzyszącym uczuciem 
parcia na mocz czy stolec. Przy wysokim 
położeniu kątnicy może naśladować zapa-
lenie pęcherzyka żółciowego lub perforację 
dwunastnicy. 

niespecyficZnym objawem ostrego 
Zapalenia wyrostka robacZkowe-
go może być ucZucie niestrawności, 
wZdęcie brZucha, ogólne osłabienie.

W takich przypadkach badania dodatkowe, 
jak laboratoryjne lub obrazowe, mogą być 
bardzo pomocne. Oceniając morfologię krwi 
w przypadku ostrego zapalenia wyrostka 
robaczkowego stwierdza się zwiększoną 
ilość białych krwinek, a badania obrazowe 
mogą ujawnić cechy zapalenia wyrostka. 
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właściwą diagnozę może również poprosić 
o podniesienie do pionu prawej nogi, albo-
wiem wówczas ból narasta. Przy nietypo-
wym położeniu wyrostka, na przykład za 
pęcherzem moczowym, mogą dominować 
dolegliwości ze strony układu moczowego 
między innymi parcie na pęcherz czy częste 
oddawanie moczu.

W przypadkach nie budzących wątpliwości 
diagnostycznych, osoby z rozpoznanym 
ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowe-
go, bez dodatkowych badań obrazowych 
i niepotrzebnej zwłoki, powinny zostać 
zoperowane. Sama operacja polega na 
wycięciu wyrostka. Można ją przeprowa-
dzić metodą tradycyjną, z otwarciem jamy 
brzusznej, lub też laparoskopowo, poprzez 
niewielkie nacięcia powłok. 

 Do zapalenia wyrostka częściej dochodzi 
u osób, w których diecie jest niedostateczna 
ilość błonnika. Ryzyko zachorowania zwięk-
sza się również po wirusowej czy bakteryjnej 
infekcji przewodu pokarmowego. Zapalenie 
wyrostka robaczkowego może mieć cha-
rakter przewlekły, który po pewnym czasie 
przechodzi w stan ostry.

 
beZ wZględu na prZycZynę dole-
gliwości żadnego bólu brZucha, 
który się prZedłuża cZy Z cZasem 
nasila, nie wolno lekceważyć. 
jeżeli ból utrZymuje się dłużej 
niż 4 godZiny i nie słabnie trZeba 
weZwać pogotowie albo Zgłosić 
się na ostry dyżur chirurgicZny 
do sZpitala. 
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czyli spacerem 
po zdrowie

Ruch, rekreacja, rehabilitacja, 

„Natura obdarowała nas obficie wszystkim,  
czego potrzebujemy dla naszego zdrowia”
Ks. Sebastian Kneipp

Fitoterapia 
Według Kneippa fitoterapia (ziołoleczni-
ctwo) stanowi idealne uzupełnienie zasad 
naturalnego wspomagania procesu le-
czenia czy profilaktyki. Rośliny lecznicze 
stosuje się w postaci herbatek, naparów, 
syropów, kropli, wyciągów, drażetek, maści 
czy olejków eterycznych. Mogą być rów-
nież w takiej postaci dodawane do kąpieli.

Dieta
jeśli chodZi o jedZenie, kneipp Zale-
cał proste i naturalne oraZ peł-
nowartościowe odżywianie. Cenił 
znaczenie owoców i warzyw, a za szkodliwe 
uważał używki, takie jak alkohol, kawa i ni-
kotyna oraz nadmierne spożywanie białka 
zwierzęcego. Wiele z jego opinii znalazło 
zastosowanie we współczesnych sche-
matach dietetycznych. Jedna trzecia po-
żywienia powinna składać się z sezono-
wych warzyw, sałatek, owoców i kiełków 
zbóż. Należy unikać wszelkich artykułów 
spożywczych zawierających konserwanty 
i dodatki chemiczne oraz olejów rafinowa-
nych. Warto wspomnieć, że Sebastianowi 

Kneippowi zawdzięczamy również dwie re-
ceptury kulinarne. Jest on autorem przepisu 
na kawę słodową (kawa Kneippa) oraz chleb 
ziarnisty (chleb Kneippa), wytwarzanych 
pod dziś dzień. Kawa Kneippa to wywar 
z prażonego słodu jęczmiennego (lub al-
ternatywnie z innych zbóż, zbliżona choć 
nie będąca tym samym co kawa zbożowa). 
Polecał ją w zastępstwie tradycyjnej kawy, 
podkreślając dodatkowe walory odżywcze.

Część 2
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„Kropla potu wyciśnięta w łaźni nie jest zbyt 
cenna, natomiast kropla potu wyciśnięta pod-
czas wysiłku fizycznego jest niczym złoto.” 
Ks. Sebastian Kneipp

Kinezyterapia
kneipp Zaleca regularny trening 
wytrZymałościowy, jednakże tylko 
taki, który nie nadwyręża organi-
Zmu. W czasach Kneippa były to spacery, 
wędrówki, trucht zwany dziś modnie jog-
gingiem, ale też pływanie. Współcześnie 
możemy rozszerzyć je o jazdę na rowerze 
czy rolkach, dog trekking, czyli marszobie-
gi z psem lub inne formy nieforsowanej 
aktywności, zbliżające nas do kontaktu 
z naturą, jak np. jazda konna, wymagająca 
utrzymywania odpowiedniej postawy ciała 
i koordynacji wielu zmysłów. Nie zapo-
minajmy jednak o klasycznej gimnasty-
ce rozciągającej i wzmacniającej mięśnie. 
Wykonywana systematycznie co najmniej 
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2 razy dziennie, rano i wieczorem, a w naj-
lepszym układzie również w przerwach 
w pracy (zwłaszcza wymagającej wymu-
szonej postawy i długotrwałego siedzenia, 
np. przed komputerem) może na wiele 
lat odsunąć potrzebę korzystania z usług 
finansowanych przez NFZ. Ważne jest to 
zwłaszcza dla naszych mięśni postural-
nych, czyli odpowiedzialnych za bóle krę-
gosłupa, a także np. mięśni brzucha i nóg 
kształtujących sylwetkę.

Higieniczny tryb życia
Zwrot bardzo enigmatyczny i szeroki, 
w którym każdy znajdzie coś dominującego 
dla siebie. Dla niektórych to odpowiedni 
czas na sen lub lekturę książki, dla kogoś 
innego rozmowa z przyjacielem, spacer 
z psem lub realizacja hobby (haft, malowa-
nie, majsterkowanie). w terapii opartej 
na higienicZnym trybie życia ważne 
jest harmonijne następowanie po 
sobie na prZemian okresów napięć 
i odprężenia. Po wyczerpującym dniu 
pracy można odzyskać równowagę, idąc 
na spacer lub poddając się masażom. Jeśli 
ma się akurat ochotę na planowane od 
dawna porządki w biurku, to jest okazja, 
by się trochę odprężyć – jeśli oczywiście 
nie potraktujemy tej czynności jako przy-
musu, ale realizację planu. W zasady hi-
gienicznego trybu życia wpisują się także 
prozaiczne dla nas, a wprowadzane przez 
Kneippa w jego czasach czynności zwycza-
jowe rozumiane jako… codzienne mycie się.

wspominając Zasłużoną dla profi-
laktyki i lecZenia postać ks. kneippa 
należy wspomnieć również o osobie 
polskiego lekarZa apolinarego tar-
nawskiego, pioniera przyrodolecznictwa 
w Polsce. Apolinarego Tarnawskiego i Se-
bastiana Kneippa łączy, poza poglądami na 
zdrowie i leczenie, również fakt choroby. 
Sebastian Kneipp przez wiele lat chorował; 

obserwacja własnej choroby oraz przyro-
dy doprowadziła go do rozwinięcia i usy-
stematyzowania metody leczenia wodą. 
Apolinary Tarnawski natomiast podczas 
pracy jako lekarz powiatowy w Jaworowie 
zapadł niespodziewanie na chorobę, której 
tamtejsze środowisko lekarskie nie umiało 
zdiagnozować. W rezultacie na leczenie 
udał się do Wörishofen, do zakładu wodo-
leczniczego doktora Sebastiana Kneippa, 
gdzie stosowano w leczeniu hydroterapię 
metodą szoku termicznego.
W 1891 roku, po powrocie z udanej ku-
racji, otworzył w Kosowie w Karpatach 
Wschodnich zakład przyrodoleczniczy. 
Początkowo leczyło się w nim kilkuna-
stu pacjentów, później, wraz z rosnącą 
popularnością, zakład stale się rozrastał. 

Ilustracja z 1894 obrazująca leczenie metodą 
księdza Kneippa 
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W 1896 r. standardową kurację poszerzono 
o jarską dietę. Oryginalna terapia i fama 
o jej niezwykłej skuteczności bardzo spopu-
laryzowały zakład doktora Tarnawskiego. 
W I połowie XX wieku Kosów stał się drugą 
po Zakopanem stolicą polskiej cyganerii 
artystycznej. W krajobraz wkomponowano 
trzy monumentalne warzelnie soli, prze-
stronne tarasy do leżakowania, baseny, 
solaria i domki dla kuracjuszy, rozrzucone 
po rozległym parku.

Tarnawski był autorem książki Kosowska 
kuchnia jarska (1926), a także szeregu 
artykułów z przyrodolecznictwa, higie-
ny, ogrodnictwa i sadownictwa. Został 
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Polonia Restituta. Po wkroczeniu 
Armii Czerwonej do Kosowa ewakuował 
się na Bliski Wschód. Zmarł w Jerozolimie 
w wieku 92 lat.

Dr n. med. Maria Serdyńska

Apolinary Tarnowski

Wśród kuracjuszy zakładu 
przyrodoleczniczego [Apolinego 

tarnawskiego] byli Gabriela Zapolska, 
Juliusz osterwa, Leon Schiller, Adam 

Didur, Ferdynand ossendowski, Melchior 
Wańkowicz, Stanisław Dygat, Maria 
Dąbrowska z mężem (który zmarł 
w zakładzie w 1925 na atak serca), 

prof. ignacy Chrzanowski i inni. Zakład 
tarnawskiego działał do września 1939 

(z przerwą od i wojny światowej  
do 1922 roku).



Gene valgum 
Dziecięca wada kolan
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odległość między kostkami stóp 
znacznie zwiększa się, kolana na-
tomiast przylegają do siebie. Innymi 

słowy, o koślawości mówimy także, gdy 
udo nie przechodzi w linii prostej w pod-
udzie, a między nimi powstaje kąt, którego 
wierzchołkiem są stykające się kolana. Nie 
ma powodów do szybkiej interwencji, jeśli 
odległość między kostkami przyśrodko-
wymi stóp wynosi do 5 cm, gdyż wtedy 
mówimy o koślawości fizjologicznej, należy 
natomiast obserwować, czy odstęp ten 
nie zwiększa się i nie prowadzi do wady 
postawy. 

Koślawość kolan,  
czyli wada postawy typowa 

dla wieku dziecięcego to stan, 
w którym u dziecka przyjmującego 
wyprostowaną postawę ciała ( na 
baczność) występuje zauważalna 

dysharmonia ustawienia nóg. 
Sylwetka dziecka od bioder do stóp 

przypomina wtedy literę X
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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.

3. pokrzywicza, będąca konsekwencją nie-
doboru witaminy D i zaburzeń gospodar-
ki wapniowo-fosforanowej (krzywicy).

4. pourazowa, w tym pozapalna i pora-
żenna – zarówno uraz (złamanie w sta-
wie, zwichniecie) jak i zapalenie mogą 
wywołać zniekształcenie stawu. Po-
rażenie mięśni odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie stawu lub obniżone 
napięcie mięśniowe powoduje zmiany 
w ustawieniu jego struktur. Zapalenie 
natomiast może objąć wszystkie struk-
tury stawowe (tkanki miękkie i kości), co 
także doprowadza do ich deformacji, np. 
przez zniszczenie chrząstki. Taka sytua-
cja może mieć również miejsce w życiu 
dorosłym, np. u osób chorujących na 
reumatoidalne zapalenie stawów, u któ-
rych koślawość kolan jest typową kon-
sekwencją choroby. 

Koślawość Kolan może 
być sPowodowana 
wieloma czynniKami:

1. wrodzona, związana z wadą budowy 
stawów kolanowych lub rotacją do we-
wnątrz kości udowych i stawów biodro-
wych.

2. statyczna, będąca konsekwencją prze-
ciążenia kończyn dolnych. Nie jest ona 
związana tylko z nadwagą/otyłością (jak-
że częstą wśród dzieci i nastolatków!), 
chociaż waga ciała znacznie pogłębia 
i przyspiesza pojawianie się koślawości 
przy istniejącej tendencji do wady. Drugą 
przyczyną koślawości jest też nieleczona 
wada stóp (stopy płasko – koślawe) lub 
przykurcz w stawie biodrowym. 



Wśród innych przyczyn wymienia się także 
szybki wzrost kośćca, przy którym może 
dojść do nierównomiernego wydłużania 
się kości długich. Sytuacja ta sprzyja nie-
prawidłowemu rozmieszczeniu ciężaru, 
co podobnie jak przy nadwadze prowadzi 
do koślawości. 
 
gdy zaobserwujemy istnienie tej wady 
u dziecka, konieczna jest ocena, czy zdą-
żyła ona wygenerować już dalsze zmiany 
w innych strukturach odpowiedzialnych 
za postawę ciała. Stawy kolanowe jako 
element „rusztowania ciała”, a z pewnością 
układ kostno-mięśniowy można porów-
nać do skomplikowanej budowli, w której 
symetria, kątowanie i naciski mają takie 
samo znaczenie dla prawidłowości po-
stawy jak odpowiadające im parametry 

w budownictwie i architekturze. Koślawość 
kolan bowiem znacznie wpływa na mięśnie 
i więzadła innych, pozostałych stawów, 
generuje boczne skrzywienie kręgosłupa, 
a także może doprowadzić do uszkodzeń 
naczyń i nerwów w mechanizmie ich uci-
sku. Typowym powikłaniem koślawości 
kolan jest płaskostopie pozorne, będące 
wynikiem zrotowania stopy a nie brakiem 
sklepienia stopy.
 
wadę postawy należy leczyć by unik-
nąć bólu i poważniejszych konsekwencji 
w późniejszym życiu. Leczeniem zajmuje 
się zarówno ortopeda, specjalista rehabi-
litacji medycznej lub fizjoterapeuta. Nieza-
leżnie od tego z jakim stopniem koślawości 
mamy do czynienia, zarówno leczniczo jak 
i profilaktycznie mamy do wyboru kilka 
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R E k L A M A

Wskazania: preparat zalecany w celu zachowania zdrowe-
go wyglądu skóry, włosów i paznokci. Działanie: zawarte  
w produkcie biotyna, witamina B2, niacyna oraz cynk odżywiają 
skórę i pomagają zachować jej zdrowy wygląd. Biotyna, niacyna 
oraz ryboflawina pomagają zachować zdrowe włosy. Strukturę 
paznokci budują cynk i żelazo. Dawkowanie: doustnie 1 drażetka 
2 razy dziennie,  opakowanie zawiera 60 drażetek na 30 dni kuracji. 
Podmiot odpowiedzialny: Merz Pharmaceuticals GmbH, Niemcy.

SKÓRA - WŁOSY - PAZNOKCIE

MERZ Spezial 
Dragees
Suplement diety



metod postępowania, przy czym najlepiej 
zastosować je wszystkie, pamiętając, że 
ćwiczenia korekcyjne to podstawa. W ko-
ślawości zaawansowanej lub nie poddającej 
się zabiegom fizjoterapeutycznym stosuje 
się specjalistyczne aparaty ortopedyczne 
lub tzw. „szyny” zakładane na noc - są to 
metody stosunkowo nieprzyjemne a nawet 
bolesne. Gdy wszystkie metody zawodzą, 
pozostaje leczenie operacyjne, możliwe do 
6 roku życia dziecka.
 
w prZypadku niewielkiej koślawo-
ści lub po prostu Zapobiegając jej 
wystąpieniu u dZiecka należy:

•	 dążyć do prawidłowej wagi ciała

•	 odciążać stawy kolanowe na wszystkie 
możliwe sposoby, np. unikać długiego 

stania i dźwigania zbyt wielkich cięża-
rów (ciężkie plecaki szkolne); są też 
pewne dyscypliny sportu zdecydowanie 
przeciwwskazane w koślawości kolan 
a są to: jazda na nartach, łyżwiarstwo, 
biegi czy marsze na krawędziach we-
wnętrznych stóp, a więc te, w których 
dochodzi do odwiedzenia podudzi lub 
dużego nacisku na kolana.

•	 uczyć dziecko prawidłowego chodu

•	 przeciwdziałać lub leczyć płaskostopie 
(np. za pomocą wkładów korekcyjnych)

 

Wśród polecanych dyscyplin 
sportowych wymienia się 
pływanie, zwłaszcza kraulem, 
jazdę konną, jazdę na rowerze 
(przy prawidłowym ułożeniu 
kończyn dolnych!), częste 
przyjmowanie pozycji „po 
turecku”. 
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Dziecko leży na plecach , sto-
py opiera o podłogę, po czym 
kończyny dolne unosi do góry 

i robi rozkrok w powietrzu. Powrót 
do pozycji wyjściowej. Podobne ćwi-
czenie można wykonać z piłeczką 
między kostkami przyśrodkowymi. 

Dziecko siedzi na podłodze, 
podparte z tyłu, z kończyna-
mi dolnymi wyprostowanymi 

w rozkroku. Osoba asystująca w ćwi-
czeniach staje twarzą do dziecka, 
tak by jej stopy opierały się o kostki 
boczne i podudzia dziecka. Ćwicze-
nie to polega na próbie zwiększenia 
rozkroku przy pokonywaniu oporu 
stawianego przez asystującego. 

Dziecko w siadzie skrzyżnym 
(po turecku) z dłońmi opar-
tymi o kolana - polecamy, by 

dziecko wstało bez pomocy kończyn 
górnych. Siad skrzyżny można też 
wykorzystać w innym ćwiczeniu, po-
legającym na uciskaniu kolan w kie-
runku podłoża przez łokcie oparte 
na powierzchni przyśrodkowej kolan 
i pochylanie tułowia do przodu. Po-
dobne ćwiczenie możemy wykonać 
przy siadzie ze złączonymi stopami.

Dziecko siedzi wyprostowa-
ne na krześle, palcami stóp 
chwyta np. kawałek materia-

łu, ołówek lub gruby pisak i unosząc 
kończynę maksymalnie wysoko po-
daje przedmiot do przeciwnej ręki lub 

 
Kolejnymi metodami leczenia są zabiegi 
fizykalne. Są to zarówno naświetlania, 
kąpiele jak i masaż klasyczny, w tym 
podwodny. Ważny jest odpowiedni dobór 
ćwiczeń korekcyjnych, pewne grupy mięśni 
należy rozciągnąć i rozluźnić (zewnętrzne), 
inne wzmocnić (wewnętrzne). 

cZęść Zabiegów fiZjoterapeutycZ-
nych można, a nawet trZeba wy-
konywać poZa salą gimnastycZną.
Część z nich można wpisać w schemat 
zabaw ruchowych, tak by nie wywoływały 
zniechęcających skojarzeń ze żmudnymi 
ćwiczeniami z poradni rehabilitacji. 

poniżej kilka przykładów ćwiczeń 
korekcyjnych:

Dziecko siedzi na podłodze 
,podpierając się z tyłu na rę-
kach, kolana rozchyla na ze-

wnątrz, podczas gdy stopy są złączo-
ne. W trakcie tego ćwiczenia prosimy 
,by dziecko „biło brawo” stopami.

Wariant ćwiczenia A z piłką 
między stopami, którą dzie-
cko ma wyrzucić przed siebie.

Dziecko leży na plecach przo-
dem do ściany, z kończynami 
górnymi ułożonymi wzdłuż 

tułowia. Zadaniem jest wtaczanie 
stopami piłki po ścianie w ten spo-
sób, by przy maksymalnie wysokim 
położeniu piłki przypartej do ściany 
kolana były wyprostowane, a biodra 
nie unosiły się nad podłogą. Kolejnym 
krokiem jest staczanie piłki w dół tak, 
by nie spadła.

1.

5.

6.

7.

2.

3.

4.
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kładzie go na kolanie nogi przeciwnej. 
Podobne ćwiczenie można wykonać 
z użyciem np. kija od miotły. Jest to 
ćwiczenie „wspinaczka stóp”– poleca-
my dziecku, by trzymało w dłoniach 
kij i przy odwiedzeniu kolan, palcami 
stóp objęło go na jednym poziomie 
(palce „zawinięte” na kiju). Następnie 
naprzemiennie najpierw górę a po-
tem w dół układało stopy jedno za 
drugą tak jakby stopy wspinały się 
lub schodziły po kiju, obejmując go. 
To ćwiczenie w wersji bez przyrządu 
można zmodyfikować o tyle, że po-
lecamy dziecku przesuwać palcami 
stóp po wewnętrznej krawędzi nogi 
przeciwnej w górę i w dół (kolano 
odwiedzione na zewnątrz!).

Wszystkie powyższe ćwiczenia można 
wykonywać w domu, zamieniając je we 
wspólną zabawę. Problem koślawości 
kolan odpowiednio wcześnie zauważony 
i prawidłowo leczony pozwoli nie tylko 
zachować estetyczny wygląd i prawidło-
wość chodu ale przede wszystkim zapo-
biegnie powikłaniom ogólnoustrojowym 
i dolegliwościom bólowym wynikającym 
z zaburzonej symetrii sylwetki. 

Dr n. med. Maria Serdyńska

wadę postawy należy leczyć, by 
uniknąć bólu i poważniejszych 
konsekwencji w późniejszym 
życiu. Leczeniem zajmuje się 
zarówno ortopeda, specjalista 
rehabilitacji medycznej lub 
fizjoterapeuta. 
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w życiu człowieka
Enzymy

Enzymy są to białka o specyficznej konfiguracji, pełniące  
w organizmach żywych rolę katalizatorów lub inhibitorów, regulujących 

aktywność konkretnych procesów
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enzymy są to proste lub złożone 
białka produkowane w żywych or-
ganizmach i katalizujące przebieg 

szeregu reakcji metabolicznych. Reakcje 
katalizowane przez enzymy odgrywają 
rolę we wszystkich przejawach życiowych 
komórki. Każdy enzym zajmuje w komórce 
określone miejsce w zespole wszystkich 
enzymów uczestniczących w określonych 
łańcuchach czy też cyklach reakcyjnych, 
które składają się na określoną aktyw-
ność metaboliczną. Enzymy jako białka 
są wrażliwe na czynniki denaturujące, są 
termolabilne i wykazują optimum tem-
peraturowe, najczęściej pokrywające się 
z fizjologicznym zakresem temperatur. 

 W mechanizmie ich działania istotny 
moment stanowi utworzenie przejściowe-
go połączenia substratu (substrat - sub-
stancja, która podlega reakcji chemicznej 
i przekształca się w produkt)  z enzymem. 
W takim połączeniu następuje rozluźnienie 
odpowiednich wiązań, czemu towarzyszy 
aktywacja substratu, przez co zwiększa się 
jego łatwość wejścia w reakcję. Tworzenie 
połączenia enzymu z substratem zachodzi 
jedynie w określonym miejscu cząsteczki 
enzymu, zwanym centrum aktywnym.  
W formowaniu centrum aktywnego biorą 
udział aminokwasy leżące w różnych, na-
wet bardzo odległych od siebie miejscach 
łańcucha polipeptydowego. Dlatego też 
struktura przestrzenna białek enzymatycz-
nych jest niezwykle istotna i decyduje o ich 
własnościach katalitycznych. Rozmiary 
większości enzymów znacznie przekra-
czają rozmiary ich substratów. 

 Faktycznym miejscem, w którym zacho-
dzi proces katalizy jest kilka, maksimum kil-
kanaście aminokwasów. Jest to miejsce na 
zwiniętej, trójwymiarowej cząsteczce biał-
ka, do którego wiązane są substraty w pro-
cesie katalizy. Zazwyczaj znajduje się ono  
w kieszeni lub zagłębieniu struktury czą-

steczki enzymu. Substraty wiązane są do 
niego za pomocą wiązań wodorowych, 
oddziaływań hydrofobowych bądź tym-
czasowych oddziaływań van der Waalsa. 
Jednakże, co zostało udowodnione już dla 
enzymów odpowiedzialnych za replikację 
DNA, często za identyfikację substratu 
odpowiadają nie tylko aminokwasy miejsca 
aktywnego, a także inne struktury obecne 
w cząsteczce enzymu.
  
enZymy są nieZbędne dla prawid-
łowego trawienia i ich brak może 
Zakłócić cały proces, dając wiele 
niemiłych objawów, ale to nie jest 
jedyna ich rola w organiZmie. 

Każdy enzym ma swoją funkcję  
w organizmie i tak naprawdę żaden proces 
fizjologiczny nie zajdzie bez ich udziału. 
Oprócz ich roli w trawieniu są niezbędne 
na przykład do odpowiedniego wydzielania 
hormonów, zmniejszenia stanu zapalnego  
i zwalczania infekcji, produkcji energii czy 
eliminacji zbędnych substancji. Bez en-
zymów wiele reakcji nie mogłoby zajść 
lub zaszłoby w mniejszym stopniu. En-
zymy składają się z aminokwasów i są 
wydzielane głównie przez trzustkę i jelito 
cienkie, ale również znajdują się w ślinie  
i żołądku. Do najbardziej znanych należą: 
proteaza (białko), amylaza (węglowoda-
ny), lipaza (tłuszcz), celulaza (błonnik) czy 
laktaza (mleko). 
 
 enZymy są produkowane prZeZ 
nasZe ciało oraZ można je poZy-
skać Z surowego jedZenia. im bar-
dZiej prZetworZona dieta, tym 
mniej w niej enZymów i więksZe ob-
ciążenie dla organiZmu, który musi 
wyprodukować ich więksZą ilość, 
ale nasZa Zdolność do tworZenia 
enZymów jest ogranicZona, więc 
w konsekwencji Zasoby Zostają 
usZcZuplone. 
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Warto 
wiedzieć

 Enzymy łatwo ulegają uszkodzeniom 
i wtedy nie są w stanie wykonywać po-
prawnie swoich funkcji. Wystarczy zbyt 
wysoka temperatura, aby zabić bytujące 
w jedzeniu enzymy, a praktycznie każde, 
nawet minimalne, podgrzanie jedzenia spo-
woduje ogromną stratę.

trawienie pokarmu roZpocZyna 
się w jamie gębowej. 

W trakcie mechanicznej fragmentacji, roz-
drabniania, miażdżenia i rozcierania pokarm 
jest zwilżany śliną. W ślinie cząstki pokar-
mu ulegają rozpuszczeniu i wstępnemu 
strawieniu przez amylazę ślinową, enzym 
zapoczątkowujący trawienie cukrów, dzia-
łający do momentu unieczynnienia przez 
kwaśne soki żołądkowe. W jamie gębowej 
formowane są kęsy, które przesuwają się 
wzdłuż gardzieli i przełyku do żołądka przy 
udziale fali skurczów mięśniowych, zwa-
nych skurczami perystaltycznymi. 

w żołądku 
pepsyna pod wpływem kwasu solnego 
wstępnie rozkłada białka, a podpuszczka 
ścina białko zawarte w mleku. 

papka pokarmowa prZesuwa się 
następnie do dwunastnicy,

pierwszego odcinka jelita cienkiego. 
Jest to bardzo ważne miejsce w ukła-
dzie pokarmowym, gdyż tu właś-
nie zachodzi większość chemicznych  
i enzymatycznych procesów trawiennych. 
Do dwunastnicy uwalniane są enzymy 
trzustki trypsyna i chymotrypsyna, po-
wodujące dalsze trawienie białek, lipaza 
trzustki rozkłada tłuszcze, amylaza trzustki 
powoduje dalsze trawienie cukrów, a rybo-
nukleaza i deoksyrybonukleaza rozkładają 
wolne kwasy nukleinowe oraz żółć z wą-
troby, która rozbijaja tłuszcze na drobne 
kropelki i aktywuje enzymy trzustki. 

W przewodzie pokarmowym występują 
także amylazy, maltaza, sacharaza, laktaza 
(rozkładające cukry), egzo- i endopeptyda-
zy (rozcinające łańcuchy polipeptydowe) 
oraz dipeptydazy (rozkładające kompleksy 
białkowe). Wyobraźmy sobie, co by się 
stało, gdyby zabrakło pepsyny w soku żo-
łądkowym. Szansa na przyswojenie białek 
byłaby minimalna, a przecież jest to główny 

Za każdym razem gdy jemy 
naszym celem powinna być jak 
największa absorpcja składników 
odżywczych. należy pamiętać, że  
nie przyswajamy jedzenia, tylko 
witaminy, minerały, aminokwasy, 
glukozę, cholesterol itd. Aby te 
składniki odżywcze pozyskać 
z jedzenia to co jemy musi 
zostać rozbite na przyswajalne 
elementy i tutaj właśnie działają 
enzymy trawienne. Gdy nie 
mamy ich w wystarczającej ilości 
jedzenie nie zostanie poprawnie 
strawione, a wartości odżywcze 
nie zostaną przyswojone. 

nieprZyswajanie składników 
odżywcZych może prowadZić do 
poważnych niedoborów i prob-
lemów Zdrowotnych. 
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składnik budulcowy komórek. Podobnie jest  
z innymi enzymami - każdy z nich pełni 
określone funkcje i w przypadku zaburzenia 
ich działania stajemy w obliczu poważnych 
problemów zdrowotnych.
 

jednym Z najcZęstsZych powodów 
ZmniejsZonego wydZielania 

enZymów jest stres. 
Kiedy organizm  jest w stresie i hormony 
stresu są wydzielane, zapewnienie opty-
malnego trawienia nie jest najważniejsze 
dla organizmu. Dlatego na przykład wielki 
posiłek zaraz po treningu jest bardzo złym 
pomysłem. 

kolejnym powodem do produkcji 
ZmniejsZonej ilości enZymów jest 

Zła dieta.
Przetworzone jedzenie nie wymaga od 
organizmu takich zdolności trawiennych 
jak naturalna dieta. Również można za-
obserwować, że po okresie zastosowania 
diety bezmięsnej pojawiają się problemy 
z trawieniem wymagających produk-
tów, takich jak surowizna i białko zwie-
rzęce. Ponadto wiek ma też znaczenie  
w wydzielaniu przez organizm enzymów. 
Im jesteśmy starsi, tym spada ich wydzie-
lanie i około pięćdziesiątki może ich być 
nawet o 50% mniej niż wcześniej. Również 
choroby trzustki czy niedobór kwasu sol-
nego powodują, że poziom enzymów będzie 
niski. Ponadto nieszczelna śluzówka jelit, 
zaburzenia flory bakteryjnej, nietolerancje 
pokarmowe będą powodować  zmniejszone 
wydzielanie enzymów.

 chcąc ZwięksZyć poZiom enZy-
mów należy spróbować Zmienić 
dietę i styl życia albo wspomóc się 
suplementacją. ocZywiście obie te 
opcje mogą być Zastosowane jed-
nocZeśnie.

  Dobra dieta i zdrowy styl życia polega 
na: unikaniu przetworzonego jedzenia, je-
dzenia w spokoju i bez stresu, dokładnym 
przeżuwaniu, zwiększeniu surowych pokar-
mów, unikaniu picia podczas jedzenia, spo-
żywaniu produktów bogatych w enzymy 
jak: kiełki, ananas, mango, kiwi, awokado, 
pyłek pszczeli, miód.

Możemy dość łatwo ocenić, 
czy nasz organizm produkuje 
wystarczającą ilość enzymów. 
typowe objawy niedoboru to: 
niestrawność (uczucie zalegania 
jedzenia w żołądku), wzdęcia, 
gazy, uczucie przepełnienia, 
tłuste stolce, niestrawiony 
pokarm w stolcu, zaparcia, 
zgaga.
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

CiemieniuCha 
u niemowląt - naturalne 
sposoby leCzenia

czas na kolejną odsłonę naturalnej 
i prostej pielęgnacji niemowlaka. 
Tym razem zajmę się ciemieniuchą 

i preparatami przeznaczonymi do jej elimi-
nowania. Temat niby dobrze znany, ale jed-
nocześnie często budzi strach mam. Przy 
pielęgnacji skóry głowy dziecka jak zawsze 
najważniejsze są regularność i prewencja. 
Niezwykle istotne jest to, żeby codziennie 
wyczesywać główkę po uprzednim nało-
żeniu odpowiedniego specyfiku, niezależnie 
od tego, czy będzie to krem, maść, czy 
oliwka na ciemieniuchę.

syntetyczne 
a naturalne 
PreParaty na 
ciemieniuchę
Preparatów na ciemieniuchę dostępnych 
na rynku jest mnóstwo. Dzielą się na lep-
sze i gorsze, gdzie nie zawsze cena jest 
wyznacznikiem jakości. Jedno jest pewne, 
te kosmetyki są wieloskładnikowe, z czego 
spora część to syntetyczne komponenty, 
które mogą uczulać skórę i nie zawsze 
pomagać. Najprostszym i najbardziej mi 
znanym zamiennikiem sklepowych kre-
mów, maści oraz oliwek na ciemieniuchę 
jest olej z krokosza barwierskiego, czyli 
z popularnego ostu. 

Olej ten, poza oczywistym działaniem 
natłuszczającym i nawilżającym, posiada 
delikatne właściwości złuszczające oraz 
przeciwzapalne. Stosowanie jest bardzo 
proste. Wystarczy, że nałożysz około ły-

żeczki oleju w zagłębienie dłoni i w ten 
sposób wstępnie ogrzejesz, a następnie 
delikatnie wmasujesz w skórę głowy, na 
ciemieniuchę oraz na przestrzeń dookoła. 

Odczekaj 20 minut i wyczesz główkę nie-
mowlęcą szczotką. Ten zabieg powtarzaj 
codziennie, bez względu na to, czy maleń-
stwo ma łuski na główce, czy jedynie deli-
katnie zaczerwienienie, bo tak jak wspomi-
nałam, najważniejsza jest prewencja. Taka 
codzienna pielęgnacja nie tylko pozytywnie 
wpłynie na leczenie ciemieniuchy, ale rów-
nież polepszy ukrwienie skóry głowy oraz 
będzie przyjemnym, codziennym rytuałem 
dla twojego dziecka.
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Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś 
więcej o mnie albo o naturalnej 

oraz bezpiecznej pielęgnacji ciała 
i szukasz gotowych przepisów na 

organiczne kosmetyki, zapraszam 
na stronę www.herbariacosmetics.pl 

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

Cosmetics.

W przypadku kiedy ciemieniucha jest spo-
ra, a sklepowe preparaty nie pomagają, 
warto też raz w tygodniu robić delikatny 
„peeling” owłosionej skóry głowy. Pewnie 
większości z Was słowo peeling kojarzy 
się z intensywnym tarciem, co mogło 
by bardzo podrażnić skórę dziecka, ale 
nic takiego w tym przypadku się z tym 
nie wiąże. Chodzi tu o bardzo delikatny 
peeling, gdzie czynnik ścierający jest miękki 
i nie będzie „rysował” główki. Może to być 
mąka owsiana, z amarantusa czy mielone 
siemię lniane. Ważne, żeby na początku 
odpowiednio „zmiękczyć” taki peeling przez 
zaparzenie surowca, a następnie dodanie 
oleju do poślizgu.

Naturalny peeling na ciemieniuchę – wy-
konanie krok po kroku
Oto przykładowy przepis:
•	Mąka	owsiana	-	1	łyżeczka 
•	Gorąca	woda	-	1-2	łyżki 
•	Olej	z	krokosza	barwierskiego	-	1	łyżka

sPosób 
Przygotowania:
Do miseczki wsyp mąkę, zalej ją gorącą 
wodą i wymieszaj, tak żeby nie powstały 
grudki, po 2 minutach dodaj olej, wymieszaj 
i gotowe. Taką mieszankę bezpośrednio 
nałóż na główkę dziecka i delikatnie ma-
suj przez około 2 minuty. Po tym czasie 
dokładnie zmyj peeling z główki. Można to 
zrobić bezpośrednio pod prysznicem albo 

też delikatnie wytrzeć wilgotną pieluszką.
Jeżeli Twój maluszek ma bujną czuprynę, 
a jednocześnie boryka się z silną ciemie-
niuchą, niestety najlepszym sposobem 
na poradzenie sobie z nią będzie obcięcie 
włosków, tak żeby lepiej dotrzeć do skóry 
głowy.

Jeśli chodzi o babcine sposoby, to sku-
teczne bywa też codzienne przecieranie 
ciemieniuchy tetrową pieluszką nasączoną 
mlekiem matki lub moczem niemowlaka. 
Oczywiście przy tym drugim sposobie 
istotne jest to, żeby był to świeży mocz, 
a pieluszka była „czysta”, bez dodatkowych 
niespodzianek.

50 styczeń 2018  |  PORADy z APteKI



Tajski krem kalafiorowy (4 porcje)

 

Czosnek i cebulę obieramy i drobno siekamy, następnie smażymy 

chwilkę na rozgrzanej oliwie. Do garnka wlewamy bulion i wrzuca-

my różyczki kalafiora, gotujemy do miękkości. Zdejmujemy z ognia, 

dolewamy mleczko kokosowe i blendujemy do postaci gładkiego 

kremu. Filet z kurczaka kroimy w kostkę i posypujemy curry. Sma-

żymy na rozgrzanym maśle klarowanym na złoty kolor a następnie 

wrzucamy do kremu. Podajemy udekorowany gałązką świeżego 

tymianku, można też nałożyć kilka grzanek ziołowych.

Zapiekanka śledziowa  

(4 porcje)

 

 
Filety śledziowe moczymy w mleku na 3 godziny przed 

robieniem zapiekanki. Cebulę obieramy i kroimy w plastry, 

następnie dusimy chwilkę na rozgrzanym maśle. Ziemnia-

ki obrane kroimy w krążki grubości 5 mm. Śledzia osusza-

my z mleka w ręczniku papierowym i kroimy w kawałki 2-3 

cm. Do naczynia żaroodpornego wysmarowanego masłem 

układamy warstwy: połowa ziemniaków, cebula, śledź, 

reszta ziemniaków. Śmietanę łączymy z jajkiem, przypra-

wiamy solą i pieprzem i dokładnie mieszamy po czym za-

lewamy zapiekankę. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 

w temperaturze 180°C około 35 minut. Dla urozmaicenia 

można użyć śledzia z zalewy korzennej.

Deser śmietankowo-czekolado-

wy z orzechami (2 porcje)

 Mleko dzielimy na dwie części, tak żeby przygotować 

dwie masy budyniowe. Proszek budyniowy dzielimy 

na dwie połowy dodając do każdej po łyżeczce mąki 

przennej a do jednej z nich kakao. Każdą z mie-

szanek łączymy z odrobiną mleka, żeby powstała 

gładka masa. Pozostałe części mleka zagoto-

wujemy z dodatkiem cukru, dodajemy masy 

budyniowe i po zagotowaniu uzyskujemy dwa 

kremowe budynie. Jasny budyń dajemy na 

dno pucharka, ciemny jako drugą warstwę, 

na koniec posypujemy posiekanymi lekko 

uprażonymi na suchej patelni orzechami.

Polecam  
- Michał Chudyk

•	kalafior świeży 1 sztuka około 

800 g lub mrożony 1 paczka 

500 g
•	bulion warzywny 500 ml

•	mleczko kokosowe 200 ml

•	czosnek 2 ząbki

•	cebula 1 średnia

•	oliwa z oliwek 2 łyżki

•	masło klarowane 2 łyżki

•	filet z kurczaka 400 g

•	przyprawy: sól, pieprz, curry

•	do dekoracji kilka świeżych 

gałązek tymianku

•	mleko 3,2% - 500ml

•	budyń śmietankowy 1 paczka

•	kakao holenderskie 1 łyżeczka

•	mąka przenna 2 łyżeczki

•	cukier 2 łyżeczki

•	posiekana mieszanka 

orzechów – dwie łyżki

•	filety śledziowe a’la matjas 

400 g
•	ziemniaki 750 g

•	cebula 300 g
•	kwaśna śmietana 150 g

•	jajko 1 sztuka
•	mleko 500 ml
•	masło 50 g
•	sól i pieprz do smaku
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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.

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Ruto-
sidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). 
Wskazania do zastosowania: W stanach niedoboru kwasu askorbowego. W stanach zwiększo-
nego 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 szczawia-
nowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, 
niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w orga-
nizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016.

*Cena cennikowa opakowania Cholinex 32 pastylki w porównaniu do najmniejszego opakowania 
Cholinex dostępnego w aptekach. Cholinex 150 mg, pastylki twarde. Każda pastylka zawiera 
150 mg Cholini salicylas (choliny salicylanu). Wskazania do stosowania: Stany zapalne błony 
śluzowej, jamy ustnej i gardła. Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym. Jako lek 
wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych 
przez niektóre drobnoustroje. Produkt Cholinex jest wskazany do stosowania u osób doroslych 
i młodzieży powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na: salicylany, inne niesteroidowe 
leki przeciwzapalne, pozostałe składniki preparatu. Nie podawać u osób z żylakami przełyku,
ze względu na zagrożenie krwotokiem. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consurner 
Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016


