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Z przyjemnością od-
dajemy w Państwa 
ręce czwarty w tym 
roku numer nasze-

go poradnika.
Przed nami kilka miesięcy, 

podczas których w centrum 
uwagi powinniśmy posta-
wić odporność organizmu. 
Wszyscy powinniśmy pa-
miętać o tym, że nasza ogólna 
kondycja, a co za tym idzie 
zdolność naszego układu im-
munologicznego do obrony 
przed patogenami to coś, nad 
czym powinniśmy systema-
tycznie pracować. 

Nie bez znaczenia są nasze 
nawyki żywieniowe, odpo-
wiednio dopasowana aktyw-
ność fizyczna oraz ogólny 
stan psychiczny, w jakim się 
znajdujemy. Warto wspo-
mnieć, że codzienny poziom 
stresu oraz zła jakość snu mo-
gą mieć bardzo negatywny 
wpływ na kondycję naszego 
układu odpornościowego. 
W bieżącym numerze posta-
nowiliśmy poświecić więcej 
uwagi sile nawyków i temu, 
jak zmiana naszych przy-
zwyczajeń może wpłynąć 
na jakość życia. Zachęcam 
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M A G A z y N

Państwa do lektury artyku-
łu pt. ,,Nawyki drugą natu-
rą człowieka”. Znajdą tam 
Państwo kilka wskazówek, 
jak wprowadzić pozytywne 
zwyczaje do codziennego 
rozkładu dnia. 

W każdym numerze stara-
my się zwrócić Państwa uwa-
gę na wpływ odpowiednio 
zbilansowanych posiłków 
na nasze zdrowie. Tym ra-
zem chcielibyśmy przybliżyć 
Państwu rolę cholesterolu 
w diecie. 

W nadchodzących miesią-
cach, w których pogarszające 
się warunki atmosferyczne 
wpływają co roku na wzrost 

ilości infekcji, warto rozwa-
żyć uzupełnienie codziennej 
diety w preparaty, które po-
mogą w codziennym budo-
waniu odporności. Aktualnie 
oferta takich produktów 
jest bardzo szeroka, więc 
zachęcam Państwa do wi-
zyty w aptece i konsultacji 
z Farmaceutą, który pomoże 
dobrać preparat najbardziej 
pasujący do naszych indywi-
dualnych potrzeb. 

Mam nadzieję, że ,,Porady 
z apteki” będą dla Państwa 
ciekawym kompanem na 
nadchodzące długie jesien-
ne wieczory!

 Anna Boryka



Słowo „rak” czy „nowotwór” wciąż 
budzi przerażenie. Pacjent, który 
usłyszał taką diagnozę, czuje się, 
jakby odczytano mu wyrok śmierci. 
Choć jest to choroba bardzo 
groźna, to jednak w porę wykryta 
oraz konsekwentnie i właściwie 
leczona, pozwala na powrót do 
zdrowia

tekst: Krzysztof Porczyński, artelis.pl

Jak 
waLCZyĆ 

Z NOwOTwOREM?

4 Porady z Apteki nr 03/2020



W iedza o mechanizmie jej powstawania po-
zwoli zwracać większą uwagę na czynniki 
tzw. kancerogenne i unikać ryzykownych 

zachowań, które mogą przyczynić się do rozwoju choroby. 
Poznajmy te mechanizmy... Nasz organizm buduje 100 biliar-
dów maleńkich cząsteczek żywej materii, zwanych komór-
kami. Są to podstawowe jednostki – cegiełki, warunkujące 
życie także roślinom, owadom i zwierzętom. W ich wnętrzu 
znajdują się miniaturowe zestawy genów (jednostki dziedzi-
czenia), które zawierają informacje potrzebne do budowy, 
regeneracji i funkcjonowania całego żywego organizmu. 
Każdy człowiek ma inny genom (zestaw genów), który de-
cyduje o barwie oczu, kolorze włosów, uzdolnieniach. Inny 
skład genetyczny mają komórki nerek, żołądka, wątroby i to 
dzięki tej informacji komórka określa swój kształt i funkcje. 
Ludzkie i zwierzęce ciało składa się z wielu typów komórek, 
tworzących różne tkanki i organy, harmonijnie współpra-
cujące ze sobą. 

Każda komórka ma zdolność dzielenia się określoną ilość 
razy, co wyznacza długość jej życia. Po tym czasie ulega 
wieloetapowym przemianom, prowadzącym do jej rozpa-
du i usunięcia z ustroju. Zachowanie równowagi między 
ciągłymi narodzinami nowych i śmiercią starych komórek 
jest jednym z mechanizmów życia. Naturalnej eliminacji 
nieprawidłowych lub zbytecznych „cegiełek” organizmu 
służy apoptoza, czyli genetycznie zaprogramowana śmierć 
komórki. Stanowi ona część procesu związanego z odnową 
tkanek, począwszy od okresu zarodkowego. 

W roku 2002 za badanie nad tym procesem przyznano 
trzem uczonym nagrodę Nobla. Praca nad poznaniem genów 
śmierci i ich udziału w rozwoju organów oraz samobójczym 
unicestwieniu komórki daje medycynie nowe możliwości 
w terapiach wielu chorób. Zaburzenia genetycznej regulacji 
długości życia komórek dotyczące skrócenia, jak i przedłu-
żenia ich trwania są powodem schorzeń neurodegeneracyj-
nych (choroby Parkinsona, Alzheimera, udarów mózgu, 
zawałów serca), a także przyczyną chorób nowotworowych. 

Życie po życiu 
Nie choruje się na nowotwory z powodu starości, ale po-

wstają one, ponieważ długie życie daje czas na powstawanie 
mutacji, które zapoczątkowują powstawanie nowotworów. 
Nowotwory u człowieka są skutkiem działania wielu czynni-
ków. W około 80% wywołują je czynniki środowiska uznane 
za mutagenne (chemiczne, fizyczne, biologiczne), w 20% to 
infekcje wirusowe, a tylko jeden czy dwa procent – to gene-
tyczne predyspozycje. 

Choroba noWotWoroWa jest 
Chorobą ogólnoustrojoWą, proCes 
noWotWoroWy jest długotrWały 
i WieloetapoWy. 

W procesie powstawania 
nowotworu wyróżniamy 
trzy fazy: 

1.  FaZa iniCjaCji – to faza, w której czynnik rakotwór-
czy, działając na zdrową komórkę, powoduje zmianę w jej 
materiale genetycznym, czyli mutację. Jeżeli zaatakowana 
komórka ma zdolność do podziałów, to wywołana mutacja 
utrwala się i jest przekazywana następnym pokoleniom. 
Taka komórka nosi nazwę zainicjowanej. 

2.  FaZa promoCji – na etapie promocji, zainicjowa-
na komórka przechodzi wiele mutacji i staje się typową 
komórką nowotworową. Jedna z ważniejszych cech od-
różniających ją od komórki zdrowej, jest to, że komórka no-
wotworowa charakteryzuje się zaburzonymi zdolnościami 
przylegania do otaczających ją komórek. Te właściwości, 
we wczesnym okresie rozwoju nowotworu, umożliwiają 
komórkom nowotworowym przekraczanie naturalnych 
barier pomiędzy tkankami. Mogą umożliwić także póź-
niejsze powstawanie przerzutów. W tej fazie (promocji) 
zatrzymanie procesu powstawania nowotworu jest jeszcze 
możliwe. I tak się dzieje w większości przypadków. 

3.  FaZa progresji – to trzecia faza rozwoju nowo-
tworu, w której wzrost komórek zmutowanych przebie-
ga niepowstrzymanie i jest nieodwracalny. Zasadnicze 
znaczenie ma w tej fazie sprawność systemu odporności 
organizmu – jeśli jest słaby, komórki nowotworowe szyb-
ko się namnażają. 

jak powstaje nowotwór? 
Przypomnijmy sobie budowę komórki. Przeciętna ko-

mórka organizmu żywego składa się z błony komórkowej, 
cytoplazmy wraz z organellami oraz jądra komórkowego. 
W jądrze komórki, w podwójnej helisie DNA mieści się nie-
powtarzalny, jak odcisk linii papilarnych, zapis genetyczny 
informacji o ustroju. Podział komórki, którego efektem są 
dwie nowe komórki o identycznych cechach, odbywa się 
za pomocą rozdziału materiału genetycznego zawartego 
w jądrze komórki. 

W wyniku działania czynników rakotwórczych podczas 
podziału mogą zajść zmiany sekwencji związków chemicz-
nych w materiale DNA. Nowa komórka będzie miała inny 
zapis informacji, a tym samym inny kształt, wielkość i właści-
wości. Stanie się komórką obcą i w normalnych warunkach 
powinien zadziałać mechanizm apoptozy (samounicestwie-
nia). Gdy jednak nie zadziała, komórka zacznie dzielić się, 
tworząc nowe pokolenia, czyli „nowy twór”. Komórki będą 
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budować struktury, w postaci guzów, narośli, naciekań wy-
kazując właściwości niszczące dla zdrowych otaczających je 
tkanek. Poszczególne komórki mogą odłączać się od takiej 
struktury i przenoszone wraz ze strumieniem krwi i limfy 
budować kolejne ogniska nowotworowe, czyli przerzuty. 
Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organizmów wie-
lokomórkowych zależy nie tylko od produkcji nowych ko-
mórek, ale od zdolności każdej z nich do samounicestwienia, 
gdy stanie się zbyteczna lub jest uszkodzona. 

lepiej zapobiegać niż leczyć! 
Prewencja, czyli zapobieganie powstawaniu i rozwojowi 

chorób, w tym chorób nowotworowych, staje się dziś bez 
wątpienia ważnym celem działań medycznych. Powinny 
one obejmować te zabiegi, które z jednej strony ograniczają 
wpływ czynników rakotwórczych na żywe tkanki, z drugiej 
strony utrzymują sprawność układu odpornościowego. Na-
uka potwierdza, że wiele substancji naturalnych będących 
składnikami diety, powstrzymuje nowotwory na różnych 
etapach ich tworzenia. Antidotum przewidzianym przez 
naturę są związki należące do różnych grup antyoksydan-
tów. Ich działanie polega na szybkim dostarczaniu wolnym 
rodnikom elektronu do pary, co chroni naturalne zasoby 
ustrojowych białek i tłuszczów. Tym samym antyoksydanty: 
hamują powstawanie wolnych rodników i utlenianie metali, 
hamują reakcje wolnorodnikowe, naprawiają uszkodzenia 
wywołane przez wolne rodniki, wspomagają układ od-
pornościowy, którego komórki mogą niszczyć substancje 
rakotwórcze. 

antyoksydanty pogrupowano 
następująco: 

 � roślinne poliFenole – około 5 tysięcy różnych 
związków, PROANTYCYJANIDYNY – czerwono-purpu-
rowe barwniki (owoce), FLAWONIDY – żółte barwniki 
owoców cytrusowych, KATECHINY – zielona herbata, 
RESVERATROL – skórka winogron, IZOFLAWONY – 
soja, KWAS ELAGOWY – maliny, truskawki, KURKU-
MINOIDY – ostryż, kmin, PYKNOGENOL – kora sosny 
morskiej, SALIMNYRA – ostropest. 

 � składniki mineralne – cynk, żelazo, mangan, 
german, molibden, selen, chrom i magnez, miedź. 

 �Witaminy: A, Beta-karoten, likopen, B1, B2, B6, B17, 
kwas foliowy, E i D. 

 � enZymy komórkoWe: glutation, dysmutaza, pe-
roksydaza, katalaza. Podgrupa: Aminokwasy – glutation, 
cysteina, kwas liponowy. 

sama, najlepiej naWet 
skomponoWana, dieta nie ZaWsZe 
WystarCZa, by uZupełnić pulę 
ustrojoWyCh antyoksydantóW. 

Poza tym, uzupełnianie witamin owocami i warzywami 
trwa bardzo długo. Możemy organizmowi potrzebnych 
substancji dostarczyć w postaci tabletkowych lub płynnych 
produktów, które uzupełnią codzienną dietę w potrzebne 
składniki odżywcze, budujące silny system odporności. 

umrzeć na „genetyczny 
rozkaz”?! 

Odkryto ponad 100 genów regulujących podział i wzrost 
komórki. Są to tzw. onikogeny komórkowe, odpowiadają-
ce za wzrost organizmu w okresie intensywnego rozwoju. 
W ustroju dorosłego człowieka większość z nich jest nieczyn-
na i nazywane są protoonkogenami. Mogą one jednak ulec 
aktywacji i zapoczątkować transformację nowotworową. 
Uczeni rozpoznali gen kodujący białko p53 (chromosom 17), 
którego brak nie rozpoczyna apoptozy (samounicestwienia), 
powstaje wówczas: rak jelita grubego, płuca, piersi. Obec-
ność tego genu zmniejsza zdolność komórki do tworzenia 
naczyń krwionośnych (hamuje angiogenezę nowotworu). 

Zapoczątkowany przez nie proces apoptozy polega na: 
 � pozbawieniu komórki sygnałów chemicznych czynnika 
wzrostu 

 � uruchamianiu funkcji enzymów komórkowych tnących 
białko (proteaz)  

 � hamowaniu aktywności enzymów uczestniczących we 
wzroście i rozprzestrzenianiu przerzutów  

 � hamowaniu procesu unaczynienia nowotworów, co unie-
możliwia ich wzrost. Inne działanie substancji roślinnych 
polega na hamowaniu wzrostu komórek przedrakowych. 
Za rozwój nowotworów odpowiadają geny kodujące 

grupę białek odpowiedzialnych za podział komórek. Geny 
kodujące białka wewnątrz komórki, zawiadujące procesami 
jego przekazywania, to geny białka Ras. W soku z Noni od-
kryto substancję, która pomaga komórkom zainicjowanym 
i komórkom w fazie przedrakowej powrócić do pierwotnej 
funkcji. Substancją tą jest damnakantal, blokujący podziały 
komórek o zmienionym kodzie genetycznym, indukujący 
produkcję limfocytów T. 

Organizm ludzki kryje jeszcze wiele tajemnic, jedną z nich 
dziś już poznano – to tajemnica życia i mechanizm śmierci, 
ukryty w najmniejszej strukturze żywego organizmu. Daje 
to szansę wyzdrowienia wielu cierpiącym na choroby no-
wotworowe, a innym pozwoli ich uniknąć. To, czy będziesz 
zdrowy, czy nie, w większości zależy od Ciebie. Nie czekaj, 
aż zachorujesz, bo już może być za późno i sam w większości 
możesz zapobiec wielu chorobom.
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Różnicowanie, leczenie, 
zapobieganie

Nadszedł czas kiedy miliony Polaków szukają 
w aptekach pomocy w złagodzeniu objawów 

grypy, przeziębienia i zapalenia zatok. Często 
wymienione jednostki chorobowe są mylone, 

a niejednokrotnie scalane w postać jednej 
choroby. Ale czy grypa i przeziębienie to to 

samo? Jak chronić się przed zachorowaniem? 
Jak je leczyć? Odpowiedzi znajdziecie Państwo 

w niniejszym artykule - zachęcam do lektury

Zarówno grypa, jak 
i przeziębienie cha-
rakteryzują się po-
dobnymi objawami 

głównie za strony górnych 
dróg oddechowych: nieży-
tem nosa, kaszlem, bólem 
gardła jak również podwyż-
szoną ciepłotą ciała i ogól-
nym złym samopoczuciem. 
Co więc różni te choroby?

Przede wszystkim różnicu-
jący jest charakter objawów. 
W przypadku grypy są one 
gwałtowne i szybko narasta-
ją, zwłaszcza w pierwszych 
dniach choroby. Jednym 
z pierwszych objawów jest 
ból mięśni i ogólne osłabie-
nie - niejednokrotnie na tyle 
silne, że zwala z nóg i unie-
możliwia normalne funk-
cjonowanie. Często pojawia 
się wysoka gorączka przekra-
czająca 40 stopni Celsjusza 
z towarzyszącymi jej dresz-
czami. Na domiar złego pa-
cjent skarży się na ból głowy, 
gardła i suchy, uporczywy 
kaszel, choć nie zawsze są to 
typowe objawy.

W przypadku przeziębie-
nia mamy do czynienia ze 
stopniowo narastającymi ob-

jawami. Są one zwykle mniej 
nasilone, a rozpoczynają się 
od uczucia drapania w gardle 
i nieżytu nosa.

Katar na ogół początko-
wo przebiega ze znaczną ilo-
ścią wodnistej wydzieliny. 
Z czasem staje się ona gęsta 
i zmienia swoją barwę. Dra-
panie staje się coraz bardziej 
nieprzyjemne i przechodzi 
w nasilony ból gardła, przy-
nosząc trudność przy prze-
łykaniu. W odróżnieniu od 
grypy choroba przeziębie-
niowa nie przebiega z wysoką 
gorączką, a jedynie w stanie 
podgorączkowym, co spra-
wia, że wiele osób podejmuje 
obowiązki dnia codziennego.

Przeziębienie, które wy-
wołują enterowirusy, potocz-
nie nazywane jest mianem 
„grypy żołądkowej” i łączy 
w sobie głównie objawy 
żołądkowo-jelitowe.

Czynnikami wywołują-
cymi chorobę w przypadku 
grypy są trzy rodzaje wi-
rusa - A, B oraz C. Wirusy 
A i B są głównymi sprawca-
mi epidemii oraz pandemii, 
wywołując ciężkie zachoro-
wania wśród ludności całe-

go świata. Wirus typu C jest 
najmniej groźny i wywołuje 
lekkie infekcje, np. zapalenie 
spojówek.

najWięksZe ŻniWo 
grypa Zebrała 
W lataCh 1918-
1919. naZyWana 
„hisZpanką” 
WyWołała ok. 500 
mln ZaChoroWań 
i poChłonęła Co 
najmniej 50 mln 
istnień ludZkiCh. 

Drugą znaną pandemią 
była grypa meksykańska 
z 2009 r., popularnie nazywa-
na świńską grypą (A H1N1). 
Zabrała ze sobą ok 400 000 
ofiar.

Z pewnością nie należy ba-
gatelizować objawów grypy, 
ponieważ rodzi ona szereg 
możliwości powikłań, m.in. 
ze strony układu oddechowe-
go: zapalenie płuc, oskrzeli, 
zatok, ze strony układu krą-
żenia: zapalenie osierdzia, 
zapalenie mięśnia sercowego, 
ze strony układu nerwowe-
go: drgawki, zapalenie opon 
mózgowych oraz inne, np. 
zapalenie ucha środkowego, 
zapalenie spojówek.

Co istotne - gdy objawy 
charakterystyczne nie ustę-
pują pomimo stosowanych 
leków objawowych (przeciw-
bólowych, przeciwgorączko-
wych, przeciwzapalnych)- po 
3-4 dniach zaleca się wizytę 
u lekarza.

i przeziębienie
GRypa
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leCZenie poWin-
no być objaWoWe: 
Istnieje na rynku farmaceu-
tycznym ogromna ilość le-
ków - począwszy od leków 
przeciwzapalnych, przeciw-
bólowych (ibuprofen, na-
proksen, diklofenak) poprzez 
leki przeciwgorączkowe (me-
tamizol, paracetamol), leki 
przeciwkaszlowe - butami-
rat, kodeina, leki wykrztuśne 
i rozrzedzające zalegającą 
wydzielinę - ambroksol, ace-
tylocysteina, gwajafenazyna, 
leki udrożniające zatoki, uła-
twiające oddychanie, aż po 
preparaty złożone najczę-

ściej w formie saszetek do 
rozpuszczenia bądź tabletek 
musujących. Pamietajmy, że 
nie należy stosować leku nie-
zgodnie z jego wskazaniami,  
tzn. wtedy gdy dane objawy 
u nas nie występują. Dlatego 
najlepszym sposobem jest 
przekazanie precyzyjnej in-
formacji farmaceucie, któ-
ry na podstawie posiadanej 
wiedzy dobierze odpowiedni 
preparat.

Pamiętajmy również, że 
grypa jest chorobą wirusową, 
a przeziębienie w 90% wy-
woływane jest przez wirusy 
- więc stosowanie antybioty-

ków bez zalecenia lekarskie-
go jest niewskazane!

Metodą uznaną za najbar-
dziej efektywną w zapobiega-
niu grypie są profilaktyczne 
szczepienia ochronne. Po-
nieważ wirusy grypy stale się 
zmieniają - co roku typuje się 
linie wirusa, który będzie po-
wodował zakażenia i przygo-
towuje się nowe szczepionki.

W przypadku przezię-
bienia mamy do czynienia 
z ok. 200 różnymi rodzaja-
mi wirusów, które, mutując 
się między sobą, uniemożli-
wiają skuteczną prewencję 
w postaci szczepionki i tym 

samym narażają nas na kilku-
krotne zachorowanie w cią-
gu roku.

udoWodniono, 
Że ekstrakt Z bZu 
CZarnego ZmniejsZa 
skuteCZnie objaWy 
grypy i skraCa CZas 
Choroby do 3-4 dni, 
Co Wydaje się być 
sZCZególnie istotne 
u małyCh dZieCi.

Co powinniśmy robić, aby 
nie dopuścić do zakażenia? 
Przede wszystkim najważ-
niejsza jest profilaktyka. Na-
leży starannie i często myć 
ręce - zwłaszcza po kontak-
cie z osobami zarażonymi. 
Wskazane jest unikanie du-
żych skupisk ludzi szczegól-
nie w pierwszych dniach od 
wystąpienia objawów. Jeśli 
domownicy przechodzą 
grypę, warto zaopatrzyć się 
w jednorazowe maseczki na 
usta. Pozwala to zmniejszyć 
ryzyko zachorowania na-
wet o 50%. Nie mniej ważny 
jest higieniczny tryb życia, 
który pozwala utrzymać 
nasz układ odpornościowy 
w dobrym stanie, tj. regu-
larne posiłki, odpowiedni 
rytm dobowy (minimum  
7 godzin snu), wspomaganie 
układu immunologicznego 
w okresie największego za-
chorowania: suplementacja 
ekstraktu z bzu czarnego, wit. 
C + rutyny, odpowiednia po-
daż kwasów z rodziny omega 
(trany), ekstrakty z czosnku.

Dbając o zdrowie dbajmy 
przede wszystkim o własne 
drogi oddechowe, bo naj-
częściej to one są wrotami 
zakażenia i to od nich roz-
poczynają się infekcje. Postę-
pujmy w myśl zasady - lepiej 
zapobiegać niż leczyć.

tekst: BARBARAS
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MONONukLEOZa
Choroba pocałunków

najczęściej przenoszona 
jest przez bliski kontakt 
ze śliną osoby zakażonej, 
dlatego nazywana jest 

„chorobą pocałunków”. Choroba ta 
najczęściej atakuje dzieci i młodzież. 
Najwięcej zachorowań obserwuje się 
wśród dzieci w wieku przedszkol-
nym. Dzieci w tym wieku biorą do 
buzi wspólne zabawki i w ten sposób 
wirus, który znajduje się w ślinie, 
przenosi się na inne dzieci. Również 
w okresie dojrzewania, gdy młodzież 
próbuje pierwszych pocałunków, 
wirus EBV wywołuje infekcje w ich 
organizmach.

Okres wylęgania mononukleozy 
jest długi. Trwa od 30 do 50 dni. 
Objawy tej choroby, przynajmniej 

w początkowym stadium, bardzo 
podobne są do objawów grypy.

U dzieci objawia się to brakiem 
apetytu, bólem nóżek, zmęczeniem, 
marudzeniem. Węzły chłonne szyi 
powiększają się. Mononukleozę nie-
łatwo rozpoznać. Trudno, aby każde 
dziecko, które ma objawy grypopo-
dobne kierować na badania w kierun-
ku mononukleozy. Czasami lekarze 
wykrywają ją przypadkiem, gdy zapi-
szą na infekcję bakteryjną gardła am-
picylinę, a dziecko dostanie wysypki, 
to wówczas jest to sygnał, że mamy 
do czynienia z wirusem EBV. Pew-
ność, że to jest ta podstępna choro-
ba uzyskamy dopiero po wykonaniu 
specjalnych testów krwi, gdyż wirus 
mononukleozy atakuje limfocyty. 

CZęsto po okresie 
typoWym dla Chorób 
grypopodobnyCh 
pojaWiają się typoWe 
objaWy dla Choroby 
ZWanej mononukleoZą. są 
to międZy innymi:

 � wysoka gorączka nawet do 40 stop-
ni C, która może utrzymywać się 
nawet przez 14 dni,

 � silny ból gardła i szary nalot na 
migdałkach,

 � nieprzyjemny, mdły zapach z ust,
 � wybroczyny na podniebieniu 
miękkim,

 � powiększone, bolesne węzły chłon-
ne w pachwinach, pod pachami, na 
szyi i pod żuchwą,

 � wysypka plamisto-grudkowa na 

Mononukleoza jest zakaźną chorobą wirusową, 
wywoływaną przez wirusa Ebsteina - Barr (EBV), 
która raz przebyta, daje odporność na całe życie
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kończynach i na tułowiu, 
która może utrzymywać 
się bardzo długo,

 � ból brzucha,
 � opuchlizna na powiekach,
 � zdarzają się też przypadki 
wystąpienia zespołu „Ali-
cji w krainie czarów”, czy-
li wystąpienie wrażenia 
zmian wielkości, kształtów 
i położenia przedmiotów 
w przestrzeni.

Przy tak charakterystycz-
nych objawach należy za-
wsze wykonać test krwi, aby 
wykluczyć anginę, płonicę 
czy świnkę.

nie ma lekarstWa, 
które poradZiłoby 
sobie Z tym Wirusem. 
mononukleoZę 
moŻna jedynie leCZyć 
objaWoWo.

 Jest to bardzo wyczerpu-
jąca infekcja dla organizmu. 
Choroba trwa około dwóch 
tygodni. Osoba, która ma 
wirusy EBV w swoim orga-

nizmie zaraża nie tylko w cza-
sie choroby, ale jeszcze przez 
okres 4-6 miesięcy. W okresie 
choroby dziecko nie powinno 
wychodzić z domu ze wzglę-
du na wysoką temperaturę 
i przez to, że organizm jest 
bardzo osłabiony.

Maluch powinien bardzo 
dużo pić i połykać witaminy. 
Powietrze w domu powinno 
być dobrze nawilżone, aby nie 
dopuścić do wysuszenia ślu-
zówek gardła. Dziecko w tym 
okresie potrzebuje więcej od-
poczynku i snu. Małe osóbki 
powinny przez pewien czas 
unikać jazdy na rowerze, dłu-
giego biegania i wstrzymać 
się od urazów brzucha, gdyż 
powiększona w czasie choro-
by śledziona jest bardzo deli-
katna i łatwo może pęknąć.

Po ustąpieniu objawów 
choroby należy zrobić po-
nownie badanie krwi - mor-
fologię, aby upewnić się, czy 
nie ma anemii i czy wszystkie 
parametry wróciły do normy.

Powinniśmy jak najwcze-
śniej uczyć nasze dzieci, aby 
nie jadły jedną łyżką z inny-

mi, nie podjadały cudzych 
kanapek, nie piły z jednej 
szklanki z innymi kolegami. 
My, dorośli też nie powinni-
śmy karmić naszych pociech 
swoją łyżką, Dobre nawy-
ki higieniczne, wyniesione 
z domu rodzinnego, uchro-
nią dzieci nie tylko przed wi-
rusami mononukleozy, ale 
też przed wieloma innymi 
infekcjami.

bardZo podobne 
objaWy ChoroboWe 
Występują 
u młodZieŻy i u osób 
dorosłyCh. 

Wirus mononukleozy jest 
bardzo rozpowszechniony. 
U 80% osób dorosłych na 
świecie znaleźć można prze-
ciwciała świadczące o kon-
takcie z wirusami EBV. Wirus 
ten jest groźny dla osób po 
35 roku życia. Przypuszcza 
się, że wirus Epsteina – Ber-
ra może mieć działanie on-
kogenne. Dostrzeżono jego 
związek z ziarnicą złośliwą, 
rakiem migdałków pod-
niebnych, rakiem ślinianek 

przyusznych, z nowotwo-
rem układu krwionośnego- 
chłoniakiem Burkitta oraz 
z chłoniakami osób chorych 
na AIDS.

Na szczęście raz przebyta 
choroba, jaką jest mononu-
kleoza, nigdy nie pojawi się 
w naszym organizmie po raz 
drugi. Jednak już do końca 
życia jesteśmy nosicielami 
wirusa w postaci utajonej. 
W związku z tym, że nie ma 
żadnych specyfików, które 
niszczą wirusa EBV, orga-
nizm sam musi zwalczyć cho-
robę, ale musimy mu w tym 
pomóc. Podstawą kuracji jest 
oszczędny tryb życia. Kie-
dy występuje gorączka, bolą 
mięśnie i gardło po prostu 
trzeba pozostać w łóżku. 

Wysoką temperaturę na-
leży obniżać połykając leki 
z ibuprofenem lub z para-
cetamolem albo schładzać 
głowę zimnymi okładami. 
W czasie choroby należy du-
żo pić, aby nie dopuścić do 
odwodnienia. Dieta powinna 
być lekkostrawna, żeby nie 
obciążać schorowanej wą-
troby. Mogą to być przecie-
rane zupy. Kiedy boli gardło,  
można je płukać naparami 
z rumianku, szałwii lub sep-
tosanem. Powietrze w po-
koju gdzie przebywa chory 
powinno być dobrze nawil-
żone. Można do nawilżacza 
dodać olejki sosnowe lub eu-
kaliptusowe, które ułatwia-
ją oddychanie i zapobiegają 
wysuszaniu śluzówek gardła. 
Również często należy wie-
trzyć pomieszczenia .

Mononukleoza jest cho-
robą, która może pojawić się 
również w okresie ciąży. Cię-
żarne kobiety, przechodzące 
mononukleozę, mogą dotkli-
wie odczuć przemęczenie 
organizmu.

u dZieCi 
Choroba objaWia się to 
brakiem apetytu, bólem 

nóŻek, ZmęCZeniem, 
marudZeniem. WęZły 

Chłonne sZyi poWięksZają 
się. mononukleoZę 

niełatwo rozpoznać. 
trudno aby każde 

dziecko, które ma objawy 
grypopodobne kierować 

na badania w kierunku 
mononukleozy. 

12 Porady z Apteki nr 03/2020

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg dalszy na str. 14



r e k l a m a



Kobiety, które planują zajść 
w ciążę, jeżeli niedawno były 
chore, powinny poczekać do 
czasu, aż wyniki krwi i próby 
wątrobowe będą właściwe. 
W większości przypadków 
wirus EBV nie jest niebez-
pieczny dla zdrowia ocze-
kiwanego dziecka. Rzadko, 
w bardzo ekstremalnych 
przypadkach, może dopro-
wadzić do poronienia. Jeżeli 
kobieta ciężarna zachoruje 
na mononukleozę w pierw-
szym trymestrze ciąży cza-
sami mogą wystąpić wady 
płodu.

poWikłania 
mononukleoZy 
ZdarZają się bardZo 
rZadko, ale są Wtedy 
poWaŻne. 

Jeżeli wirus zaatakuje wą-
trobę, to zwykle dochodzi 

do żółtaczki. Wówczas mu-
simy się leczyć z powikłań 
w szpitalu. W wyniku prze-
bytej choroby, jaką jest mo-
nonukleoza, może pojawić 
się zapalenie mięśnia serco-
wego i tkanek otaczających 
serce. Najgroźniejsze jest 
jednak pęknięcie śledziony. 
Kiedy w lewej, górnej czę-
ści brzucha pojawi się sil-
ny ból oraz objawy takie jak 
bladość oraz szybkie tętno 
należy niezwłocznie udać 
się do chirurga, aby usunąć 
pękniętą śledzionę. Powi-
kłaniem również może być 
upośledzenie drożności 
dróg oddechowych, zaję-
cie szpiku kostnego, czasem 
ośrodkowego układu ner-
wowego oraz zapalenie opon 
mózgowych.

Po przebytej chorobie 
musimy zregenerować nasz 
organizm. Przez okres 2-3 
miesięcy nie należy pracować 

ciężko fizycznie, unikać zajęć, 
które mogłyby spowodować 
uraz brzucha. Osłabiony or-
ganizm potrzebuje dużo snu 
i wypoczynku. Ważne jest 
abyśmy pamiętali, że układ 
odpornościowy jest osłabio-
ny i nie obroni się przed ko-
lejnymi infekcjami. W tym 
czasie nie wolno przyjmować 
żadnych szczepionek - doty-
czy to wszystkich, zarówno 
dzieci jak i dorosłych.

Mononukleoza może stać 
się chorobą przewlekłą, tak 
zwanym zespołem chronicz-
nego zmęczenia. Wówczas 
zauważymy spadek aktyw-
ności, ciągłe zmęczenie i pro-
blemy z koncentracją.

Leczenie „choroby poca-
łunków” z reguły polega na 
przeczekaniu, odpoczynku 
i nie przemęczaniu organi-
zmu. Domowymi sposobami 
możemy złagodzić uciążli-
we oznaki choroby. Pomoże 

nam w tym czosnek, który 
nie wyleczy, ale skróci okres 
choroby. Uważa się, że eks-
trakt z liścia oliwnego po-
maga osłabić wzrost liczby 
wirusów EBV. Natomiast ką-
piele z wyciągiem z lawendy 
dodadzą energii.

Powinniśmy również 
wspomóc organizm witami-
nami i suplementami z wita-
minami C, A i B. Suplementy 
zawierające magnez, potas 
i wapń wzmocnią układ od-
pornościowy i przyspieszą 
okres rehabilitacji. W tym 
czasie powinniśmy jeść du-
żo warzyw i owoców oraz 
pić około dwóch litrów wo-
dy, aby wypłukać toksyny 
z organizmu.

Przestrzeganie podsta-
wowych zasad higieny jest 
najlepszym sposobem pro-
filaktyki mononukleozy 
zakaźnej.

Tekst: BARBARAS
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Pierwsze dni  szkoły minęły, a dzieciaki 
już mają nowego „przyjaciela”. Mowa 
oczywiście o pierwszym jesiennym katarze

o ile my, dorośli, 
mamy go znacz-
nie rzadziej niż 
nasze pociechy, 

to wystarczy jeden „smar-
kacz” w rodzinie i lawina 
chusteczek zasypuje resz-
tę domowników. Katar jest 
bardzo zaraźliwy, gdyż roz-
przestrzenia się drogą kro-
pelkową. Wystarczy kichnąć, 
a wokół roi się od milionów 
zarazków. Tak naprawdę sam 
katar nie jest żadną chorobą. 
To właściwie pierwsza reak-
cja organizmu na czyhają-
ce wszędzie wirusy. Zmiana 
pogody i ochłodzenie spra-
wiają, że organizm napotyka 
nowe przeszkody na dro-
dze do zdrowia. Przebywa-
jąc w dużych skupiskach to 
właśnie dzieci są narażone 
na wczesne pojawienie się 
tej dolegliwości.

Katar rozpoczyna się upo-
rczywym swędzeniem nosa, 
łzawieniem oczu i płynącą 
nieustannie wydzieliną, a nos 
bardzo szybko robi się czer-
wony. Często katarowi to-
warzyszy uczucie zatkania 
nosa. Bezustanne pociąganie 
nosem sprawia, że samopo-
czucie maleje z godziny na 
godzinę. Niekiedy towarzy-
szy mu ból głowy, a nawet 
ucha. Spowodowane jest to 
budową dróg oddechowych, 

a w szczególności połącze-
niem nosogardzieli z prze-
wodami usznymi. Mimo że 
sam katar jest bardzo uciąż-
liwy, nie stanowi większego 
niebezpieczeństwa dla na-
szego zdrowia. 

Wyróżnia się trzy 
podstawowe 
typy kataru:
wirusowy, 
alergiczny, 
bakteryjny.

Najczęściej wywołuje go 
pierwsza grupa drobnoustro-
jów. To wirusy rozpoczynają 
szaleńczą wycieczkę po ko-
rytarzach szkolnych. Dzieci 
zarażają się jedno od drugie-
go i tak infekcja wędruje od 
domu do domu.

Katar alergiczny dotyczy 
osób, u których występu-
je jakaś inna alergia, ale nie 
zawsze. Może pojawić się 
nawet, gdy chory nie miał 
styczności z alergią. Obja-
wy są niemal identyczne jak 
przy zwykłym katarze, ale, 
o ile tamten kończy się po 
kilku dniach (zwykle sied-
miu), katar alergiczny może 
trwać znacznie dłużej. Zależy 
to między innymi od stęże-
nia alergenów w powietrzu 
czy też w pokarmie – alergia 
krzyżowa.

Katar bakteryjny jest nie-
kiedy następcą kataru wi-
rusowego. Dzieje się tak 
wówczas, gdy rozwija się in-
fekcja i do wirusów dołączają 
bakterie. Taki rodzaj kataru 
może mieć lokalizację rów-
nież w zatokach i wówczas 
konieczne jest leczenie an-
tybiotykami lub sterydami.

Podstawową zasadą lecze-
nia kataru jest oczyszczanie 
nosa przez stosowanie róż-
nego rodzaju kropli nawil-
żających, obkurczających 
śluzówkę nosa oraz table-
tek, np. w przypadku kata-
ru alergicznego. Ważne, aby 
nawadniać organizm, poda-
wać zwiększone dawki wita-
miny C oraz rutozydu, które 
wzmocnią naczynka krwio-
nośne. Zalecane jest rów-
nież obniżanie temperatury 
pomieszczenia podczas snu 
- zbyt gorące i suche powie-
trze dodatkowo podrażnia 
delikatną śluzówkę nosa.

domowe sposoby 
na katar są bardzo 
skuteczne.

Należy nawilżać powie-
trze, wieszając zmoczone 
ręczniki lub stawiając na-
czynie z wodą, np. na para-
pecie. Po dodaniu do niego 
kilku kropli olejku sosno-

wego lub eukaliptusowego 
powietrze w domu wypełni 
się świeżym aromatem, który 
udrożni zapchany nos i uła-
twi oddychanie. 

Można także zastosować 
inhalację w bardzo podobny 
sposób. Do miski wlać ciepłą 
wodę z dodatkiem olejków 
i soli kuchennej i wdychać 
ciepłe opary. Należy oczy-
wiście kontrolować tempe-
raturę wody, aby uniknąć 
poparzenia. 

Sposobem, który znały 
nasze babcie, jest naciera-
nie klatki piersiowej, pleców, 
a także stóp maścią rozgrze-
wającą. Babcie stosowały do 
tego celu smalec gęsi. Obec-
nie dostępne są na rynku 
maści z dodatkiem olejków 
wyżej wspomnianych, a do-
datkowo zawierające kam-
forę i balsam peruwiański. 
Należy również pamiętać, 
iż krople stosowane w celu 
obkurczenia śluzówki nosa 
wysuszają ją, toteż można ich 
używać wyłącznie do pięciu 
dni. Istotną kwestią jest to, 
iż u niemowląt nawet nie-
winny katarek może prze-
obrazić się w dość poważną 
chorobę. Z takim maluchem 
bezwzględnie powinno się 
udać do pediatry. Starsza-
kom i dorosłym można po-
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A-psik!

dawać syrop z cebuli, który 
warto przygotować same-
mu. Pokrojoną w krążki ce-
bulę przesypujemy cukrem 
i odstawiamy na ok. 2 dni. 
Oprócz nieocenionego dzia-
łania przeciwzapalnego na 
gardło, świetnie sprawdza się 
także w przypadku zapcha-
nego nosa.

i najważniejsze – 

katar nie jest żadną prze-
szkodą w aktywności fi-
zycznej. Wręcz przeciwnie, 
krótki spacer na świeżym 
powietrzu ułatwi oddycha-
nie i poprawi samopoczucie.



r e k l a m a

,MADRY SPOSOB

NA KATAR

.

-

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.

*Odblokowuje nos, przyspiesza gojenie2, chroni2, nie zawiera konserwantów. Na podstawie CHPL.
1. Sudafed Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.
2. Dotyczy błony śluzowej nosa.
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.  Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  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 
na 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 Healthcare (Ireland) Limited.  SUDAFED XYLOSPRAY DEX DLA DZIECI Każdy ml aerozolu do 
nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego 
zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie 
błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 
SUDAFED XYLOSPRAY DEX  Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej 
nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 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 substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. 
Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie produktu Sudafed i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu 
nadciśnieniowego. Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-SU-2000013

Zawiera kwas hialuronowy
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Zawiera deksopantenol
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Biała 
laska

– symbol  
niepełnosprawności  

wzrokowej

Człowiek za pomocą 
narządu wzroku, 
który jest wysoko 
zorganizowanym 

analizatorem zmysłowym, 
odbiera aż 80% informacji 
docierających ze świata ze-
wnętrznego. Oczy zaliczane 
są do fotoreceptorów, po-
nieważ są przystosowane do 
odbierania bodźców w po-
staci energii świetlnej. Zmysł 
wzroku pozwala oceniać od-
ległość przedmiotów, rozróż-
niać natężenie światła oraz 
barwy. Oczy pełnią bardzo 
ważną rolę w poznawaniu 
otoczenia. Są wykorzysty-
wane w codziennych czyn-

nościach takich jak toaleta, 
przygotowywanie i spożywa-
nie pokarmów, do czynności 
związanych z nauką i pracą 
(czytanie, pisanie itp.). Zmysł 
wzroku pozwala nam orien-
tować się w przestrzeni, loka-
lizuje przeszkody, umożliwia 
poruszanie się w terenie.

Brak lub poważne osła-
bienie wzroku powoduje 
trudności w wykonywaniu 
czynności dnia codzienne-
go, osłabia sferę emocjo-
nalną, ogranicza orientację 
przestrzenną, poruszanie 
się oraz funkcjonowanie 
w społeczeństwie.

ciąg dalszy na str. 20
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r e k l a m a

osoby niepełnosprawne  
wzrokowo można 
podzielić na:

 �CałkoWiCie nieWidome - w ogóle nie od-
bierają wrażeń wzrokowych

 �nieWidome od urodZenia - urodzone 
jako niewidome lub te, które straciły wzrok w pierw-
szych pięciu latach życia (funkcjonują jak całkowicie 
niewidomi)

 �oCiemniałe - to takie osoby, które straciły wzrok 
w wieku powyżej 5-6 lat (poziom funkcjonowania 
tych osób jest bardzo różny i zależy od wieku, w któ-
rym nastąpiła utrata wzroku, czyli zależy od sumy 
doświadczeń nabytych w latach życia)

 � słaboWidZąCe - wspomagają się szkłami ko-
rekcyjnymi, lupą lub powiększalnikiem

 � Z poCZuCiem śWiatła - odróżniają dzień 
od nocy

kiedy człowiek traci 
wzrok uświadamia 
sobie, że już zawsze 
będzie zależny 
od innych osób 
i musi pogodzić 
się z różnymi 
ograniczeniami. 

Nowe sytuacje budzą lęk, 
opór i stają się wielkim wy-
zwaniem. Trzeba pogodzić 
się z tym, że nie będzie można 
zobaczyć wschodu ani zacho-
du słońca, nie będzie można 
samodzielnie wspiąć się na 
szczyt góry czy popływać ka-
jakiem. Trudno każdemu, kto 
utracił wzrok, pogodzić się 
z nową sytuacją i zachować 
pogodę ducha. Osoby ociem-
niałe, które nagle straciły 
wzrok mają problem z akcep-
tacją swojej niepełnospraw-

ności i wstydzą się jej. Nie 
potrafią inicjować kontak-
tów interpersonalnych, źle się 
czują w nieznanym otocze-
niu, nie widząc drugiej osoby 
muszą czekać na zainicjowa-
nie rozmowy przez nią. Takie 
sytuacje mogą u niektórych 
ociemniałych prowadzić do 
poczucia samotności, budzić 
złe emocje, a niekiedy prowa-
dzić do unikania kontaktów 
z innymi ludźmi. Człowiek 
ociemniały próbuje odsunąć 
się od innych ludzi, czuje się 
niepotrzebny i uważa, że jest 
ciężarem dla innych. Zamyka 
się w przysłowiowych czte-
rech ścianach, a jednocześnie 
jest spragniony towarzystwa 
i cierpi na nadmiar wolnego 
czasu. Nachodzą go dręczą-
ce, powracające myśli, że jest 
bezradnym, sfrustrowanym 
inwalidą. Człowiek niepełno-

ciąg dalszy ze str. 19
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sprawny wzrokowo potrze-
buje kogoś bliskiego, kto go 
zrozumie, pocieszy i otoczy 
troskliwą opieką. 

ociemniali powinni 
zdać sobie sprawę, 
że muszą zacząć 
szukać sensu życia od 
nowa. trzeba zrobić 
wszystko, aby im w tym 
pomóc. 

Starajmy się podsunąć im 
propozycje różnych zaintere-
sowań. Kiedy będą pochło-
nięci swoją pasją, nie będą 
rozpamiętywać różnych pro-
blemów i zapomną o stre-
sach. Każdy powinien dobrać 
sobie zainteresowania zgod-
nie ze swoimi potrzebami 
oraz temperamentem. Świa-
domość, że jest się w czymś 
dobrym wpływa na poczucie 
własnej wartości, popycha 
do dalszego rozwoju i daje 
poczucie spełnienia.

w życiu osób 
niepełnosprawnych 
wzrokowo 
występują poważne 
ograniczenia, które 
jednak nie oznaczają 
utraty wszystkich 
możliwości. 

Ważniejsze w ich życiu od 
tego, co utracili, jest to, co 
pozostało. Osoby zdrowe, 
które zrozumieją ten fakt, 
są w stanie uskutecznić wła-
ściwą pomoc i dać wspar-
cie osobie niepełnosprawnej 
wzrokowo, co jest kluczem 
do efektywnego współży-
cia z osobami niewidomymi 
i ociemniałymi w życiu co-
dziennym. Osoby te są bar-
dzo zróżnicowane. Część 
utraciła wzrok całkowicie, 
inni zachowali niewielkie 
możliwości widzenia. Za-

daniem ludzi zdrowych, 
przebywających wśród lu-
dzi niewidomych, jest zro-
zumienie ich specyficznych 
zachowań w wielu przypad-
kach. Zachowania te wyni-
kają z tego, że niewidomi nie 
mogą uczyć się przez naśla-
downictwo. Nie potrafią oni 
stosować powszechnie przy-
jętych norm zachowania jak 
uśmiechy, ukłony, ubieranie 
się w odpowiednim stylu. 
Osoby słabowidzące zacho-
wują się czasami jak ludzie 
widzący, jednak ich funk-
cjonowanie w sposób ludzi 
widzących bywa przyczyną 
wielu przykrych nieporozu-
mień, co może powodować 
negatywne konsekwencje 
psychiczne dla nich.

W życiu ludzi niewidzą-
cych i słabowidzących po-
jawiają się bariery takie jak 
utrudnienia w zdobywaniu 
informacji, niemożność re-
agowania na mimikę twa-
rzy, gesty, ograniczenia 
w samodzielnym porusza-
niu się w miejscach publicz-
nych, w podróżowaniu oraz 
utrudnienia w społecznym 
funkcjonowaniu.

Istnieje wiele możliwo-
ści przezwyciężenia skut-
ków utraty wzroku. Jednym 
z nich jest szkolenie reha-
bilitacyjne, które pozwala 
opanować szereg umiejęt-
ności. Również specjalnie 
wyszkolone psy i białe laski 
umożliwiają w miarę samo-
dzielne przemieszczanie się. 
Biała laska daje ludziom nie-
pełnosprawnym wzrokowo 
możliwość poruszania się, 
a tym samym samodziel-
ność. W obecnych czasach 
mogą być zamontowane na 
laskach nowo-
czesne 

udogodnienia dla niewi-
dzących. W uchwycie la-
ski może być umieszczony 
detektor zielonego światła, 
który dźwiękiem sygnalizu-
je zapalenie zielonego świa-
tła i umożliwia bezpieczne 
przejście przez ulicę. Na każ-
dej białej lasce można zain-
stalować laserowy detektor 
wykrywający przeszkody lub 
urządzenie echolokacyjne, 
które, wykrywając prze-
szkody, wibruje. Trudności 
w samodzielnym poruszaniu 
występują u osób niewido-
mych niezależnie od wie-
ku. Umiejętność chodzenia 
w przypadku małego dziecka 
pojawia się później w porów-
naniu z dziećmi widzącymi, 
ponieważ u tych dzieci istnie-
je lęk przed przestrzenią oraz 
brak świadomości istnienia 
przedmiotów i obiektów w tej 
przestrzeni.

u osób niewidomych 
poznawanie 
otaczającej 
rzeczywistości 
i zjawisk w niej 
występujących 
odbywa się dzięki 
innym zmysłom niż 
wzrok, a mianowicie 
dzięki zmysłowi 
dotyku i słuchu. 

Dla ludzi niewidomych, 
zarówno dorosłych jak i dzie-
ci, informacja dotykowa jest 
niezbędnym warunkiem 
do poznania przedmiotów 
i cech najbliższego otocze-
nia. Dotykowe poznawanie 
przedmiotów od szczegółów 
do ogółu jest trudne i daje 
wiele niejasnych informacji. 
W przestrzeni dotykowej na-
stępuje przetransportowanie 
wrażeń dotykowych i wra-
żeń z innych zmysłów na 
wyobrażenie jednego przed-

miotu z otoczenia. 
ciąg dalszy na str. 22
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Jest to skomplikowana pra-
ca umysłowo-fizyczna, ma-
jąca na celu kształtowanie 
wyobraźni i na tworzeniu po-
jęć. Jednak zjawiska fizyczne 
takie jak tęcza na niebie nigdy 
nie będą dostępne percepcyj-
nie dla ludzi niewidomych.

osoby niewidome 
mają trudności 
ze zrozumieniem 
pojęć, zwłaszcza 
przestrzennych. 

Dla niewidomych dzieci 
przestrzeń jest postrzegana 
jako kolejno następujące zda-
rzenia. Napotykane przed-
mioty pozostają w umyśle 
dziecka w relacji czasowej, 
a nie przestrzennej. Dzieci 

niewidome później (śred-
nio o dwa lata) niż dzieci 
widzące używają określeń 
odzwierciedlających stosun-
ki przestrzenne między inny-
mi przyimków za, pod, nad, 
przed, od, między.

Niewidomym trudność 
sprawia rozumienie pojęć 
opisujących właściwości 
przedmiotów takich jak błysz-
czący, przezroczysty, barwny, 
kolorowy. Ludzie ci posługują 
się tymi wyrażeniami, ale ni-
gdy nie będą pojmować ich 
tak samo jak ludzie widzący. 
W ich umysłach tworzą się 
wyobrażenia zastępcze, czyli 
substytuty psychiczne tych 
treści. Problem ten nie doty-
czy osób ociemniałych, które 
mogą się odwołać do pamięci 
wzrokowej.

Każda osoba widząca 
chciałaby jak najdłużej cie-
szyć się dobrym wzrokiem, 
dlatego powinna chronić 
oczy przed słońcem, dbać 
o odpowiednie oświetlenie 
przy pracy, robić przerwy 
przy pracy z komputerem 
oraz podczas oglądania te-
lewizji. Warto wiedzieć, że 
wzrok pogarsza wiele chorób, 
dlatego należy zapobiegać 
otyłości czy cukrzycy. Wzrok 
można chronić także od we-
wnątrz dzięki prawidłowej 
diecie, w której powinny 
być zawarte wszystkie po-
trzebne składniki odżywcze, 
a w szczególności witamina 
A, która jest prekursorem 
barwnika występującego 
w pręcikach. W naszym ja-
dłospisie powinny znaleźć się 

warzywa takie jak: marchew, 
kapusta, szpinak, jarmuż, 
rzepa, zielona fasolka, bro-
kuł oraz owoce, a zwłaszcza 
jagody. Beta-karoten, anty-
oksydanty C i E to elementy, 
które większość zdrowo od-
żywiających się osób dostar-
cza swojemu organizmowi 
codziennie, jednak trudniej 
dostarczyć luteinę i zeaksan-
tynę. Te składniki możemy 
uzupełnić, stosując suple-
menty diety. Luteina chroni 
oczy przed wolnymi rodni-
kami i wspomaga aktywność 
enzymów przeciwutleniają-
cych, chroni również przed 
zaćmą. Ponadto luteina wraz 
z zeaksantyną poprawia pro-
ces przetwarzania obrazu, 
zmniejszając efekt zmęczo-
nych oczu.

odpowiednio 
zbilansowana 
dieta, troska 
o zdrowie 
(spacery, 
gimnastyka) 
sprawią to, że na 
długo zachowamy 
sprawność 
widzenia 
i będziemy nosić 
jedynie okulary 
przeciwsłoneczne.

ciąg dalszy ze str. 21
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dobry 

Czy taki naprawdę istnieje?
ChOLEsTEROL 

ciąg dalszy na str. 24

jest ważnym skład-
nikiem budującym 
błony komórkowe 
w ciele człowieka. Nie 

obejdzie się bez niego także 
układ płciowy, gdyż katalizu-
je produkcję hormonów ta-
kich jak estrogen, testosteron 
czy progesteron. Również 
synteza witaminy D3 nie by-
łaby możliwa, gdyby nie jego 
obecność.

pytanie WięC, 
dlaCZego sieje 
taki postraCh 
Wśród 
paCjentóW? 

Otóż znaczenie ma oczy-
wiście ilość cholestero-
lu krążącego we krwi. Za 

normę uznaje się poziom 
poniżej 220 mg/dl. Poziom 
podwyższony to wartości 
200-239 mg/dl, a wysoki – 
240 mg/dl.

Tak naprawdę istnieje 
jeden rodzaj cholesterolu 
wytwarzanego w wątrobie. 
O tym, czy jest on „dobry”, 
czy „zły”, decyduje białko - 
lipoproteina, z którym łączy 
się on, krążąc we krwi. Jeśli 
białko ma niską gęstość - 
frakcja „LDL”, cholesterol 
powędruje wprost do ko-
mórek i będzie się odkładał, 
tworząc blaszki. Jeśli nato-
miast połączy się z lipopro-
teiną „HDL”, nadmiar jego 
będzie transportowany do 
wątroby, która pozbędzie 
się go z organizmu.

Najczęściej 
o cholesterolu myślimy 
jak o najgorszym wrogu, 
a niewielu z nas zdaje 
sobie sprawę, że tak 
naprawdę jest niezbędny 
dla naszego organizmu 

Badania udowodniły, że 
zdrowy organizm potrafi 
sobie poradzić z nadmia-
rem cholesterolu i go regu-
luje, przy czym jeśli poziom 
„HDL” jest wyższy, ale ogólna 
ilość jest w normie, nie bę-
dzie miało to negatywnego 
znaczenia dla naszego zdro-
wia. Problem powstaje, gdy 
z jakiegoś powodu, np. złej 
diety, choroby czy czynników 
genetycznych poziom znacz-
nie wzrasta. W takiej sytuacji 
konieczna jest właściwa dieta 
obniżająca poziom choleste-

rolu, a często także przyjmo-
wanie leków z grupy statyn.
jeśli ChodZi o die-
tę najkorZyst-
niej jest Wybierać 
„dobre” tłusZCZe  
- np. olej z oliwek. Mięso 
powinno być chude, a za-
warte np. w rybach kwasy 
omega-3 pomogą uporać się 
z trójglicerydami, których 
wysoki poziom często towa-
rzyszy dużym wartościom 
cholesterolu. 
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Godne polecenia są tłuszcze 
roślinne, ale tylko takie, które 
nie były poddawane obróbce 
w celu utwardzania. Zawiera-
ją one bardzo szkodliwe kwa-
sy trans. Faktem jest również, 

że bez obaw można spożywać 
jajka, od wielu lat uważane 
za bombę cholesterolową - 
zupełnie niesłusznie. Jedno 
jajko dziennie jest jak naj-
bardziej pożądane w menu.

skłonności do wysokiego 
cholesterolu wynosi nawet 
50%. Zaleca się wówczas 
utrzymywanie prawidłowej 
wagi u dziecka i dużej aktyw-
ności fizycznej.

A co z przekonaniem, że 
cholesterol jest przyczyną 
miażdżycy? Okazuje się, że 
przyczynia się do tego jak 
najbardziej, ale także udo-
wodniono w badaniach, iż 
wraz z wiekiem naczynia 
krwionośne stają się mniej 
elastyczne, w  zawiązku 
z czym blaszki cholesterolu 
mogą łatwo pękać i odrywać 
od ścian naczyń, co może wy-
wołać zator. 

dodatkoWo 
roZWojoWi 
miaŻdŻyCy 
sprZyjają:

 � nieleczona cukrzyca

 � nadciśnienie
 � długotrwały stres
 � brak aktywności fizycznej.
 Niestety istnieje prze-

świadczenie wśród pacjen-
tów, że każdy, kto ma duży 
cholesterol, zachoruje na ser-
ce. Udowodniono, że osoby 
z niskim cholesterolem za-
padają na choroby układu 
krążenia równie często jak 
reszta osób będąca w grupie 
ryzyka. Ponadto istotne jest, 
aby wyniki pacjentów rozpa-
trywać indywidualnie i na ich 
podstawie dobierać leczenie.

 I na koniec optymistyczna 
wiadomość - można pod-
wyższyć „dobry” choleste-
rol, czyli „HDL”, a co za tym 
idzie zmniejszyć ryzyko po-
ważnych chorób. W tym celu 
pomocna będzie dieta boga-
ta w błonnik, dobroczynne 
kwasy omega-3 i oczywiście 
duża dawka ruchu.

praWdZiWą plagą obFitująCą 
W kWasy trans są produkty 
typu Fast-Food, Ciastka, WaFelki 
CZy Wyroby CZekoladoWe, 
ZaWierająCe bardZo duŻo 
ZWiąZkóW trans. dieta bogata 
W suroWe WarZyWa i oWoCe, 
a takŻe WęgloWodany ZłoŻone 
Z peWnośCią pomoŻe utrZymać 
W ryZaCh poZiom Cholesterolu.

Czasem hipercholestero-
lemia rodzinna powoduje 
znaczne zwiększenie pozio-
mu frakcji „LDL” we krwi, 
a jego wartości sięgają nawet 
400mg/dl. Sytuacja ta jest 

bardzo poważna i wymaga 
podjęcia natychmiastowego 
leczenia farmakologicznego. 
Niekiedy problem dotyczy 
nawet dzieci, gdyż prawdo-
podobieństwo przekazania 
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Wapń (Ca) jest głównym 
składnikiem mineralnym 

w organizmie człowieka. Około 
99% wapnia znajduje się 

w kościach i zębach, których 
jest podstawowym materiałem 

budulcowym. Pozostała ilość 
tego pierwiastka zawarta jest 

w tkankach miękkich oraz 
w płynach ustrojowych

Wapń  
pierwiastkiem 

życia

ciąg dalszy na str. 26

do prawidłowe-
go wchłaniania 
i wykorzystania 
wapnia przez or-

ganizm człowieka niezbęd-
na jest odpowiednia ilość 
witaminy D. Ważną rolę 
w zachowaniu prawidłowej 
gospodarki wapniowej w or-
ganizmie pełni także odpo-
wiedni stosunek wapnia do 
fosforu w diecie. Jest on zróż-
nicowany w zależności od 
wieku. W przypadku osób 
dorosłych przyjmuje się, że 
stosunek ilościowy wapnia 
do fosforu powinien wynosić 
1:1, u dzieci – 1,2:1.

Wapń, poza udziałem 
w budowie kości i zębów, 
uczestniczy w krzepnięciu 
krwi, działaniu niektórych 
enzymów, budowie hormo-
nów, w skurczu i rozkurczu 
mięśni. Odgrywa także rolę 
w prawidłowym działaniu 
układu nerwowego i pracy 
serca. Pomaga również w za-
pobieganiu nadciśnieniu.

niedobór 
wapnia

Małe spożycie wapnia 
z dietą, jego złe wchłanianie 
czy też nadmierne wydalanie 
może prowadzić do niedobo-
rów tego składnika w orga-
nizmie człowieka. U dzieci 
długotrwałe niedobory wap-
nia są przyczyną krzywicy. 
Braki wapnia w diecie dzie-
ci i młodzieży w okresie in-
tensywnego wzrostu mogą 
powodować zmniejszenie 
szczytowej masy kostnej 
(organizm czerpie wówczas 
wapń z kości), co w konse-
kwencji może prowadzić do 
rozwoju osteoporozy w wie-
ku dorosłym. U osób doro-
słych niedostateczna podaż 

wapnia może się przyczyniać 
do demineralizacji kości, 
powodując ich zmiękczenie 
i deformację oraz zwiększać 
ryzyko rozwoju osteoporozy. 
Na niedobory wapnia może 
wpływać także jego nadmier-
ne wydalanie z moczem. Do 
tego procesu przyczynia się 
- między innymi - duże spo-
życie białka i duża zawartość 
sodu w diecie.

Innym objawem niedo-
boru wapnia może być hi-
pokalcemia (zmniejszenie 
stężenia wapnia w surowi-
cy krwi), której przyczyną 
są najczęściej zaburzenia 
hormonalne. W przypadku 
zachwianej równowagi hor-
monalnej nawet duże spoży-
cie wapnia z dietą może nie 
chronić przed hipokalcemią. 
Do jej objawów należą mię-
dzy innymi niewydolność 
serca i zaburzenia rytmu ser-
ca, ale możliwy jest również 
przebieg bezobjawowy.

nadmiar 
wapnia 
w organizmie

Uważa się, że w przypad-
ku prawidłowego, urozma-
iconego żywienia nadmiar 
wapnia w organizmie nie 
występuje. Przyjmuje się, że 
maksymalną dobrze tolero-
waną przez osoby zdrowe 
ilością wapnia jest 2,5 g/d. 
Należy wspomnieć, że u osób 
z kamicą nerkową nadmier-
ne spożycie wapnia może się 
przyczyniać do powstania 
kamieni nerkowych. Nad-
miar wapnia w diecie może 
także ograniczać wchłania-
nie innych składników mi-
neralnych, takich jak cynk, 
magnez i żelazo.
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LEkaRZ ORaZ faRMaCEuTa MOżE, 
pO pRZEpROwaDZENiu wywiaDu 
DOTyCZąCEGO Nawyków żywiENiOwyCh, 
ZaLECiĆ supLEMENTaCJę wapNia 
(ZwykLE w DawCE 500–1000 MG). 
wapń w pREpaRaTaCh LECZNiCZyCh 
i pRODukTaCh supLEMENTaCyJNyCh 
wysTępuJE MięDZy iNNyMi w pOsTaCi 
węGLaNu, CyTRyNiaNu, MLECZaNu, 
GLukONiaNu, LakTOBiONiaNu CZy 
GLuBiONiaNu

ciąg dalszy ze str. 25

najlepsze 
źródła wapnia

Podstawowym źródłem 
wapnia dla człowieka jest 
żywność. Najlepiej przyswa-
jalny wapń pochodzi z mle-
ka i przetworów mlecznych, 
ponieważ produkty te za-
wierają laktozę, zwiększającą 
wchłanianie wapnia, i cha-
rakteryzują się odpowiednim 
stosunkiem wapnia do fosforu 
(1:1). Osobom nietolerującym 
laktozy zaleca się spożywanie 
zamiast mleka przetworów 
mlecznych, w których część 
laktozy zastała rozłożona. Do 
takich produktów należą na-
poje fermentowane (kefir, jo-
gurt) i sery podpuszczkowe 
dojrzewające (tzw. żółte). Jed-
nocześnie należy pamiętać, że 

spożycie serów żółtych nie po-
winno być zbyt duże ze wzglę-
du na dużą zawartość tłuszczu 
i cholesterolu. Dobrym źró-
dłem wapnia są także kon-
serwy rybne i ryby wędzone, 
zwłaszcza te spożywane wraz 
z ośćmi. Niektóre produkty 
roślinne (nasiona fasoli, natka 
pietruszki, szpinak, orzechy) 
również zawierają znaczne ilo-
ści tego składnika, ale nie jest 
on tak dobrze przyswajalny 
jak z mleka i jego przetworów. 
Za małą przyswajalność wap-
nia z produktów roślinnych 
odpowiadają zawarte w nich: 
kwas szczawiowy (występu-
jący np. w szczawiu i szpi-
naku), fityniany (produkty 
zbożowe) oraz niektóre frak-
cje błonnika pokarmowego. 
Dobre wykorzystanie wap-
nia z diety utrudnia również 

tłuszcz oraz duże ilości fosfo-
ru. W niektórych produktach 
spożywczych znajdują się zaś 
substancje, które zwiększają 
wchłanianie wapnia, takie jak 
laktoza, witamina D, lizyna, 
arginina, inulina, fruktooligo-
sacharydy i kwas cytrynowy. 

Źródło wapnia mogą stano-
wić również wody mineralne 
oraz woda pitna, ta która jest 
określana twardą. Na rynku 
dostępne są wody mineralne 
zawierające ponad 150 mg 
wapnia/l.
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ciąg dalszy na str. 28

Co to jest kaszel?
Kiedy różne czynni-

ki fizyczne, chemiczne lub 
drobnoustroje obecne w po-
wietrzu drażnią lub zanie-
czyszczają drogi oddechowe, 
pierwszą odruchową reakcją 
jest kaszel. Przyczyną kaszlu 
mogą być również infekcje 
i stan zapalny w drogach od-
dechowych. Odruch kasz-
lowy to ważny mechanizm 
ostrzegawczy i oczyszczający 
drogi oddechowe.

kaszel jako 
mechanizm 
ostrzegawczy

Oskrzela reagują kaszlem 
na podrażnienie ich nabłon-
ka przez bodźce fizyczne takie 
jak pył, kurz, dym i pyłki roślin 
oraz na bodźce chemiczne, np. 
gazy w powietrzu. Oskrzela re-
agują też kaszlem na infekcje 
wywołane przez drobnoustro-
je z towarzyszącym im sta-
nem zapalnym. Kaszel ten jest 
zwykle kaszlem suchym. To-
warzyszy mu „pusty” dźwięk 
i wrażenie, że odkrztuszone 
zostało jedynie powietrze. 

kaszel jako 
mechanizm 
obronny

Opisany odruch kaszlowy 
zapobiega przedostawaniu 

się szkodliwych cząsteczek 
głębiej w drogach oddecho-
wych, ale jeśli już dostaną się 
tam one, muszą zostać usu-
nięte. Ich usuwanie odbywa 
się na drodze tzw. transportu 
śluzowo-rzęskowego. Wdy-
chane cząstki fizyczne lub 
drobnoustroje są zatrzymy-
wane przez warstwę śluzu, 
pokrywającą powierzchnię 
nabłonka dróg oddecho-
wych. Dzięki stałemu rucho-
wi rzęsek nabłonka, wraz ze 
śluzem są stale przesuwane 
wstecz - w kierunku gardła, 
w celu ich usunięcia. Jeśli ten 
naturalny mechanizm trans-
portowy przestaje sprawnie 
działać, np. z powodu zgęst-
nienia śluzu podczas choro-
by, ulega on nagromadzeniu 
i wraz z uwięzionymi zanie-
czyszczeniami może być 
usunięty jedynie w wyniku 
kaszlu. Jest to kaszel okre-
ślany jako mokry lub pro-
duktywny. Towarzyszy mu 
odgłos i uczucie „odrywania” 
luźnej wydzieliny w drogach 
oddechowych.

ile trwa kaszel?

Kaszel może trwać np. do 
3 tygodni i mieć nasilony 
charakter, wtedy nazywa się 
go kaszlem ostrym lub krót-
kotrwałym. Może też trwać 
dłużej niż 8 tygodni i wtedy 

nazywamy go kaszlem prze-
wlekłym. Pomiędzy tymi dwo-
ma kategoriami wyodrębniany 
jest czasami kaszel podostry, 
trwający od 3 do 8 tygodni.

kaszel związany 
z infekcją

Najczęściej jest tak, że pod-
czas infekcji najpierw poja-
wia się kaszel suchy i trwa  
2 do 3 dni, po czym prze-
kształca się w kaszel mo-
kry – produktywny. Ten 
trwa zwykle ok. 7 dni, a cza-
sem dłużej i na tym etapie 
kaszel związany z infekcją 
zwykle się kończy. Są jed-
nak pacjenci, u których po 
przejściu infekcji oskrzela 
pozostają bardzo wrażliwe, 
a nawet mówi się, że nadre-
aktywne, i u tych pacjentów 
jeszcze przez kilka lub wiele 
tygodni utrzymuje się kaszel 
suchy, zwany kaszlem z po-
drażnienia. Jeśli taki kaszel 
utrzymuje się dłużej niż 8 
tygodni, zaleca się wizytę le-
karską w celu wykluczenia 
innych jego przyczyn.

kaszel suchy – jak 
go rozpoznać?

Zanim zacznie się kaszel 
suchy i wtedy, kiedy już trwa, 
najczęściej ma się uczucie 
„łaskotania” lub „drapania” 

w gardle. Kaszlowi suchemu 
- i stąd właśnie jego nazwa - 
nie towarzyszy nadmierna 
produkcja wydzieliny w dro-
gach oddechowych. Suchy 
kaszel bywa bardzo bolesny. 
Powtarzające się bezproduk-
tywne kasłanie może powo-
dować i nasilać ból gardła 
i nadwyręża mięśnie klatki 
piersiowej i grzbietu. Uszka-
dzanie i drażnienie nabłonka 
dróg oddechowych poprzez 
kaszel suchy prowadzi do 
dalszego wyzwalania kaszlu 
i tak „spirala kaszlu” nakrę-
ca się. Dlatego kaszel suchy 
należy hamować. Stanowi 
on obciążenie dla dróg od-
dechowych, a nie przynosi 
żadnych korzyści. Pomóc 
złagodzić go może spraw-
dzony lek przeciwkaszlowy, 
np. w postaci syropu.

Stan zapalny rozwijający się 
w drogach oddechowych, np. 
podczas infekcji, prowadzi 
do stopniowego zagęszcza-
nia wydzieliny oskrzelowej 
i zwiększania jej lepkości. 
Drogi oddechowe bronią się 
przed zaleganiem produko-
wanej w nadmiarze wydzieli-
ny, wywołując odruch kaszlu. 
Tak więc kaszel suchy w mia-
rę postępu choroby np. prze-
ziębienia, przekształca  się 
w kaszel z wydzieliną -  tzw. 
kaszel mokry.

kaszel
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kaszel mokry – 
jak rozpoznać?

Zakażenia układu odde-
chowego, a nawet palenie ty-
toniu lub zanieczyszczenie 
powietrza mogą powodo-
wać, że naturalnie produko-
wana wydzielina oskrzelowa 
staje się tak gęsta i lepka, że 
zwęża drogi oddechowe 
i utrudnia przepływ powie-
trza, a więc i oddychanie. 
Nadmiar wydzieliny może 
też zaostrzyć przebieg infek-
cji. Organizm odruchowo 
usuwa wydzielinę - pojawia 
się wtedy kaszel z odkrztu-
szaniem. Kaszel ten, zwany 
też produktywnym, oskrze-
lowym lub mokrym, jest 
sposobem organizmu na 
usuwanie nadmiernej ilo-
ści zalegającego śluzu z dróg 
oddechowych. Kaszel mokry 
łagodzi się za pomocą leków 
wykrztuśnych, tj. rozrzedza-
jących wydzielinę oskrzelo-
wą, bo rzadsza, luźniejsza 
wydzielina jest łatwiejsza do 
usunięcia. Proces ten wspo-
maga się więc, stosując leki 
wykrztuśne w postaci syro-
pów, tabletek, pastylek do 
ssania lub w postaci inhalacji. 

dlaczego należy 
umieć rozróżniać 
rodzaj kaszlu?

Dlatego, że ważne jest, aby 
kaszel suchy łagodzić lekami 
przeciwkaszlowymi, a kaszel 
mokry ułatwiać za pomocą 
leków wykrztuśnych. Nigdy 
odwrotnie. I nigdy łącznie.

Kaszel mokry jest ozna-
ką obecności i gromadzenia 
się w drogach oddechowych 
nadmiaru śluzu. Śluz ten po-
winien zostać usunięty za po-
mocą leków wykrztuśnych. 
W takim przypadku nie sto-

suje się leków przeciwkasz-
lowych, gdyż przyjmowanie 
leku przeciwkaszlowego 
osłabia odruch kaszlu, co 
w czasie jednoczesnego nasi-
lenia produkcji śluzu wywo-
łanego lekiem wykrztuśnym, 
może prowadzić do niebez-
piecznego jego nagromadze-
nia w drogach oddechowych. 

W skrócie: równoczesne 
stosowanie leków zwięk-
szających wydzielanie 
i upłynnianie śluzu dla łatwiej-
szego odkrztuszenia wraz  
z  lekami przeciwkaszlowy-
mi jest bezzasadne, a wręcz 
może być dla pacjenta 
niebezpieczne.

leczenie 
objawowe 
kaszlu obejmuje 
następujące drogi 
postępowania:

 � hamowanie kaszlu suche-
go / nieproduktywnego 
zaleca się w początkowej 
fazie infekcji lub w przy-
padku chorób, z powo-
du których lekarz zalecił 
stosowanie leku przeciw-
kaszlowego. Leczenie prze-
ciwkaszlowe jest skuteczne 
w przypadku nieproduk-
tywnego / suchego kaszlu: 
przez kilka dni na początku 
zakażenia, w celu zmniej-
szenia podrażnienia dróg 
oddechowych, w celu za-
pobiegania nudnościom, 
wymiotom i innym do-
legliwościom powodo-
wanym przez kaszel 
suchy, również po za-
kończeniu infekcji. 

 � łagodzenie kaszlu mo-
krego / produktywnego 
poprzez wpływ na parame-
try śluzu. Odbywa się to na 
kilka sposobów - poprzez 
działanie:

 � sekretolityczne (zwięk-
szanie wydzielania wil-
gotnego śluzu w drogach 
oddechowych), 

 �mukolityczne (upłyn-
nianie gęstego śluzu za-
legającego w drogach 
oddechowych)

 �mukokinetyczne (uła-
twianie przesuwania 
się śluzu w drogach od-
dechowych w kierun-
ku gardła) oraz poprzez 
wpływ na mechanizmy 
oczyszczania dróg od-
dechowych, stan zapal-
ny i stres oksydacyjny 
w obrębie dróg odde-
chowych. Ten rodzaj 

postępowania terapeu-
tycznego jest zalecany 
w drugiej fazie infekcji, 
przez ok. 5-7 dni.

Warto pamiętać 
o głównej 
zasadzie 
stosowania 
leków na kaszel:

 � leki wykrztuśne - w ciągu 
dnia, nie na noc  

 � leki przeciwkaszlowe - 
podczas infekcji zwykle 
w nocy. W przypadku prze-
wlekłego kaszlu suchego 
również w ciągu dnia.

MCS/55/10/2015
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pojawiły się też, nie-
stety, dotychczas 
nieznane formy 
uzależnień, szcze-

gólnie niebezpieczne dla 
dzieci. Współczesne dzieci 
żyją w świecie, który jest zu-
pełnie innym od tego, w ja-
kim dorastali ich rodzice. 
Obecnie żyje się bardzo szyb-
ko, we wzrastającym tem-
pie przemian. Skutki tych 
wszystkich przemian nie 
zawsze da się przewidzieć. 
W nowoczesnym społeczeń-
stwie w wielu przypadkach to 
rodzice muszą się uczyć od 
swoich dzieci, aby funkcjo-
nować w aktualnej rzeczy-
wistości, dlatego dorośli stają 
się coraz mniej obecni jako 
wzorce do naśladowania.

 W erze telefonów ko-
mórkowych, kompute-
rów, tabletów itp. pojawia 
się społeczeństwo sieciowe, 
które jest metaforą więzi spo-
łecznych. Stajemy się coraz 
bardziej medialni i chętnie 
nawiązujemy relacje w sieci 
z osobami, które są do nas 
podobne, mają takie same 
czy podobne zainteresowa-
nia, problemy, poglądy.

 Z mass-mediów korzy-
stają częściej osoby młodsze 
niż ich rodzice. Ogromne 
znaczenie odgrywa jednak 
wiek, gdyż dzieci i młodzież 
dominują w intensywnym 
korzystaniu z mediów i nie 
wyobrażają sobie życia bez 
internetu czy telefonu ko-
mórkowego. Internet i in-
ne nowoczesne media są 
w stanie zniszczyć istnieją-
ce więzi z bliskimi i jedno-
cześnie pogłębić samotność 
osób nieśmiałych, odrywając 
je dodatkowo od realnego 
świata.

Dzieci i młodzież najczę-
ściej korzystają ze stron in-
ternetowych poświęconych 
rozrywce. sZCZególnie 
Wtedy, gdy dZieCi 
się nudZą, duŻą po-
pularnośCią Cie-
sZą się gry online, 
portale społeCZ-
nośCioWe CZy Wy-
sZukiWarki. Telewizja 
kojarzy się młodym ludziom 
głównie z rozrywką, a inter-
net czy telefon komórkowy 
służą do nauki, zdobywania 
informacji, do rozrywki czy 
podtrzymywania kontaktów.

ZdeCydoWana WięksZość dZieCi nie 
roZmaWia Z rodZiCami CZy opiekunami 

na temat korZystania Z medióW, 
a osoby dorosłe nie kontrolują dZieCi, 

gdyŻ uWaŻają, Że komputer, teleFon 
komórkoWy CZy tablet to rZeCZ 

pryWatna, a WręCZ intymna, do której 
nikt postronny nie poWinien mieć 

dostępu. tymCZasem młodZi ludZie traCą 
kontrolę nad tym, ile CZasu spędZają 

nad mass-mediami i ZaCZynają popadać 
W uZaleŻnienia.

 

Uzależnienie to stan psy-
chofizyczny będący skutkiem 
interakcji pomiędzy organi-
zmem a środkiem, od któ-
rego jest się uzależnionym. 
Uzależnienia od cyberprze-
strzeni to dzisiaj bardzo po-
ważny problem, gdyż coraz 
to młodsi ludzie popadają 
w takie uzależnienia. Nie-
kontrolowane użytkowanie 
mediów powoduje często 
zmiany w funkcjonowaniu 
dzieci, ponieważ dają się one 
wciągać do świata wirtual-
nego, który bardziej cieszy 
i satysfakcjonuje niż realny. 
Mechanizm uzależnień od 
mediów działa w następujący 
sposób. Najpierw jest zainte-
resowanie i chęć spróbowa-
nia czegoś nowego, a potem 
powoli kontakt z mediami 
zastępuje inne aktywności, 
prowadząc do utraty łączno-
ści ze światem rzeczywistym. 
Nałóg niesie wyniszczenie, 

czyniąc z młodego człowieka 
niewolnika. 

 Dzieci chętnie spędzają 
długie godziny przed kom-
puterem czy telefonem ko-
mórkowym, ponieważ w ten 
sposób uciekają od codzien-
nych spraw w świat fantazji. 
Młodzi ludzie najchętniej 
wybierają gry, których treści 
przepełnione są brutalnością 
i okrucieństwem, a to nie po-
zostaje bez wpływu na ich 
psychikę. Gry komputerowe 
powodują samotność dzieci, 
gdyż nie wymagają do zaba-
wy obecności drugiej osoby. 
Towarzyszem zabawy staje 
się komputer, który dostarcza 
dziecku silnych przeżyć, nie 
dając poczucia nudy. Bezpie-
czeństwo związane z anoni-
mowością w sieci najczęściej 
staje się pułapką dla osób nie-
śmiałych i wrażliwych, gdyż 

Uzależnienia są jednym z największych 
zagrożeń współczesnego 

świata. W związku z postępem 
technologicznym pojawiły się nowe 

formy zachowań ludzi, mające wpływ 
na życie społeczne

ciąg dalszy na str. 32
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 Dzieci najlepiej rozwi-
jają się, gdy dorośli czytają 
im książki odpowiednie do 
ich wieku, bawią się klocka-
mi, grają w gry planszowe, 
a nie w gry komputerowe, 
które źle wpływają na ich 
psychikę, prowadząc do nie-
uzasadnionej agresji. Do-
rośli powinni też zwracać 
uwagę na czas, jaki dziecko 
spędza przed komputerem, 
telefonem czy telewizorem. 
Dzieci do 10. roku życia nie 
powinny spędzać przed 
mediami więcej niż godzi-
nę dziennie. Dłuższy czas 
źle wpływa na osobowość 
dziecka. 

Opiekunowie muszą kon-
sekwentnie stosować zasadę, 
która mówi: najpierw obo-
wiązki, potem media.

Obraz rzeczywistości kre-
owany w mass-mediach jest 
bardzo atrakcyjny dla bardzo 
młodych odbiorców. Poka-
zuje świat pięknych, szczęśli-
wych ludzi, bohaterowie gier 
komputerowych mają po kil-
ka „żyć”, a w sieci nie sposób 
się nudzić. Młodzi ulegają 
magii mediów coraz częściej 
i z coraz większą przyjemno-
ścią korzystają z nich. Pro-
cesów rozwoju technologii 
informacyjnej nie da się za-
hamować i zawsze będzie ona 
atrakcyjną, jednak należy 
z niej korzystać rozsądnie. 
Pamiętajmy, że dla zdrowia 
psychicznego zarówno dziec-
ka jak i osoby dorosłej po-
trzebny jest drugi człowiek 
w bezpośrednim kontakcie, 
a nie w cyberprzestrzeni.

z postępującym nałogiem co-
raz więcej czasu poświęcają 
siedzeniu przed monitorem. 

 Wielu młodych ludzi 
z zaburzonym obrazem sie-
bie i zaniżonym poczuciem 
własnej wartości czuje się 
w komputerowym świe-
cie bezpiecznie, ponieważ 
wszyscy są sobie równi, a je-
dynym kryterium wartości 
jednostki jest sprawne po-
ruszanie się w sieci. Dzieci 
mające problemy z własną 
osobowością i przeżywają-
ce poczucie zagubienia i ci, 
którzy są samotni i nieufni, 
łatwiej w wirtualnym świecie 
odnajdują osoby o podob-
nych cechach charakteru, 
które poświęcają im swój 
czas i z którymi rozmowa jest 
przyjemna. W realnym świe-
cie odnalezienie takich osób 
jest znacznie trudniejsze.

 Dziecko od najmłodszych 
lat rozwija się, kształtuje 

swoją psychikę i zachowa-
nia w rodzinie, a potem rów-
nież w szkole. Zaburzenie 
związane z sięganiem przez 
dzieci po czynnik uzależnia-
jący często tkwi w błędach 
wychowawczych. Relacje 
między dorosłymi a dzieć-
mi mają wpływ na rozwój sfe-
ry emocjonalnej dzieci. Nie 
bez znaczenia w tej mierze 
jest również wpływ grupy ró-
wieśniczej. Wszelkie niepra-
widłowości w tych relacjach 
mogą powodować ucieczkę 
do mediów. 

słaba Więź W ro-
dZinie oraZ brak 
WłaśCiWyCh roZ-
ryWek są poWo-
dem uZaleŻnień. 
k iedy rodZiCe 
baCZnie obser-
Wują sWoje dZieCi, 
ZauWaŻą niepoko-
jąCe objaWy W iCh 
ZaChoWaniu.

 
Rodzice, chcąc 

zapobiegać uzależnie-
niom dzieci od mediów, po-

winni poświęcać dzieciom jak 
najwięcej uwagi i zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa. Powinni oferować 
swoim pociechom atrakcyjne spo-

soby spędzania wolnego czasu 
zarówno w domu, jak i na 

świeżym powietrzu. 

ciąg dalszy ze str. 31
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Twój Świadomy Wybór

suplement diety

Sięgnij po najlepSzy wybór wg ginekologów*

Kompletny zestaw witamin i składników mineralnych 
zalecanych przez polskie Towarzystwo ginekologiczne

objawy uzależnienia 
dzieci od cyberprzestrzeni 
są następujące:

 � złe samopoczucie, nerwowość, agresja, zły nastrój 
w okresie pozbawionym kontaktu z mediami

 � problemy z mówieniem prawdy na temat czasu 
spędzonego przed komputerem czy telefonem

 � kłopoty w szkole, brak przyjaciół
 � używanie mass-mediów, aby uciec od uczuć
 � bezsenność, zmiany nastroju, depresja, rozdraż-
nienie wtedy, gdy jest niemożliwe użycie mediów 
lub gdy zostanie przerwany kontakt z mediami 
w nieodpowiednim czasie

 � wydłużanie za wszelką cenę czasu spędzane-
go przy mediach, aby osiągnąć odpowiednią 
satysfakcję

 � okłamywanie dorosłych
 � niechęć do rozmów i zabaw z rówieśnikami
 � brak reakcji na otoczenie
 � zapominanie o realnym życiu
 � brak poczucia czasu
 � pogorszenie wzroku.
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każdemu z nas od 
czas do czasu zda-
rzają się chwile 
smutku, melan-

cholii, obniżonego nastro-
ju, a także momenty, kiedy 
rozpierająca nas energia jest 
motorem kreatywnego dzia-
łania i radości. To normalne. 
Ludzka psychika jest bowiem 
tak skonstruowana, że gdy 
napotykamy na swej dro-
dze sytuacje trudne, stresu-
jące, które przerastają nasze 
możliwości zaradcze to od-
czuwamy niepokój, lęk, stan 
odrętwienia, apatię. Bywa 
również i tak, że ze względu 
na coś miłego dopada nas 

przypływ podniecenia, a na-
wet euforii, będącej źródłem 
siły i chęci do życia. Każdy 
z nas miewa takie chwile.

Jednakże co wówczas, gdy 
stany euforii i smutku wy-
stępują w znacznym nasile-
niu, osiągając często skrajne 
granice w postaci manii i sil-
nych depresji następujących 
po sobie, bez możliwości 
wskazania jasnej przyczy-
ny poprzedzającej ów stan? 
Wówczas możemy mieć 
prawdopodobnie do czynie-
nia z jednym z zaburzeń afek-
tywnych dwubiegunowych.

duŻa naWrotoWość epiZodóW depre-
syjno-maniakalnyCh, w połączeniu z poważ-
nym zachwianiem emocjonalnym, nastręcza chorym wielu 
problemów, zarówno na gruncie zawodowym, jak i w życiu 
prywatnym. Świat osoby chorej cechuje duża niestabilność, 
która charakteryzuje się częstymi wzlotami i sromotnymi 
upadkami. Zmiany samopoczucia mogą wahać się w szero-
kim zakresie, a także przybierać formy pośrednie.

 Choroba aFektyWna dWubiegunoWa 
(ChAD), zwana również psychozą maniakalno-depresyjną 
lub cyklofrenią, to przewlekłe zaburzenie psychiczne, cha-
rakteryzujące się naprzemiennym występowaniem epizodów 
depresji i manii (ewentualnie jej łagodniejszej postaci - hi-
pomanii) lub jednych i drugich jednocześnie. Między tymi 
epizodami zazwyczaj występują tzw. okresy remisji, czyli dni, 
tygodnie, a nawet długie miesiące braku objawów i względnej 
stabilizacji emocjonalnej. 

Przebieg schorzenia mo-
że być niejednakowy u pa-
cjentów, stąd też dla celów 
diagnostycznych rozróżnia 
się kilka typów tej choroby. 
Niektóre odmiany ChAD 
charakteryzują się częstszym 
występowaniem depresji, in-
ne manii, jeszcze inne zależ-
ne są od zmieniających się 
pór roku albo współistnie-
ją z chorobami somatycz-
nymi, np. niedoczynnością 
tarczycy.

Choroba afektywna dwu-
biegunowa zaczyna się naj-
częściej u ludzi będących 
u progu dorosłości, tj. mię-

dzy 20 a 30 rokiem życia, 
niezależnie od płci, koloru 
skóry, pochodzenia etnicz-
nego czy statusu społeczne-
go. Niemniej jednak wpływ 
genetyczny jest znamienny 
i tak osoby, u których choruje 
rodzeństwo lub jedno z ro-
dziców, są szacunkowo od  
4 do 6 razy bardziej narażone 
na rozwinięcie choroby niż 
osoby nie obciążone gene-
tycznie. Dodatkowo wpły-
wy środowiskowe, czynniki 
psychologiczne, społeczne 
i nadużywanie środków 
psychoaktywnych mogą 
zwiększyć podatność na wy-
stąpienie objawów.

okres depresji
W okresie depresji, któ-

ra może trwać miesiącami, 
chory budzi się zazwyczaj 
wcześnie rano, z uczuciem 
niepokoju, który wywołują 
w nim napływające myśli do-
tyczące spraw codziennych. 
Drobne czynności wydają się 
trudne, wręcz niemożliwe do 

wykonania. Każda decyzja, 
w tym również i ta, czy wstać 
z łóżka, wymaga sporego wy-
siłku. Myśli biegną niespo-
kojnie od jednego problemu 
do drugiego. Dotychczaso-
we życie wydaje się pasmem 
porażek, a poczucie własnej 
wartości staje się coraz niż-
sze. Chory nieustannie od-

piEkłEM
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czuwa zmęczenie, wycofuje 
się z życia, unika znajomych 
i rodziny. W okresie depre-
sji coś, co kiedyś sprawiało 
przyjemność, staje się obo-
jętne. Nawet jedzenie staje 
się koniecznością, bo ulubio-
ne potrawy tracą smak. Ży-
cie w takim stanie traci sens 
i często pojawiają się myśli 
samobójcze.

okres manii
W okresie manii natomiast 

wstanie z łóżka nie stanowi 
żadnego problemu. Od wcze-
snego ranka pojawiają się 
kolejne pomysły, co zrobić, 
jedna myśl zastępuje kolejną, 
nie ma rzeczy niemożliwych. 
Świat jawi się jako nieustające 
pasmo możliwości, zmysły 

psychoza  
maniakalno-depresyjna

ma najprawdopodobniej najdłuższą historię ze wszyst-
kich zaburzeń psychicznych jako oddzielna jednostka 
chorobowa. Już w starożytnej Grecji lekarze opisywali 
charakterystyczny przebieg zaburzeń nastroju i przy-
pisywali go „brakowi równowagi fluidów i humorów 
organizmu”. Ma to w pewnym sensie również odzwier-
ciedlenie we współcześnie uznawanych teoriach na temat 
przyczyn jej występowania. Naukowcy są bowiem zda-
nia, że u źródeł schorzenia występują nieprawidłowości 
w przemianie amin biogennych mózgu: noradrenaliny, 
dopaminy oraz serotoniny.

chorego stają się wyostrzone. 
Wzrasta libido, co często 

prowokuje do nawiązywania 
przypadkowych kontaktów 
seksualnych. Chory nie jest 
w stanie przewidzieć nega-
tywnych konsekwencji swo-
ich zachowań, dlatego często 
podejmuje się ryzykownych 
działań, na przykład brawu-
rowej jazdy samochodem, 
również pod wpływem al-
koholu. W okresie manii 
beztroska w wydawaniu 
pieniędzy może pozostawić 
bolesne debety do spłace-
nia, dlatego karty kredytowe 
w takiej sytuacji są zawsze 
niebezpiecznym narzędziem. 

Poczucie nadmiernego 
szczęścia u pacjenta mania-
kalnego może jednak szybko 
przejść w stan rozdrażnie-
nia, wrogości, a nawet agre-
sji. Zaczynają się konflikty 
z rodziną i współpracowni-
kami. Chory nie dostrzega 

problemu w swoim zacho-
waniu, a uwagi na temat sta-
nu zdrowia i konieczności 
wizyty u specjalisty traktuje 
jako objaw złego nastawienia 
wobec siebie. 

Poczucie, że wszystko 
układa się znakomicie spra-
wia, że pacjent staje się bez-
krytyczny wobec objawów, 
nie postrzega ich jako cho-
robowe i dlatego często od-
mawia leczenia.

okres 
zaawanso-
wanej manii

W zaawansowanym sta-
dium manii gonitwa myśli 
powoduje chaos, splątanie 
i kłopoty z wysławianiem. 
Pacjent nie jest w stanie po-
prawnie wyartykułować 
swych myśli, a jego pozba-
wiony logiki słowotok trud-



37Porady z Apteki nr 03/2020

r e k l a m a

SUPLEMENT DIETY

• Zawiera naturalną witaminę K (K2 z natto).

• Innowacyjny preparat w postaci kapsułek 
płynnych Flow Caps.

• Wysoka ilość witaminy D (D3) w dawce aż 2000 j.m.

opakowanie 
zawiera 

60 kapsułek

ciąg dalszy na str. 38

no przerwać. Chory może 
w tym czasie nadużywać al-
koholu lub substancji psy-
choaktywnych, nawet jeśli 
przed chorobą tego nie ro-
bił. Pojawia się również sze-
reg innych impulsywnych 
aktywności, które mają na 
celu zaspokojenie szeroko 
rozumianych przyjemności. 

Co ciekawe, choroba mo-
że również demonstrować 
się w zmianie wyglądu ze-
wnętrznego i sposobie ubie-
rania pacjenta. Przykładowo, 
wbrew wcześniejszym na-
wykom, mogą pojawić się 
jaskrawe lub wyzywające 
ubrania, przesadny maki-
jaż, kontrastowe kolory, itp. 
W skrajnych przypadkach 
mogą wystąpić tzw. objawy 
wytwórcze, na przykład uro-
jenia związane z przekona-

niem pacjenta o posiadaniu 
nadprzyrodzonych sił, mocy 
uzdrawiania lub byciu kimś 
zupełnie innym - Chrystu-
sem, Józefem Piłsudskim. 
Królem Lwem itd.

okres remisji 
Okres remisji to stan bez 

objawów chorobowych lub 
stan, w którym objawy są na 
tyle dyskretne, że nie przy-
sparzają problemów zarówno 
chorym jak i ich rodzinom. 
Pomimo względnej równo-
wagi emocjonalnej terapia 
farmakologiczna oraz syste-
matyczne wizyty kontrolne 
u psychiatry powinny nadal 
trwać w celu zapobiegania 
kolejnym nawrotom. Bardzo 
istotnym czynnikiem środo-
wiskowym, mającym wielki 
wpływ na stabilność nastroju 

osoby cierpiącej na ChAD, 
jest higieniczny tryb życia 
oraz uregulowany rytm dnia 
i nocy (kładzenie się spać 
i wstawanie o tej samej porze, 
unikanie nieprzespanych no-
cy, umiarkowana aktywność 
fizyczna i odpoczynek w cią-
gu dnia). Poza powrotem 
do zdrowia, okres remisji to 
także czas trudnych konfron-
tacji oraz czas naprawiania 
szkód poniesionych w okre-
sie zaostrzenia objawów. 
Pacjent musi stawić czoła 
lekkomyślnym decyzjom 
podjętym w okresie manii 
lub zaniedbaniom, których 
dopuścił się w okresie de-
presji. Mogą one dotyczyć 
kłótni rodzinnych, konflik-
tów z prawem, problemów 
w pracy lub szkole, pogor-
szeniem sytuacji finansowej.
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Z drugiej strony, osoby 
cierpiące na chorobę afek-
tywną dwubiegunową, 
zwłaszcza w okresie manii 
i hipomanii, cechuje często 
ponadprzeciętna kreatyw-
ność. Koncepcję częstego 
występowania objawów 

choroby afektywnej u osób 
uzdolnionych artystycznie 
potwierdza szereg współcze-
snych prac naukowych, ana-
lizujących biografie znanych 
twórców. Na podstawie tych 
prac w 1993 r. Kay Jamison 
wydał bestsellerową książkę 

„Touched with Fire”, łączącą 
artystyczny temperament 
z zaburzeniami maniakal-
no-depresyjnymi. Wśród 
osób uprawiających zawody 
literacko-artystyczne stwier-
dza się znaczne występowa-
nie zaburzeń afektywnych 

i zjawisk powiązanych z tym 
schorzeniem, jak samobój-
stwa, objawy psychotyczne, 
nadużywanie alkoholu i sub-
stancji psychoaktywnych. 

emily dickinson
Przykładem może być twórczość znakomitej po-

etki amerykańskiej Emily Dickinson, która cierpiała 
na sezonowe, niezbyt intensywne wahania nastroju 
o charakterze dwubiegunowym. Analiza jej prac wska-
zuje, że Dickinson napisała znacznie więcej wierszy 
w okresach wiosenno-letnich niż jesienno-zimowych. 

Virginia Woolf
Odzwierciedlenie cyklicznych zmian nastroju 

odnajdziemy także w twórczości najwybitniejszej 
brytyjskiej pisarki ruchu postmodernistycznego 
Virginii Woolf. Autorka najlepsze swe dzieła napisała 
podczas wahań nastroju o niezbyt dużym nasileniu. 
W okresach ciężkich epizodów choroby nie stworzyła 
praktycznie nic, choć prawdopodobnie trudne prze-
życia z tego okresu stanowiły materiał wykorzystany 
w powieściach. W roku 1941 nastąpił u niej silny na-
wrót choroby z objawami psychotycznymi. Pisarka 
popełniła samobójstwo w wieku 59 lat. 

ponadprzeciętna kreatywność
ciąg dalszy ze str. 37
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robert schumann
Interpretacja życiorysu i twórczości znakomitego niemiec-

kiego kompozytora epoki romantyzmu Roberta Schuman-
na wykazuje, że większość wybitnych dzieł skomponował 
w stanach hipomaniakalnych. Po kolejnej nieudanej próbie 
samobójczej Schumann trafia do szpitala psychiatrycznego, 
gdzie (prawdopodobnie z powodu zagłodzenia się) umiera.

Vincent van gogh
Vincent van Gogh, jeden z największych malarzy 

wszech czasów, cierpiał na chorobę maniakalno-de-
presyjną z okresowymi epizodami psychotycznymi od 
20 roku życia. Jest autorem ponad 800 obrazów nama-
lowanych w ciągu 10 lat, z których prawie 300 powsta-
ło w latach, kiedy występowały u niego długotrwałe 
okresy maniakalne o umiarkowanym nasileniu. Sam 
artysta chorobę postrzegał tak: „Jakże dziwne wydają 
mi się te trzy ostatnie miesiące. Czasem nieznane du-
chowe męczarnie, potem chwile, kiedy zasłona czasu 
i fatum okoliczności przez moment wydają się na jakiś 
czas otwierać”. Burzliwe życie malarza, po kilku nieuda-
nych próbach hospitalizacji psychiatrycznej, kończy się 
samookaleczeniem i strzałem z rewolweru w brzuch. 

kurt Cobain
Problem samobójstwa, nadużywania alkoholu i wy-

stępowania epizodów depresyjnych powtarza się rów-
nież w biografii Kurta Cobaina, założyciela legendarnej 
formacji rockowej Nirvana, amerykańskiego pisarza 
polskiego pochodzenia Jerzego Kosińskiego, autora 
słynnego „Malowanego Ptaka” oraz wybitnego proza-
ika Ernesta Hemingwaya, którego ojciec również całe 
życie zmagał się z chorobą dwubiegunową. Zbigniew 
Herbert natomiast chorobę swoją odziedziczył praw-
dopodobnie po matce, która cierpiała na depresję, co 
sam poeta kwitował stwierdzeniem jakoby był na de-
presję nieodwołalnie skazany i tym też tłumaczył za-
miłowanie do alkoholu i ogólny rozgardiasz życiowy.
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BóLu

Ból to nieprzyjemne,  
zmysłowe i emocjonalne 
odczucie pojawiające się 
wtedy, gdy dochodzi do 

podrażnienia receptorów 
bólowych (nocyceptorów). 

Odczuwanie bólu jest jedną 
z funkcji układu  

nerwowego

Rozmyślania
na temat



41Porady z Apteki nr 03/2020

W dużej mie-
rze odczu-
cia bólu są 
subiektyw-

ne. Zdarza się, że niektórzy 
ludzie odczuwają ból silniej 
(niski próg tolerancji bólu), 
a inni czują go w niewiel-
kim stopniu (wysoki próg 
tolerancji). Odczuwanie bó-
lu wyzwala każdy bodziec 
specyficzny dla danego re-
ceptora, np. silny bodziec 
akustyczny powoduje ból 
ucha, a silny impuls świetl-
ny powoduje ból gałek 
ocznych. Emocje również 
mają ogromny wpływ na od-
czuwanie bólu. 

Osoby podekscytowane 
lub będące w stanie szoku 
potrafią nie odczuwać bólu, 
a osoby cierpiące na depresję 
czy zaburzenia lękowe od-
czuwają ból o wiele silniej. 
Zdarza się też, że niektóre 
osoby cierpią na wrodzoną 
niezdolność odczuwania bó-
lu. Analgezja wrodzona jest 
to bardzo rzadka choroba 
genetyczna, polegająca na 
całkowitym braku odczu-
wania bólu. Chorzy nie od-
czuwają żadnych czynników 
bólowych, co może stwarzać 
zagrożenie życia z uwagi na 
brak reakcji na stany takie 
jak oparzenie, skaleczenie, 
złamanie itp. Są też tacy lu-
dzie, którzy w wyniku uszko-
dzenia mózgu lub rdzenia 
kręgowego utracili zdolność 
odczuwania bólu.

 Jeśli dochodzi do uszko-
dzenia tkanki w sąsiedz-
twie nerwów, np. w wyniku 
wysokiej temperatury czy 
ostrego przedmiotu, wów-
czas następuje uwalnianie 
w uszkodzonej tkance che-
micznych sygnalizatorów 
zwanych prostaglandyna-
mi, które łączą się z recep-
torami bólu i przesyłają do 

mózgu impulsy elektryczne. 
Za bieżące odczuwanie bólu 
odpowiedzialny jest obszar 
mózgu zwany wzgórzem, na-
tomiast kora mózgowa po-
maga ustalić, w jakiej części 
ciała doszło do uszkodzenia 
tkanki. Kora mózgowa jest 
odpowiedzialna również za 
odpowiednią reakcję. Jest 
to reakcja osobnicza, w du-
żym stopniu uzależniona od 
wcześniejszych doświadczeń 
życiowych. Typowym zacho-
waniem będącym reakcją 
na ból może być lęk, oba-
wa, gniew, a nawet agresja. 
Ból w wielu wypadkach jest 
symptomem choroby. Ostry 
ból, wbrew pozorom, jest 
bardzo potrzebnym i przy-
datnym odczuciem. Dzięki 
temu, że dokucza nam ból 
wiemy, że coś niedobrego 
może dziać się w naszym or-
ganizmie i powinniśmy zna-
leźć jego przyczynę. Ból jest 
bardzo ważnym i potrzeb-
nym objawem, mimo iż jest 
to niewątpliwie nieprzyjem-
ne odczucie. W momencie, 
gdy doszło do uszkodzenia 
tkanek, np. przy skręceniu 
stawu lub złamaniu kości, 
pojawiające się uczucie bólu 
wymusza ograniczenie ru-
chów kończyn, co sprzyja 
procesowi gojenia.

 Ostry ból pełni w orga-
nizmie rolę ostrzegawczo-
-obronną. Jednak kiedy nie 
poddajemy się skutecznej 
terapii przeciwbólowej, to 
utrzymujący się ostry ból 
może spowodować wystą-
pienie zmian patofizjolo-
gicznych w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Nie-
powodzenie w leczeniu bólu 
ostrego może w niektórych 
przypadkach doprowadzić 
do rozwinięcia się stanu bólu 
przewlekłego. 

ze względu na me-
chanizm powstawa-
nia ból przewlekły 
dzielimy na: ból re-
ceptorowy, który jest 
związany z  podraż-
nieniem zakończeń 
nerwowych i na ból 
niereceptorowy.

ból receptorowy

Ból receptorowy, w zależ-
ności od miejsca pobudzenia 
receptorów, dzielimy na:

 � ból somatyczny, gdy po-
budzane są nocyceptory 
skóry i tkanek miękkich, 
okostnej, otrzewnej ścien-
nej i opłucnej ściennej

 � ból trzewny, gdy pobu-
dzane są nocyceptory 
w obrębie narządów ja-
my brzusznej i  klatki 
piersiowej 

ból 
niereceptorowy 
dzielimy na:

 � ból neuropatyczny, który 
pojawia się w następstwie 
uszkodzenia obwodowego 
lub ośrodkowego układu 
nerwowego

 � ból psychogenny, który po-
jawia się bez uszkodzeń 
tkanek.

Ból neuropatyczny jest spe-
cyficznym rodzajem bólu, któ-
ry trudno zrozumieć i leczyć. 
Powstaje w wyniku uszkodze-
nia nerwu lub jego osłonki. Ból 
neuropatyczny jest odczuciem 
trudnym do określenia. Mogą 
mu towarzyszyć zaburzenia 
czucia lub nasilone odczuwa-
nie bólu, nieproporcjonalne 
do bodźca. 

Rozmyślania

najczęstsze przyczyny 
bólu ostrego to:

 �wszelkie urazy

 � ból wieńcowy

 � ból w ostrym zapaleniu trzustki

 � ból spowodowany pęknięciem 
wrzodu żołądka lub dwunastnicy

 � kolka żółciowa

 � ból w zapaleniu wyrostka 
robaczkowego

 � kolka nerkowa

 � ból związany z krwawieniem 
podpajęczynkowym

 � ból w ostrym niedokrwieniu 
kończyny

 �dyskopatia

 � rwa kulszowa

ciąg dalszy na str. 42
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ból przewlekły jest chorobą samą w sobie i należy go 
leczyć szybko i zdecydowanie, aby nie doprowadzić 
do bardzo złożonych i nieodwracalnych uszkodzeń 
układu nerwowego.

Ból przewlekły jest to uporczywy lub nawracający ból, który trwa powy-
żej trzech miesięcy. Ból przewlekły nie spełnia roli ostrzegawczo-obronnej 
ani ostrzegawczo-zabezpieczającej, powoduje natomiast zaburzenie snu, 
zmniejszenie aktywności życiowej, brak apetytu, zaparcia, pogorszenie 
funkcji seksualnych i zmiany w osobowości. Bóle przewlekłe powodują 
zaburzenia psychiczne, jak lęki czy depresje. Bóle przewlekłe powodują 
pogorszenie jakości życia osobom cierpiącym i ich bliskim.

ból przewlekły

Bywa, że przyczyny bólu 
neuropatycznego mijają, bo 
przerwany nerw się zrósł, 
a ból pozostaje. Z różnych 
powodów nerw przewodzi 
błędne impulsy elektryczne, 
a co więcej, sam je generuje 
i wysyła za pośrednictwem 
rdzenia kręgowego do mó-
zgu, gdzie odbierane są jako 
dokuczliwe doznania. Ob-
jawiają się one jako piekący, 
mrowiący, strzelający, prze-
szywający ból. 

ból 
neuropatyczny 
możemy 
podzielić na:

 � neuralgię, która pojawia 
się po przebytym półpaś-
cu i może utrzymywać się 
przez wiele lat po wyle-
czeniu schorzenia, a ner-
wobóle objawiają się jako 
miejscowy, piekący, nie-
kiedy szarpiący i kłujący 
ból w miejscu, w którym 
nastąpiły zmiany skórne

 � neuropatię cukrzycową, 
która występuje w wyni-

ku powikłań cukrzyco-
wych. Nadmiar cukru we 
krwi niszczy zakończe-
nia włókien nerwowych, 
powodując uszkodze-
nie układu nerwowego, 
w wyniku czego docho-
dzi do mrowienia skóry, 
bólu dziąseł, braku czucia 
w stopach czy powoduje 
biegunki

 � neuralgię nerwu trój-
dzielnego, zwaną także 
rwą twarzową, która jest 
jednym z najgwałtow-
niejszych bólów, jaki 
może dotknąć człowie-
ka. Czasem trwa kilka 
sekund, a niekiedy nawet 
dwie minuty.

 � polineuropatie 
poalkoholowe

 � polineuropatie zwią-
zane z leczeniem 
onkologicznym

 � bóle fantomowe, są to bó-
le odczuwane w miejscu 
amputowanej kończyny 
lub w miejscu, w którym 
nie nastąpiły uszkodzenia 
mechaniczne czy zmiany 
fizjologiczne, które mo-

głyby powodować ból 
rzeczywisty, np. ból zdro-
wych zębów.

najczęstsze 
przyczyny bólu 
przewlekłego to:

 � ból nowotworowy
 � ból w przewlekłym 
zapaleniu trzustki

 � ból reumatyczny
 � ból związany 
z innymi zmianami 
zwyrodnieniowymi

 � bóle pourazowe
 � bóle migrenowe

natężenie 
odczuwalnego 
bólu możemy 
oceniać przy 
pomocy skali 
oceny bólu, która 
dzieli się na:

 � wizualną, tak zwaną wzro-
kową, gdzie przy pomocy 
linijki o długości 10 cen-
tymetrów określa się na-
tężenie bólu (0 oznacza 

całkowity brak bólu, a 10 
najsilniejszy)

 � werbalną, oceniającą ból 
w sposób opisowy: brak 
bólu, ból słaby, ból umiar-
kowany, ból silny, ból nie 
do zniesienia

 � numeryczną oceniającą 
ból w skali liczbowej, gdzie 
0 oznacza brak bólu, a 10 to 
najsilniejszy ból, jaki chory 
sobie może wyobrazić.
 
W celu zmniejszenia do-

znań bólowych opracowany 
został schemat stosowania 
leków przeciwbólowych 
oraz innych farmaceutyków 
zwany drabiną analgetycz-
ną. Wyróżniamy trzy stop-
nie intensywności leczenia 
w zależności od poziomu od-
czuwania bólu:

 � I stopień drabiny analge-
tycznej oznacza, że leki 
stosowane do uśmierza-
nia bólu z tego poziomu 
to pochodne aniliny i nie-
steroidowe leki przeciw-
zapalne, podawane przy 
bólach słabych, średnio 
nasilonych, bólach kost-

ciąg dalszy ze str. 41
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nych, mięśniowych i sta-
wowych. Jeśli I stopień nie 
zapewnia opanowania 
bólu, to przechodzi się na 
wyższy poziom drabiny 
analgetycznej.

 � II stopień oznacza, że przy 
bólach silniejszych poda-
wane są słabe leki opioido-
we same lub w połączeniu 
z nieopioidowymi lekami 
przeciwbólowymi. Jeżeli 
i te leki nie pomagają, wów-
czas stosuje się leki silniej-
sze z następnego poziomu.

 � III stopień drabiny anal-
getycznej to leki opioido-
we i inne przeciwbólowe, 
które mają opanować silne 
i bardzo silne dolegliwości 
bólowe.
 
Na każdym stopniu dra-

biny analgetycznej stosuje 
się leczenie wspomagające, 
polegające na podawaniu 
w miarę potrzeby środków 

uspokajających, nasennych, 
przeciwdepresyjnych. Le-
ki te wzmacniają działanie 
środków przeciwbólowych 
oraz łagodzą skutki uboczne 
leczenia podstawowego. Le-
czenie bólu polega na poda-
waniu coraz wyższych dawek 
leków określonego stopnia, 
a po osiągnięciu maksymal-
nej ich dawki na dołączeniu 
leku ze stopnia wyższego lub 
zamianie na silniejszy.

każdy rodzaj 
bólu, ze względu 
na lokalizację, 
ma swoje 
charakterystyczne 
cechy.

 �ból somatyCZny 
to ostry, stały, łatwy do zlo-
kalizowania ból, który nie 
promieniuje, towarzyszą 
mu objawy takie jak wy-

mioty i nudności i jest spo-
wodowany podrażnieniem 
otrzewnej ściennej i ściany 
jamy brzusznej. Ma nagły 
początek i jest najsilniej 
odczuwalny w miejscu 
zmienionym chorobowo.

 �ból trZeWny to tę-
py, przerywany, trudny do 
zlokalizowania, rozlany, 
promieniujący do odle-
głych obszarów i często 
towarzyszą mu objawy 
wegetatywne (wymioty, 
nudności) oraz pocenie 
się. Nasila się w spoczynku. 
Ból trzewny pochodzenia 
naczyniowego jest odczu-
wany jako tętniący.

 �ból kostny u doro-
słych związany jest z ura-
zem lub z przerzutami 
nowotworowymi, nato-
miast u dzieci przeważnie 
bywa związany z intensyw-
nym wzrostem.

 �ból usZkodZo-

nyCh tkanek mięk-
kich występuje w obrębie 
skóry, mięśni lub stawów 
w związku ze stanami pa-
tologicznymi w tych obsza-
rach i nasila się przy ruchu 
czy dotyku.

 �nerWoból to ból 
o charakterze ostrym, 
rwącym i piekącym, któ-
ry promieniuje wzdłuż 
przebiegu nerwu i zwią-
zany jest z uszkodzeniem 
lub podrażnieniem nerwu 
obwodowego.

 �ból korZenioWy 
to ból wynikający ze sta-
nów chorobowych tylnych 
korzeni rdzeniowych i któ-
ry promieniuje w okoli-
ce unerwiane przez dany 
korzeń.

Miejsce odczuwania bó-
lu może w wielu przypad-
kach być mylące, ponieważ 

ciąg dalszy na str. 44
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Nr1w Polsce1

100% naturalna woda morska Od 1 dnia życia Bez konserwantów

GL/PL/MAR/REK/PRAS/1/01-2020        1. Na podstawie danych IMS Dataview (IQVIA), kategoria O1F1A, mat.06.2019, Marimer umbrella brand.

niektóre choroby wywołują 
ból promieniujący do innych 
obszarów organizmu. Dzieje 
się tak w przypadku takich 
chorób jak:

 � ZaWał serCa i cho-
roba wieńcowa mogą być 
odczuwane jako ból lewej 
ręki, łopatki, szczęki

 �ból sZCZęki lub 
uCha może być odbie-
rany jako ból zęba

 �Chore nerki mo-
gą wywoływać ból krzyża 
promieniujący do nóg albo 
brzucha.

Tego rodzaje bóle nazy-
wamy przeniesionymi, które 
utrudniają postawienie wła-
ściwej diagnozy. Najtrudniej-
szy do zlokalizowania jest ból 
rozlany, który sprawia wraże-
nie, że boli wszędzie i nigdzie.

Ciało ludzkie ma własną 
apteczkę środków przeciw-
bólowych. W pniu mózgu 
mieści się ośrodkowy sys-
tem przeciwbólowy, który 
reguluje przepływ bólowych 
impulsów nerwowych do 
mózgu. Wydzielanie przez 
mózg naturalnych substancji 
przeciwbólowych, które mają 
podobne działanie do mor-
finy, zachodzi spontanicznie 
w czasie szoku.

trzeba pamiętać, że 
z naszego mózgu 
płynie wiele wrażeń 
powodujących 
odczucia przyjemne, 
ale również 
doznajemy smutku, 
bólu i łez.

ciąg dalszy ze str. 43
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łuszczyca  
etiologia i leczenie

Łuszczyca jest jedną 
z chorób, których do dnia 
dzisiejszego nie udaje się 
wyleczyć całkowicie. Jak 

sama nazwa wskazuje, 
choroba charakteryzuje 

się łuszczeniem skóry 
na różnych obszarach 

ciała. Jest to 
dolegliwość przewlekła, 

mająca  
charakter nawrotu 

objawów
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mimo że najczę-
ściej obserwu-
jemy wykwity 
grudkowe na 

skórze - także głowy, choro-
ba może w zaawansowanym 
stadium zaatakować stawy, 
czyniąc w nich poważne spu-
stoszenia i w konsekwencji 
prowadzić do kalectwa. Łuski 
pojawiające się na skórze w 
chwili ataku choroby, a tak-
że towarzyszący temu stan 
zapalny, można skutecznie 
niwelować wieloma środ-
kami. Niestety zachorować 
może każdy, bez względu na 
wiek czy ogólny stan zdro-
wia, niemniej jednak prze-
ważnie zapadają na nią osoby 
między 10 a 40 rokiem życia, 
choć zdarza się, że choroba 
występuje w wieku 70 lat.

Okazuje się, iż przyczyny 
nie są do końca znane, a po-
szczególne grupy lekarzy czy 
naukowców skłaniają się do 
dwóch zasadniczych teorii. 
Pierwsza grupa uważa, że 
podłoże łuszczycy leży w ge-
nach, więc np. dzieci chorych 
osób mają problemy skórne 
podobne do tych, jakie doty-
kały ich rodziców. Bardziej 
prawdopodobne jest prze-
konanie, że jest to choroba 
autoimmunologiczna. 

Charakteryzuje się to tym, 
iż organizm sam atakuje wła-
sne komórki i nie wiadomo 
do końca, dlaczego tak się 
dzieje. Oba założenia nie są 
potwierdzone badaniami, 
więc tak naprawdę łuszczyca 
stanowi zagadkę dla współ-
czesnej medycyny.

bezspornym 
faktem jest to, że 
choroba nie jest 
zakaźna, stąd też 
nie ma możliwości 
zarażenia się 
przez dotyk. 
niekiedy panuje 
takie błędne 
przekonanie 
i często osoby 
chore spotykają 
się z odrzuceniem - 
szczególnie dzieci 

Przypuszcza się, że zacho-
rowanie po 70. roku życia 
może mieć związek z lekami 
zażywanymi w leczeniu cho-
rób serca - beta-blokerami 
lub solami litu, stosowanymi 
w leczeniu depresji. Choro-
bie sprzyjają także stany za-
palne zatok, migdałków lub 
zwykłe infekcje wirusowe 
czy bakteryjne, zwłaszcza po 
chorobach takich jak grypa 
czy ospa.

Cały proces zaburze-
nia funkcjonowania skóry 
w przypadku łuszczycy pole-
ga na tym, że czas dojrzewa-
nia i obumierania komórek 
jest bardzo krótki - trwa oko-
ło 4 dni, podczas gdy prawi-
dłowy okres to 28 dni. Tym 
samym nowe komórki doj-
rzewają szybko, a stare nie 
nadążają się złuszczać i two-
rzą warstwę twardych łusek.

Aby prawidłowo zdiagno-
zować chorobę konieczne 
jest pobranie próbek skóry 
ze zmienionych miejsc i zba-

danie ich pod mikroskopem. 
U dzieci znacznie częściej 
niż u dorosłych zmiany są 
umiejscowione na czole, po-
wiekach czy brwiach.

Podczas ataku choroby 
może pojawić się gorączka 
powyżej 38 stopni, dresz-
cze, bóle stawów oraz pie-
czenie skóry. Mówi się wtedy 
o łuszczycy krostkowej, która 
ujawnia się najczęściej pod 
wpływem stresu - nawet te-
go pozytywnego lub ostrej 
infekcji.

W  leczeniu łuszczycy 
stosuje się różnego rodza-
ju maści, a szczególnie do-
brze działają te z dodatkiem 
mocznika, utrzymując pra-
widłowe nawilżenie skóry. 
W bardziej zaawansowanym 
stadium konieczne jest za-
stosowanie maści sterydo-
wych i czasem preparatów 
doustnych, mających dzia-
łanie przeciwzapalne.

W żadnym wypadku nie 
należy usuwać łusek mecha-
nicznie, np. przez pocieranie. 
Podrażni to dodatkowo skó-
rę i zwiększy stan zapalny. 
Dobre efekty daje codzien-
ne stosowanie preparatów 
pielęgnacyjnych dostępnych 
w aptekach, przeznaczonych 
dla takiej skóry. Niekiedy sto-
suje się również naświetlania 
promieniami UV, z częstotli-
wością 2-3 razy w tygodniu, 
około 20 zabiegów.

Największy wpływ na wy-
ciszenie niepożądanych ob-
jawów ma sam chory.

aby łuszczyca 
nie wpływała 
zbyt negatywnie 
na komfort 
chorego, powinien 
przestrzegać kilku 
zasad:

 � zamiast długiej kąpieli 
brać krótki prysznic, któ-
ry nie wysuszy nadmier-
nie skóry

 � unikać alkoholu 
i papierosów

 � do pielęgnacji używać 
specjalnych żeli, a nie 
zwykłego mydła

 � unikać przegrzewania 
i wyziębiania organizmu

 � spróbować metod relak-
sacyjnych, np. medytacji 
- ważne szczególnie wte-
dy, gdy występują często 
sytuacje stresowe, wy-
zwalające rzut niepożą-
danych dolegliwości.

dodatkowo 
odpowiednia 
dieta stanowi 
zasadniczą 
podstawę w walce 
z łuszczycą 

Szczególnie korzystne jest 
spożywanie tłustych ryb bo-
gatych w kwasy omega-3, 
a także pełnoziarnistego 
pieczywa, świeżych owo-
ców i warzyw oraz oczywi-
ście codzienna dawka ruchu.

M.S.
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Ludzki organizm produkuje ponad sto 
hormonów, ale tylko kilka z nich jest przypisanych 

wyłącznie do kobiet. To właśnie te hormony 
sprawiają, że kobiety czują się młodo i atrakcyjnie. 

Żeńskie hormony decydują o najważniejszych 
atrybutach kobiecości. Wszystkie hormony są 
ze sobą ściśle powiązane, dlatego istotne jest 

utrzymanie ich poziomu w równowadze 

Kobiece  
zaburzenia  

hormonalne
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estrogeny
Podstawowymi hormona-

mi żeńskimi są estrogeny. Es-
trogeny to nazwa dla trzech 
bardzo podobnych chemicz-
nie hormonów: estronu, 
estriolu i estradiolu. Produ-
kowane są w jajnikach, nad-
nerczach i komórkach tkanki 
tłuszczowej. Odpowiadają za 
wzrost macicy, jajowodów, 
pochwy, zewnętrznych na-
rządów płciowych i sutków. 
To one sprawiają, że dziew-
czynka przemienia się w ko-
bietę. Estrogeny przyczyniają 
się do występowania mie-
siączek, sprawiają, że rosną 
piersi, a biodra się poszerza-
ją. Estrogeny są przyczyną 
wzrostu ochoty na seks i źró-
dłem seksapilu. Dzięki nim 
skóra jest nawodniona, na-
pięta i jędrna. 

Współdziałają również 
w tworzeniu naczyń wło-
sowatych, które zaopatru-
ją skórę w tlen i substancje 
odżywcze. Estrogeny mają 
ogromny wpływ na odkła-
danie się wapnia w kościach, 
zwiększają krzepliwość krwi 
oraz ilość dobrego choleste-
rolu, hamują rozwój miaż-
dżycy. Żeńskie hormony 
– estrogeny przyspieszają 
metabolizm, redukują masę 
mięśniową, pogrubiają błony 
śluzowe macicy, zwiększa-
ją nawilżenie i pogrubianie 
pochwy.

nadmiar

Kiedy zostaje zachwiana 
równowaga, pojawiają się 
problemy. Gdy jest ich za du-
żo, kobiety mogą narzekać na 
złe samopoczucie, gdyż zbyt 
duża ilość estrogenów wy-
wołuje nudności, wymioty, 
migreny oraz powoduje ty-

cie i zaburzenia miesiączko-
wania. Skutkiem zbyt dużej 
ilości tych hormonów mogą 
być infekcje pochwy, mię-
śniaki macicy, zmęczenie, 
zwiększone prawdopodo-
bieństwo wystąpienia za-
krzepów, skurcze, uderzenia 
gorąca, powiększenie piersi, 
depresje, wahania nastrojów, 
obniżenie poczucia własnej 
wartości, zaburzenia pamię-
ci. Natomiast kiedy jest ich za 
mało cykle menstruacyjne 
stają się nieregularne, a na-
wet zanikają. 

niedobór

Zbyt mała ilość estrogenu 
może powodować problemy 
z zajściem w ciążę. 

niedobór tego 
ważnego hormonu 
może dawać 
następujące objawy: 

 � uderzenia gorąca, nocne 
poty, zaburzenia snu, 

 � suchość w pochwie, utra-
ta elastyczności tkanki 
pochwy, 

 � wahania nastojów, 

 � utrata jędrności piersi, 

 � nietrzymanie moczu, in-
fekcje dróg moczowych, 

 � ubytki w tkance kostnej 
(ryzyko osteoporozy), 

 � podwyższenie poziomu 
cholesterolu. 

Właściwy poziom estroge-
nów ma ogromne znaczenie 
dla prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu kobie-
ty. Niedobór lub nadmiar 
tego hormonu może mieć 

poważne konsekwencje dla 
zdrowia. Na poziom tego 
hormonu w organizmie ma 
wpływ wiele czynników: die-
ta, wysiłek fizyczny, stres, 
wiek oraz uwarunkowania 
genetyczne.

progesteron
 Obok estrogenów bardzo 

ważnym hormonem żeń-
skim jest progesteron, który 
jest wydzielany przez jajni-
ki, ciałko żółte, niewielkie 
ilości wytwarzane są przez 
nadnercza, a w czasie ciąży 
przez łożysko. Hormon ten 
ma za zadanie przygotowa-
nie błony śluzowej macicy 
do przyjęcia zapłodnionej 
komórki jajowej. Stężenie 
progesteronu zmienia się 
w ciągu całego cyklu mie-
siączkowego. W czasie ciąży 
pozwala na ocenę funkcji 
łożyska i dorastania płodu, 
przygotowuje gruczoły do 
laktacji, uczestniczy w pro-
dukcji hormonów metabo-
licznych płodu.

niedobór

niedobór progeste-
ronu moŻe proWadZić 
do poronień. jeŻeli 
W CZasie CiąŻy proge-
steron jest niski, moŻe 
to śWiadCZyć o CiąŻy 
poZamaCiCZnej lub 
utraCie tej CiąŻy. Niski 
poziom stężenia tego hor-
monu w późnej ciąży może 
wynikać z zatrucia ciążowe-
go lub może być związany 
ze stanem przedrzucawko-
wym. Podwyższenie stężenia 
progesteronu obserwuje się 
w ciążach mnogich, ale mo-
że to być również sygnał, że 
pojawiły się torbiele na jajni-
kach. Wzrost tego hormonu 
w organizmie kobiety może 

być związany także z zabu-
rzeniem w pracy nadnerczy.

prolaktyna
W CZasie CiąŻy róW-

nieŻ nieZbędne jest 
odpoWiednie stęŻe-
nie hormonu jakim 
jest prolaktyna. Hor-
mon ten jest produkowany 
przez przedni płat przysad-
ki mózgowej. Podtrzymuje 
on funkcjonowanie ciałka 
żółtego, produkującego pro-
gesteron. Dzięki prolakty-
nie powiększają się gruczoły 
przyszłej matki, a po poro-
dzie zaczyna się wytwarzanie 
mleka. Uważa się także, że 
jest ona tak zwanym hormo-
nem przywiązania, bo dzięki 
niej wytwarza się bliska więź 
między matką a niemowla-
kiem i pojawia się instynkt 
macierzyński. Podwyższony 
poziom prolaktyny w organi-
zmie kobiety występuje tuż 
przed menstruacją, a także 
w ciąży i podczas laktacji. 
Gdy natomiast podwyższony 
poziom utrzymuje się stale, 
jest to sygnał, że w organi-
zmie dzieje się coś niepożą-
danego.   

 Może to świadczyć o nie-
doczynności tarczycy, za-
burzeniu pracy wątroby 
lub nerek, a nawet o guzie 
w przysadce mózgowej. Na 
podwyższenie stężenia pro-
laktyny we krwi mogą mieć 
wpływ przyjmowane nie-
które leki antydepresyjne lub 
obniżające ciśnienie tętnicze. 
Zbyt wysoki poziom prolak-
tyny ma wpływ na spadek 
libido, wahania nastoju i na 
zbyt obfite lub skąpe mie-
siączki oraz na uporczywy 
trądzik. Nadmiar tego hor-
monu powoduje suchość 
pochwy, a co za tym idzie 
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stosunki stają się bolesne. 
Nadmiar prolaktyny może 
być przyczyną bezpłodności. 

Przyczyną wysokiego po-
ziomu prolaktyny jest zazwy-
czaj duży stres.

androgeny
kolejnymi WaŻnymi 

hormonami W ŻyCiu 
kobiety są androgeny, 
produkoWane prZeZ 
jajniki i nadnerCZa. To 
one zapoczątkowują proces 
dojrzewania. Od ich właści-
wego poziomu zależy wygląd 
skóry. Androgeny są to hor-
mony, które dodają kobietom 
„skrzydeł”, czyli energii i siły 
do działania oraz wpływa-
ją na dobre samopoczucie. 
Hormony te oddziałują na 
popęd seksualny, pozytyw-
nie wpływają na gospodar-
kę wapniową w organizmie, 
sprzyjają wytwarzaniu czer-
wonych krwinek w szpiku 
kostnym.

niedobór

Kiedy stężenie androge-
nów spada, pogarsza się sa-
mopoczucie, znacznie obniża 
się zainteresowanie seksem, 
pojawia się zmęczenie i spada 
samoocena.  
nadmiar

Jeśli natomiast poziom czy 
też aktywność biologiczna 
androgenów jest podwyższo-
na, mamy do czynienia z hi-
perandrogenizmem, który 
objawia się między innymi:

 
 � owłosieniem w miej-
scach, gdzie prawi-
dłowo nie występuje 
(taki stan nazywamy 
hirsutyzmem), 

 dzięki prolaktynie 
powiększają się gruczoły 

przyszłej matki, a po porodzie 
zaczyna się wytwarzanie mleka. 
uważa się także, że jest ona tak 
zwanym hormonem przywiązania, 
bo dzięki niej wytwarza się biska 
więź między matką a niemowlakiem 
i pojawia się instynkt macierzyński
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 � łysieniem skroniowym, 
trądzikiem, 

 � zmianą sylwetki, 
 � obniżeniem głosu, 
 � zaburzeniami 
miesiączkowania. 

Przyczyny hiperandrogeni-
zmu mogą być nadnerczowe 
lub jajnikowe. Nadnerczowe 
mogą świadczyć o wrodzo-
nym przeroście nadnerczy 
lub o guzkach nadnerczy, 
natomiast jajnikowe mogą 
świadczyć o zespole policy-
stycznych jajników, a nawet 
o guzkach czy przeroście ko-
mórek osłonki jajnika.

hormony  
tarczycowe

hormonami, które 
są prZyjaCiółkami ko-
biety i mają ogromny 
WpłyW na iCh Wygląd 
są trZy hormony tar-
CZyCoWe, a mianoWiCie 
tyroksyna, kalCytoni-
na i trójjodotyroni-
na. Trójjodotyronina jest 
hormonem, który przyspie-
sza przemianę materii, co 
powoduje, że kobiety mają 
szczupłe sylwetki. Tyroksyna 
zaś utrzymuje skórę w dobrej 
kondycji i dzięki niej skóra 
jest napięta, nawilżona, gład-
ka i jędrna. Poza tym kobiety 
z prawidłowym poziomem 
tyroksyny mają lśniące włosy. 
Kalcytonina utrzymuje wapń 
na odpowiednim poziomie, 
chroniąc przed osteoporozą. 

niedobór

 Kiedy tarczyca produkuje 
za mało hormonów w stosun-
ku do potrzeb organizmu, 
wówczas mamy do czynie-
nia z zaburzeniem zwanym 
niedoczynnością tarczycy. 

głównymi objawami 
niedoczynności są: 

 � ciągłe uczucie zimna, 

 � zmęczenie, senność, 

 � depresja, 

 � przyrost masy ciała, 

 � zaburzenia pamięci, 

 � spowolnienie czynno-
ści serca, nadciśnienie 
tętnicze, 

 � sucha i blada skóra, 

 � zaburzenia miesiączkowe, 
a nawet niepłodność. 

nadmiar

Gdy natomiast tarczyca 
produkuje za dużo hormo-
nów to mamy tak zwaną nad-
czynność tarczycy. Objawia 
się ona szybką utratą wagi 
pomimo tego, że kobieta je 
więcej niż zwykle, a mimo 
to chudnie. Innymi przykry-
mi objawami nadczynno-
ści tarczycy są bezsenność, 
nadpobudliwość, nadmierna 

potliwość, nadwrażliwość 
na ciepło i światło, duszność 
pojawiająca się nawet po nie-
wielkim wysiłku, drżenie rąk, 
które bywa krępujące, bo oto-
czenie podejrzewa o naduży-
wanie alkoholu, osłabienie 
mięśni, najczęściej nóg, po-
wodujące kłopoty z wcho-
dzeniem po schodach czy 
przy wstawaniu z fotela. 

 Przy tym schorzeniu wy-
stępuje również podwyż-
szone ciśnienie, kołatanie 
serca, bardzo szybkie bicie 
serca, które może być bar-

androgeny są to 
hormony, które 
dodają kobietom 
„skrzydeł”, czyli 
energii i siły do 
działania oraz 
wpływają na dobre 
samopoczucie.



r e k l a m a



53Porady z Apteki nr 03/2020

ciąg dalszy ze str. 51

dzo niebezpieczne zwłaszcza 
u osób starszych, u których 
przekształca się w migotanie 
przedsionków. Pojawia się 
też duszność nawet po nie-
wielkim wysiłku, biegunki, 
które związane są z bardzo 
szybką przemianą materii, 
włosy robią się rzadkie i cien-
kie, łamią się paznokcie, wy-
stępują dolegliwości skórne 
polegające na pojawianiu się 
czerwonych, mocno swędzą-
cych, plam. Zaawansowane 
stadium nadczynności tar-
czycy objawia się wolem.

praWidłoWe Funk-
CjonoWanie układu 
hormonalnego Za-
peWnia utrZymanie 
stałyCh WarunkóW 
ś r o d oW i s ka  W e -
WnętrZnego orga-
niZmu kobiety, CZyli 
homeostaZę. 

Wszelkie nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu 
hormonów powodują za-
burzenia działania niektó-
rych narządów lub układów. 
Stężenie hormonów w or-
ganizmie jest bardzo małe, 
ale zapewnia prawidłowy 
przebieg wszystkich pro-
cesów biochemicznych 
w komórkach.

Hormony są to chemiczne 
neuroprzekaźniki, umoż-
liwiające funkcjonowanie 
nawet oddalonych od sie-
bie narządów i  tkanek. 
Nadrzędnym narządem 
wewnątrzwydalniczym jest 
podwzgórze, które zawiadu-
je pracą wszystkich gruczo-
łów dokrewnych i reguluje 
wydzielanie wszelkich hor-
monów. Spadek lub zwrot 
stężenia poziomu może wy-
wołać różne schorzenia.

żeńskie hormony nie są dane kobiecie 
raz na zawsze. w piątej dekadzie życia 
rozpoczyna się wygaszanie ich aktywności 
i kobieta wchodzi w okres klimakterium. 
poziom estrogenów zmniejsza się. 
organizm, pozbawiony hormonalnej 
ochrony, zaczyna się starzeć. 

Niewielka ilość testosteronu, która dotąd nie miała 
znaczenia w obliczu przewagi estrogenów, teraz docho-
dzi do głosu i pojawia się owłosienie nad górną wargą, 
brodzie i nogach. Zmniejsza się również przemiana 
materii i wzrasta masa ciała, rośnie produkcja chole-
sterolu, zwłaszcza jego frakcji LDL i sprawia, że wzra-
sta ryzyko nadciśnienia, chorób serca i udaru mózgu. 
W okresie klimakterium zmniejsza się gęstość kości 
i może rozwijać się osteoporoza. Wzrasta ryzyko za-
chorowania na nowotwory hormonozależne takie jak 
rak jajników lub sutka.

 
 zmiany hormonalne zachodzące 
w organizmie kobiety są naturalnym, 
nieodwracalnym procesem i trzeba się 
z tym pogodzić.  
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Jak dobrze

Wielkimi krokami zbliża się 
okres corocznego biesiadowania 
i spotkań rodzinnych, czyli święta 

Bożego Narodzenia. Mamy dla 
Państwa kilka przydatnych rad, 

które zmniejszą cierpienia po 
świątecznym obżarstwie 

Wśród dolegliwości wynikających 
z nieumiarkowania w jedzeniu i piciu 
– chodzi o alkohol – wymienić należy:

Zaparcia

Klasycznym objawem zaparć jest od-
dawanie stolca rzadziej niż raz na 3 dni. 
Stolec jest bardzo twardy, wypróżnianiu 
towarzyszy duży wysiłek, a nawet ból. 
Z zaparciami boryka się przeciętnie co 
2 kobieta i co 4 mężczyzna, choć pod-
czas świąt statystyki idą w górę. Dzieje 
się tak, ponieważ spożywamy ilości 
pokarmów, których organizm nie na-
dąża trawić. Ponadto pokarm jest ubogi 
w błonnik. Innym czynnikiem sprzyja-
jącym zaparciom jest świąteczne leni-
stwo i brak ruchu.

Zgaga

Nieprzyjemne uczucie pieczenia w żo-
łądku lub przełyku zazwyczaj występuje 
po przejedzeniu, spożyciu zbyt tłustych 
potraw, często także ostro doprawio-
nych lub nadmiernie bogatych w wę-
glowodany. Kiedy jemy, pokarm trafia 
najpierw do przełyku, a dalej jest neutra-
lizowany w żołądku za pomocą silnych 
kwasów trawiennych. Następnie powi-
nien trafić do jelit. Kiedy jednak mamy 
osłabiony zwieracz kończący przełyk 
lub nadmiernie wypełnimy żołądek, po-
karm zaczyna wracać. To właśnie wtedy 
czujemy pieczenie w okolicy mostka 
i wyżej. Tak daje o sobie znać powra-
cająca treść żołądkowa, wymieszana 
z enzymami trawiennymi czy kwasami 

Święta
sTRawiĆ
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Nieprzyjemne uczucie pie-
czenia w żołądku lub przeły-
ku zazwyczaj występuje po 
przejedzeniu, spożyciu zbyt 

tłustych potraw, często także 
ostro doprawionych lub nad-
miernie bogatych w węglowo-

dany

żołądkowymi! To zjawisko 
nazywa się właśnie refluksem 
z żołądka, czyli zgagą.

Wzdęcia

Wzdęcia (bębnice, gazy, 
wiatry) są jednym z najczę-
ściej występujących niepo-
żądanych zjawisk mających 
miejsce w obrębie brzucha. 
Polegają one przede wszyst-
kim na gromadzeniu się ga-
zów w jelitach, co powoduje 
wzrost objętości brzucha, 
poszerzenie sylwetki i roz-

ne pochodne siarkowe. Ilość 
i rodzaj gazów pochodzą-
cych z fermentacji zależą od 
rodzaju spożywanych po-
karmów, składu flory jelito-
wej oraz sprawności pasażu 
jelitowego. 

Zwiększenie ilości 
gazów jelitowych 
może być 
spowodowane:

 � spożywaniem pokarmów 
ogólnie uznanych za gazo-
twórcze (fasola i inne rośli-
ny strączkowe)

 � zwiększonym połykaniem 
powietrza, np. podczas pa-
lenia papierosów czy żucia 
gumy, a także rozmowy 
podczas jedzenia

 � piciem napojów 
gazowanych

 � niemożnością odbijania 
połkniętego powietrza, np. 
u osób po leczeniu opera-

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.     www.labofarm.pl      www.naturalniezdrowi.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.  

Skład tabletki:
korzeń kozłka - 170 mg, szyszka 
chmielu - 50 mg, liść melisy  
- 50 mg,  ziele serdecznika - 50 mg.  
Produkt złożony. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku.

Lek tradycyjnie wskazany  
  w łagodnych stanach

napięcia nerwowego
  oraz okresowych  

trudnościach  
w zasypianiu Skład tabletki:  

liść i owoc senesu - 300 mg.
Przeciwwskazania: Nie należy sto-
sować leku w przypadku znanej nad-
wrażliwości na substancję czynną, 
niedrożności i zwężenia jelit, atonii, 
zapalenia wyrostka robaczkowego, 
zapalnych schorzeń jelit (np. choroba 
Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego), bólów brzucha 
niewiadomego pochodzenia, stanu 
odwodnienia połączonego z utratą 
elektrolitów. Nie należy stosować 
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

SK

UTECZNOŚĆ

K L I N I C Z N IE

POTWIERDZONA

Lek wskazany  
w doraźnym  
leczeniu  

zaparć

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny 
z określonymi wskazaniami wynika-
jącymi wyłącznie z długotrwałego 
stosowania.

le

ki, a nie suplem
enty diety

cyjnym z powodu refluksu 
żołądkowo-przełykowego

 � upośledzeniem trawienia 
i wchłaniania w jelicie cien-
kim, powodującym zwięk-
szenie ilości substratów do 
fermentacji w jelicie gru-
bym (przykładem może 
być niedobór laktazy)

 � zwolnieniem czasu pasa-
żu jelitowego (jest to me-
chaniczne upośledzenie 
drożności przewodu po-
karmowego: polekowe lub 
czynnościowe)

 � zwiększeniem ilości bak-
terii w jelicie cienkim, któ-
re jest względnie jałowe 
w porównaniu z jelitem 
grubym.

Najczęściej pacjenci myl-
nie interpretują wzdęcie 
i przypisują jego powstawa-
nie gazom. Trudno jest jed-
noznacznie zweryfikować 

pychanie ubrań. Od-
czuwalne jest wtedy 
uczucie pełności, 
pojawia się uczucie 
rozdarcia i rozpie-
rania jamy brzu-
cha. Połączone jest 

to niekiedy z bólami 
spowodowanymi kur-

czeniem się mięśni gład-
kich jelit. 

 Gazy są naturalnie obec-
ne w świetle jelita. Pochodzą 
z dwóch głównych źródeł: 
pierwsze to powietrze po-
łykane podczas spożywa-
nia posiłków czy podczas 
mówienia, a drugie - pro-
dukty fermentacji jelitowej, 
zachodzącej głównie w jelicie 
grubym. Gazy pochodzące 
z metabolizmu bakteryjnego 
mają bardziej zróżnicowany 
skład. Są bezwonne, dwutle-
nek węgla, metan i wodór 
czy - nadające specyficzną 
woń - siarkowodór oraz in-
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ilość oddawanych gazów, 
choć dobrą orientację daje 
odniesienie do ilości wia-
trów oddawanych w okresie 
poprzedzającym wystąpie-
nie wrażenia obfitych gazów. 
Zwykle nie ma potrzeby wy-
konywania badań, o ile nie 
dołączą się inne objawy su-
gerujące chorobę organiczną 
przewodu pokarmowego. 

W przypadku 
nadmiaru 
gazów należy:

 � pić przez słomkę, jeść po-
woli, starannie rozdrabnia-
jąc pokarm w jamie ustnej

 � jeżeli nie ma innych ob-
jawów doradza się sta-
r a n n ą  w e r y f i k a c j ę 
spożywanych pokarmów 
i wykluczenie z diety tych 
pokarmów, o których po-
wszechnie wiadomo, że są 
gazotwórcze

 � szczególną uwagę nale-
ży poświęcić mleku i jego 
przetworom, zawierają-
cym cukier mleczny – lak-
tozę – i wyeliminować te 
produkty przez 2—3 ty-
godnie z oceną wpływu 
tego ograniczenia na ilość 
gazów

 � stosować probiotyki 
z myślą o przesunięciu 
w składzie flory jelito-
wej w kierunku bakterii 
niefermentujących

 � objawowo podaje się le-
ki adsorbujące (węgiel 
aktywowany) lub środki 
powierzchniowo czynne 
(simetykon), ułatwiające 
odchodzenie wiatrów.

kilka kilogramów 
więcej

Wielu z nas nie może pojąć 
jak to możliwe, że po rap-
tem kilku dniach obżarstwa 
ważymy 2, 3, a nawet 5 kilo-
gramów więcej. Spokojnie, 
najczęściej większość przy-
rostu wagi to niestrawione 
resztki pokarmu zalegające 
w jelitach. Reszta to nieste-
ty przyrost tłuszczu: prze-
ciętnie do życia wystarcza 
nam 1700-3000 kalorii. Ca-
łodzienne obżarstwo plus 
alkohol to nawet 7-11 tysięcy 
kalorii!

Lepiej zapobiegać niż le-
czyć, dlatego warto już przed 
świętami mądrze podjeść do 
sprawy. Dobrze, jeśli przygo-
towując potrawy świąteczne 
będziemy mieć na uwadze, 

aby korzystać ze zdrowych 
produktów oraz ograniczać 
tłuszcze. Białą mąkę w pie-
rogach, uszkach, krokietach, 
pasztecikach, ciastach może-
my przynajmniej częściowo 
zastąpić mąką pełnoziar-
nistą lub razową. Panierkę 
ryb i krokietów możemy 
przyrządzić z grubo zmielo-
nych orzechów lub płatków 
owsianych. Tłuszcze przy 
smażeniu możemy ograni-
czyć lub całkowicie z nich 
zrezygnować. Zamiast sma-
żyć rybę możemy upiec ją 
w piekarniku, dzięki czemu 
nie będziemy musieli używać 
tłuszczu. Unikajmy sałatek 
z majonezem, w to miejsce 
lepiej przyrządzić większą 
liczbę potraw z ryb lub chu-
dych dań mięsnych.

pamiętajmy 
o prZypraWaCh 
i ZiołaCh – WięksZość 
Z niCh Wspomaga 
traWienie. 

Potrawy i wypieki świą-
teczne należą do wyjątkowo 
aromatycznych, stąd też uży-
cie poszczególnych przypraw 
i ziół nie będzie stanowić pro-
blemu, gdyż mimochodem 
i tak ich używamy. Tak więc 
nie żałujmy potrawom bazy-

w TRakCiE świąTECZNEGO sTOłOwaNia 
paMięTaJMy, aBy piĆ DużO wODy, 
BaRsZCZu CZERwONEGO Na ZakwasiE 
ORaZ pOpuLaRNEGO w NiEkTóRyCh 
REGiONaCh kOMpOTu Z susZu, kTóRy 
wspOMaGa TRawiENiE i pRZyspiEsZa 
pERysTaLTykę JELiT

lii, oregano, cząbru, czosnku, 
estragonu, gałki muszkato-
łowej, imbiru, kardamonu, 
jałowca, szałwii, jałowca, cy-
namonu, melisy, mięty, ko-
pru, lubczyku, majeranku, 
kminku oraz anyżu. Więk-
szość stosowanych przypraw 
i ziół nie tylko nadaje smak 
i kruchość potrawom, lecz 
przede wszystkim pobudza 
układ trawienny.

Barszcz czerwony zróbmy 
na zakwasie. Zakwas bura-
czany, oprócz witamin, za-
wiera także kwas mlekowy 
oraz błonnik, które wspo-
magają pracę jelit i działają 
oczyszczająco i odtruwająco 
na organizm. Pamiętajmy, 
że barszczu na zakwasie nie 
można doprowadzić do zago-
towania. W trakcie świątecz-
nego stołowania pamiętajmy, 
aby pić dużo wody, barszczu 
czerwonego na zakwasie oraz 
popularnego w niektórych 
regionach kompotu z suszu, 
który wspomaga trawienie 
i przyspiesza perystaltykę 
jelit. Nie zapominajmy także 
o ruchu. Dobrze, jeśli biesia-
dowanie zakończymy dosyć 
wcześnie, a przynajmniej 3h 
przed snem.
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Kiedy świąteczne szaleń-
stwa wzięły górę, pamiętaj-
my, że całe szczęście jest się 
czym leczyć. Tuż po obżar-
stwie warto zaparzyć sobie 
kubek zielonej lub czerwo-
nej herbaty. Możemy też tra-
dycyjnie ratować się miętą, 
dziurawcem, melisą lub na-
parem z kopru lub kminku. 
Profilaktycznie możemy 
zażyć tabletkę węgla lecz-
niczego (popijając dużą ilo-
ścią wody), który zapobiega 
niestrawności i wzdęciom, 
a także wspomaga usuwanie 
z organizmu toksyn i bakte-
rii, które mogą powodować 
zatrucia pokarmowe. 

 Pomocny może również 
okazać się napar z imbiru, 
miodu i cytryny. W przypad-
ku nasilonych dolegliwości 
wynikających z trudności tra-
wiennych możemy sięgnąć 
po preparaty wspomagające 
pracę przewodu pokarmo-
wego. Farmaceuta dysponuje 
wieloma preparatami w róż-
nych formach farmaceutycz-
nych, które mają za zadanie 
zwiększyć wydzielanie soków 
trawiennych, usprawniają 
pracę jelit, a także regene-
rują i wspomagają funkcje 
trawienne dwóch ważnych 
gruczołów, czyli wątroby 
i trzustki. Szczególnie wą-
troba odczuwa na sobie ciężar 
obciążeń pokarmowych. 

Uczestniczy w trawieniu 
tłuszczów poprzez wydzie-
lanie żółci, jest aktywna na 
polu zmagazynowania re-
zerw pokarmowych, a także 
zneutralizowania różnora-
kich toksyn, z których w cza-
sie biesiadowania alkohol 
stanowi najczęstszą przyczy-
nę obciążeń wątroby. Nato-
miast trzustka wydziela do 
dwunastnicy sok trzustko-
wy, który złożony jest z en-
zymów trawiennych. Gdy 

brakuje enzymów trzustko-
wych mogą pojawić się dole-
gliwości jelitowe, które może 
złagodzić przyjmowanie pre-
paratów wspomagających 
trzustkę.

pij dużo wody

Woda jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Powinniśmy 
jej pić do 2 l dziennie. Mało 
kto, niestety, tak robi. 

przypomnijmy:

 � zaparcia to suchy stolec. 
Pijąc dużo wody ułatwiasz 
wypróżnianie

 � zgaga to kwasy żołądkowe. 
Woda je „rozcieńcza”, przy-
nosząc ulgę

 � zastępuj wodą inne napoje. 
Szklanka coca-coli to po-
nad 150 kalorii. Szklanka 
wody – zero

 � nie pij wody gazowanej. 
Dwutlenek węgla w wo-
dzie to murowane wzdęcie

 � szklanka wody przed po-
siłkiem zmniejsza łaknie-
nie. Zjesz mniej – mniej 
przytyjesz.

jedz warzywa

Warto świąteczne menu 
poszerzyć o potrawy z wa-
rzyw. Zawierają mniej kalorii 
niż tłuste potrawy, zmniej-
szając tym samym ryzyko 
tycia. Zawierają błonnik 
zmiękczający masy kało-
we i ułatwiający wypróż-
nianie. Ponadto warzywa 
to bogate źródło witamin 
i mikroelementow.

nie podjadaj

Ogranicz świąteczną kon-
sumpcję tylko do dań głów-
nych. Wiemy, jak bardzo 

kusi schowane w lodówce 
ciasto, pamiętaj zatem, że 
niekontrolowane podjadanie 
to najkrótsza droga do nad-
wagi. Mało tego – podjadając 
między posiłkami rozregulo-
wujesz naturalny zegar biolo-
giczny, powodując problemy 
ze snem, a nawet zaburzenia 
metaboliczne! 

przeżuwaj 
dokładnie

Zawarta w ślinie amylaza 
odpowiada za wstępne tra-
wienie pokarmu. Ponadto 
dobre rozdrobnienie pokar-
mu podczas żucia ułatwia 
dalsze trawienie w przewo-
dzie pokarmowym. Solidne 
pogryzienie jedzenia jest zba-
wienne dla układu trawien-
nego i sylwetki – dokładnie 
żując jesz mniej! Wolniejsze 
jedzenie pobudza ośrodek 
sytości w mózgu. 

umiar i rozsądek
To najbardziej skuteczny 

sposób na to, aby uniknąć 
nieprzyjemnych dolegliwo-
ści pokarmowych po świą-
tecznych ucztach. Niestety 
najbardziej proste metody 
często stają się najtrudniej-
sze w realizacji. Oby tym ra-
zem udało się o tym Państwu 
pamiętać!

rusz się!

Ruch pobudza perystalty-
kę jelit, ułatwiając trawienie. 
I matematyka – jedna go-
dzina marszu to nawet 300 
spalonych kalorii! Jeśli spa-
cerujesz w zimie, dochodzi 
konieczność „dogrzania” or-
ganizmu – i już z godzinki 
marszu robi się 400 spalo-
nych kalorii. A zatem mo-
żemy zaapelować: niech 
spacer stanie się nową tra-
dycją świąteczną!
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Właściwości chemiczne żelaza 
powodują, że bierze ono udział w wielu 
przemianach metabolicznych. Żelazo 

zaliczane jest do mikroelementów 
ze względu na małe dzienne 

zapotrzebowanie

Hemo- 
chromatoza



objaWy hemoChromatoZy pierWotnej 
ZWykle pojaWiają się międZy 40 a 60 
rokiem ŻyCia i są bardZo niespeCyFiCZne, 
a dopóki organiZm moŻe magaZynoWać 
nadmiar ŻelaZa, Choroba jest trudna do 
WykryCia.

 do WCZesnyCh objaWóW ZaliCZamy: 

 � ogólne złe samopoczucie

 � osłabienie, drażliwość, letarg

 � przewlekłe zmęczenie

 � powiększenie wątroby

 � dolegliwości żołądkowo–jelitowe

 � bóle stawów

 � obniżone libido

 � podwyższona aktywność enzymów wewnątrzko-
mórkowych spotykanych w wątrobie, mięśniu serco-
wym, mięśniach szkieletowych, nerkach i krwinkach 
czerwonych

 � szarobrązowy kolor skóry (szczególnie na twarzy)

 � zanik owłosienia w okolicach dołów pachowych 
oraz łona
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ciąg dalszy na str. 60

W organizmie 
dorosłego 
c z ł o w i e -
ka znajduje 

się od 3 do 5 gramów żela-
za. Średnio na 1 kilogram 
masy ciała dorosłego osob-
nika przypada 40 miligra-
mów żelaza u kobiet oraz  
50 miligramów u mężczyzn. 
Prawie 60% ustrojowego że-
laza w organizmie człowieka 
zawiera hemoglobina. 

Większość pozostałego że-
laza obecna jest w mioglobi-
nie i enzymach niezbędnych 
do przebiegu procesu utle-
niania i wielu innych frakcji 
we wszystkich komórkach 
organizmu. Wchłanianie 
żelaza z pokarmu zależy od 
zawartości tego pierwiastka 
w diecie, jego przyswajalno-
ści, zasobów ustrojowych 
oraz ilości wydalanej z or-
ganizmu. Zapotrzebowa-
nie na ten mikroelement jest 
zmienne i zależy od wieku, 
płci i stanu organizmu. Pro-
dukty spożywcze zawierają 
dwa rodzaje żelaza, a mia-
nowicie hemowe, które 
znajduje się w produktach 
pochodzenia zwierzęcego 
oraz niehemowe, występują-
ce w produktach roślinnych. 

Żelazo jest jednym z naj-
ważniejszych pierwiastków 
śladowych potrzebnych do 
właściwego funkcjonowania 
żywych organizmów. Niedo-
bór jak i nadmiar jego związ-
ków w tkankach prowadzi 
do poważnych schorzeń ob-
jawiających się dysfunkcją 
wielu narządów, a w skraj-
nych przypadkach może 
prowadzić do śmierci.

Patologiczne gromadzenie 
żelaza u człowieka nazy-
wamy hemochromatozą. 

Może ona mieć charakter:
 � wrodzony, tak zwany 
pierwotny

 � wtórny, zwany też nabytym
 �mieszany.

hemochromatoza 
pierwotna

Hemochromatoza pier-
wotna jest najczęstszą, ge-
netycznie uwarunkowaną 
chorobą charakteryzującą 
się nasilonym wchłanianiem 
żelaza w dwunastnicy, które 
prowadzi do zwiększonego 
jego magazynowania w na-
rządach miąższowych i pro-
wadzi do ich niewydolności. 

Hemochromatoza gene-
tyczna może wystąpić, jeżeli 
nowonarodzona osoba dzie-
dziczy dwie kopie zmutowa-
nego genu HFE, po jednej 
od każdego z rodziców. Gen 
HFE odpowiada za wchłania-
nie żelaza w komórkach na-
błonka jelit. Zmutowany gen 
prowadzi do zwiększonego 
pobierania żelaza z pokarmu 
i do jego stopniowego gro-
madzenia w tkankach i na-
rządach. Właśnie to może po 
latach wywołać uszkodzenie 
organizmu, jeśli zaburzenie 
nie będzie leczone. 
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ciąg dalszy ze str. 59

ten genetyCZny 
deFekt Występuje 
juŻ W ChWili 
narodZin, ale objaWy 
ZaZWyCZaj pojaWiają 
się W okresie 
dorosłośCi. 

Wystąpienie choroby może 
nastąpić pod wpływem ta-
kich czynników jak zwięk-
szenie ilości żelaza zawartego 
w pokarmie, nasilenie jego 
wchłaniania lub zmniejsze-
nie jego strat na przykład 
wraz z zakończeniem krwa-
wień miesiączkowych u ko-
biet w okresie menopauzy. 
Ryzyko wystąpienia tej cho-
roby jest znacznie większe 
u mężczyzn niż u kobiet. 
Przyczynia się do tego cykl 
menstruacyjny oraz laktacja, 
podczas których dochodzi 
do utraty krwi i zmniejsza 
się kumulacja jonów żelaza.

Gromadzenie żelaza 
w chorobie zwanej hemo-
chromatozą następuje pra-
wie we wszystkich tkankach 
organizmu, jednak wątro-
ba ma największą zdol-
ność spichlerzowania tego 
mikropierwiastka. 

Wynikiem nadmiaru 
ŻelaZa W organiZmie 
jest:

 �marskość wątroby
 � wieloogniskowy rak 
wątroby

 � cukrzyca
 � niewydolność krążenia

Odkładanie żelaza w orga-
nizmie prowadzi do uszko-
dzenia trzustki, a to wiąże się 
z rozwojem cukrzycy, nato-
miast uszkodzenie mięśnia 
sercowego powoduje wystą-
pienie niewydolności ser-
ca i częstych zaburzeń jego 

rytmu. Zgromadzone żelazo 
powoduje również zmiany 
zapalne i zwyrodnieniowe 
w układzie ruchowym czło-
wieka. W środowisku boga-
tym w żelazo zwiększa się 
zdolność drobnoustrojów 
chorobotwórczych do wy-
wołania zmian chorobowych 
i do wystąpienia groźnych 
powikłań, natomiast uszko-
dzenie płata przysadki 
mózgowej powoduje niewy-
dolność gruczołów wydzie-
lania wewnętrznego.

hemochromatoza 
wtórna

Przyczyną wtórnej he-
mochromatozy są choro-
by, zarówno te nabyte, jak 
i te wrodzone, takie jak: 
niedokrwistość tarczowa-
tokrwinkowa, wrodzona 
sterocytoza (anemia hemo-
lityczna), niedokrwistość sy-
deroblastyczna oraz choroby 
wątroby, jak przewlekłe wi-
rusowe zapalenie wątroby 
typu C (WZWC), stłuszcze-
nie wątroby oraz choroba 
alkoholowa.

hemoChromatoZa 
jest Chorobą 
nieuleCZalną, 
a terapia ma na 
Celu ZłagodZenie 
jej objaWóW 
poprZeZ opróŻnienie 
magaZynóW ŻelaZa 
i utrZymanie 
tego pierWiastka 
W graniCaCh normy. 

Jeżeli terapia została roz-
poczęta przed pojawieniem 
się uszkodzeń narządów i jest 
systematycznie kontynuowa-
na, to rokowania są korzystne 
i osoba z hemochromatozą 
może prowadzić normalną 
aktywność życiową.

 Wymagane jest również 
unikanie żywności zwięk-
szającej ryzyko zatrucia po-
karmowego oraz staranne 
gotowanie posiłków z po-
wodu dużego ryzyka wystą-
pienia posocznicy. Osoby 
chore na hemochromato-
zę obowiązuje bezwzględny 
zakaz spożywania alkoho-
lu, ponieważ etanol nasila 
wchłanianie żelaza z prze-
wodu pokarmowego i przede 
wszystkim jest czynnikiem 

uszkadzającym wątrobę. 
U osób, których leczenie 
upustami krwi jest przeciw-
wskazane z powodu ciężkiej 
niewydolności krążenia, 
ciężkiej niewydolności od-
dechowej czy z powodu po-
deszłego wieku stosuje się 
związki chelatujące (wią-
żące) żelazo. Skuteczność 
takiej terapii jest jednak nie-
porównywalnie gorsza niż 
krwioupusty.

u osób, których leczenie upustami 
krwi jest przeciwwskazane z powodu 
ciężkiej niewydolności krążenia, ciężkiej 
niewydolności oddechowej czy z powodu 
podeszłego wieku stosuje się związki 
chelatujące (wiążące) żelazo. skuteczność 
takiej terapii jest jednak nieporównywalnie 
gorsza niż krwioupusty.
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Ułatwia oddychanie i chroni nos.

WYROBY MEDYCZNE    0477
Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania.

Producent: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia 
Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o., 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1 - Polska 
www.aboca.com

W APTECE OD 6. ROKU ŻYCIA OD 6. MIESIĄCA 
ŻYCIA

free
gluten

Preparat udrażniający  
o działaniu ochronnym  
dla dorosłych i dla dzieci

Z 

Tannisal-FL
Kompleks molekularny 
tanin, flawonoidów 
 i halitu

Z 

Tannisal
Kompleks molekularny  
tanin i halitu

ZE SKŁADNIKAMI 
Z UPRAW  

EKOLOGICZNYCH

free
gluten

WYROBY MEDYCZNE    0373
Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania.

Producent: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia 
Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o., 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1 - Polska 
www.aboca.com

W APTECE

Coraz więcej osób wybiera GrinTuss, ponieważ  
łagodzi suchy i mokry kaszel, chroniąc błonę  
śluzową i dbając o równowagę Twojego organizmu.

Z Poliresin®
kompleks molekularny z żywic,  
polisacharydów i flawonoidów

TABLETKI DLA DOROSŁYCH 
POWYŻEJ 12. ROKU ŻYCIA

SYROP DLA DOROSŁYCH 
POWYŻEJ 12. ROKU ŻYCIA

SYROP DLA DZIECI 
POWYŻEJ 1. ROKU ŻYCIA

Silny w walce z kaszlem,
delikatny dla Twojego organizmu.
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Nawyk to zachowanie, które 
wykonujemy automatycznie po 

wystąpieniu odpowiedniego 
bodźca. Jeśli nasza reakcja na 
pojawienie się bodźca nie jest 

natychmiastowa i potrzebujemy 
się do niej zmuszać czy 

przekonywać, to wówczas mamy 
do czynienia ze zwyczajem, 
a zwyczaj to właśnie coś, co 

robimy regularnie

Drugą naturą     człowieka
Nawyki

p roblemem zwy-
czajów jest to, że 
nie dają podob-
nych korzyści co 

nawyki. Kiedy mamy już 
tego świadomość, powin-
niśmy skoncentrować na-
sze działania na rozwijaniu 
nawyków. Nie ma ustalo-
nej liczby powtórzeń, po 
której dane zachowanie 
stanie się nawykiem. Wy-
robienie w sobie nawyku 
to nie tylko ciągłe powta-
rzanie czynności, a  jej 
automatyzacja, czyli prze-
niesienie kontroli nad nią 

do innych struktur mózgu, 
a to wymaga spełnienia 
szeregu warunków.

najWaŻniejsZe 
CZynniki, od któryCh 
ZaleŻy sZybkość 
roZWijania 
naWykóW, to:

 � WZględna ilość po-
WtórZeń – im częściej 
po pojawieniu się bodźca, 
czyli tak zwanego wyzwala-
cza, wykonujemy konkret-
ne działanie, tym szybciej 
rozwiniemy nawyk

ciąg dalszy na str. 64
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ciąg dalszy ze str. 63

ludZie mogą prZeZ WięksZość CZasu dZiałać 
jak autopilot. WięksZość dZiałań W nasZym Ży-
Ciu musi być poWtarZalna, gdyŻ nie bylibyśmy 
W stanie kaŻdego dnia robić Zupełnie noWyCh 

rZeCZy, ponieważ to wymaga sporego wysiłku mentalnego, dlatego umysł szuka 
rutyny. Niestety znajduje ją zazwyczaj w zachowaniach, które są niekorzystne i niepo-
trzebnie zabierają nam czas. Tak się dzieje w przypadku ciągłego przeglądania portali 
społecznościowych, Internetu, sprawdzania poczty. Nie musimy być niewolnikami 
złych przyzwyczajeń i niechcianych nawyków.

 � samokontrola - im 
bardziej jesteśmy zdy-
scyplinowani i potrafimy 
w początkowej fazie pracy 
nad nawykiem upilnować 
się, by nawykowe działanie 
wykonywać, tym lepiej

 � pora dnia – dobrze jest 
rozwijać nawyki rano, 
kiedy łatwo jest się prze-
konać do wykonania za-
dania, zanim stanie się ono 
zautomatyzowane

 � prostota – im prostsze 
i szybsze jest nasze zacho-
wanie, tym prędzej stanie 
się nawykiem

 � prZyjemność – im 
większą radość sprawia 

nam dane zadanie, tym 
szybciej dojdziemy do 
automatyzacji.

Nawyki sprawiają, że część 
mózgu, która odpowiada za 
świadome podejmowanie 
decyzji i logiczne myślenie 
zostaje wyłączona, a my nie 
musimy za każdym razem 
zastanawiać się, jak reagować 
i co zrobić w danej chwili. 
Moc nawyków tkwi w ich po-
wtarzalności, która koduje się 
w naszym mózgu, a następnie 
zostaje powielana. Nieste-
ty nie zawsze możemy roz-
różnić pozytywny nawyk od 
negatywnego. Pocieszający 

jest jednak fakt, że złe nawy-
ki możemy zastąpić dobrymi 
kiedy poznamy mechanizm 
ich działania i nauczymy się 
go wykorzystywać na swoją 
korzyść. 

meChaniZm dZiałania 
naWykóW jest 
bardZo prosty 
i składa się Z trZeCh 
rZeCZy:

 � impulsu, który powstaje 
przy spełnieniu konkret-
nych warunków

 � reakcji na impuls
 � nagrody, korzyści, jaką 
przynosi nawyk.

Nawyki kształtują się już 
we wczesnym dzieciństwie. 
Kiedy chodzimy, nie zasta-
nawiamy się nad tym, w jaki 
sposób mamy stawiać ko-
lejne kroki, gdyż robimy to 
nieświadomie. Nawyk to 
nie tylko konkretne zacho-
wania, jak mówienie, czy-
tanie, poranne ćwiczenia, 
mycie zębów, palenie pa-
pierosów czy inne działania, 
ale jest to zautomatyzowa-
na, zawsze ta sama reakcja 
na impuls. Czynności te są 
zautomatyzowane, niemniej 
ich nabycie wiąże się z osią-
gnięciem przez nas pewnej 
dojrzałości.



65Porady z Apteki nr 03/2020

r e k l a m a

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adamed_Maxon Forte_Reklama Pracowa_Porady z Apteki_179x117_na podst_8839L_192KD_JD_press.pdf   1   31.07.2020   17:07:57

ciąg dalszy na str. 66

W skład pętli naWyku 
WChodZi róWnieŻ 
nagroda, CZyli 
Coś prZyjemnego, 
Co dostajemy 
po Wykonaniu 
określonego 
naWykoWego 
dZiałania. 

Może to być pochwała od 
rodziców czy kolegów, duma 
z siebie samego czy coś do-
brego do zjedzenia. Rola na-
grody staje się mniej istotna 
w dalszym rozwoju nawyku, 
ale w początkowej fazie jest 
kluczowa. Żaden nawyk by 
się nie rozwinął w naszym 
życiu, gdybyśmy nie otrzy-
mywali nagrody po wykona-
niu określonego zachowania. 
Przykładem może być zapi-
nanie guzików czy wiązanie 

butów w okresie dzieciństwa. 
Na początku, kiedy dzieciom 
się to udaje, a jest to dla ma-
luchów wielkie wyzwanie, 
kiedy ktoś pochwali czują się 
dumnie i daje im to zachętę 

chcąc poprawić 
jakość naszego 
życia możemy 
jednocześnie 
wyrabiać wiele 
nawyków, ale 
oczywiście warto 
zachować w tym 
umiar. próba 
automatyzacji 
na przykład 
10 zachowań 
w jednym czasie 
z góry skazana jest 
na niepowodzenie.
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nie 
jesteśmy 

nieWolnikami 
naWykóW i nie 

musimy postępoWać 
jak nam kaŻą, 
jednak są one 

WsZeChobeCne 
W nasZym 

ŻyCiu. 

ciąg dalszy ze str. 65

do dalszego wysiłku. Kie-
dy czynność tę robi się bez 
problemów, nagroda scho-
dzi na dalszy plan i można ją 
wykonywać pomimo braku 
odczuwalnej przyjemności 
w postaci nagrody.

naWyki spraWiają, Że 
CZęsto dZiałamy beZ 
udZiału śWiadomośCi, 
ale nie oZnaCZa to 
jednak, Że prZejmują 
nad nami kontrolę. 

Każde zachowanie nawy-
kowe (poza tymi związanymi 
z silnym uzależnieniem czy 
dysfunkcją mózgu) można 
łatwo powstrzymać. Myśląc 
o nawykach skupiamy się wy-
łącznie na jednym elemencie, 
czyli na zachowaniu lub ru-
tynie z nim związanej. Wal-

czymy z objawami zamiast 
znaleźć przyczynę, czyli 
sygnał. Chcąc skutecznie 
pożegnać się z nałogiem 
musimy zdiagnozować 
bodziec, który wywo-
łuje określony nawyk 
oraz nagrodę, która się 
z nim łączy.

Nie jesteśmy niewolnika-
mi nawyków i nie musimy 
postępować jak nam każą, 
jednak są one wszechobec-
ne w naszym życiu. Niestety 
działania nawykowe nio-
są ze sobą także negatywne 
konsekwencje. Na przykład 
popadamy w różne nałogi, 
nabieramy złych nawyków 
żywieniowych, obgryzamy 
paznokcie, odkładamy waż-
ne sprawy na ostatnią chwilę. 
Złe nawyki, często zupełnie 
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nieświadomie, przejmuje-
my od rodziców, ważnych 
osób, kolegów poprzez na-
śladownictwo. Ludzie mogą 
przez większość czasu dzia-
łać jak autopilot. Większość 
działań w naszym życiu musi 
być powtarzalna, gdyż nie 
bylibyśmy w stanie każdego 
dnia robić zupełnie nowych 
rzeczy, ponieważ to wyma-

ga sporego wysiłku men-
talnego, dlatego umysł 

szuka rutyny. Nieste-
ty znajduje ją zazwy-
czaj w zachowaniach, 
które są niekorzyst-
ne i niepotrzebnie za-
bierają nam czas. Tak 

się dzieje w przypadku 
ciągłego przeglądania 

portali społecznościo-
wych, Internetu, sprawdza-
nia poczty. Nie musimy być 
niewolnikami złych przy-
zwyczajeń i niechcianych 
nawyków. Możemy podjąć 
prace związane z wyrabia-
niem nowych nawyków, 
z których będziemy czerpać 
korzyści każdego dnia. Dzia-
łając w tym kierunku moż-
na dokonać naprawdę wielu 
zmian na lepsze w każdym 
aspekcie naszego życia. Za-
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miast skupiać się na nawy-
kach, które tylko zabierają 
czas, można zacząć robić to, 
co będzie generować wspa-
niałe pomysły, pozytywne 
emocje, nowe umiejętności, 
ambitne plany i cele na przy-
szłość. Obserwujmy nasze 
życie i to, co robimy każdego 
dnia. Będzie to źródłem waż-
nych informacji na temat te-
go, jakie nawyki powinniśmy 
w sobie wyrabiać.

Praca nad nowymi nawy-
kami wymaga determina-
cji, czasu i zaangażowania 
oraz dobrego planu. Głęboka 
świadomość i odpowiedź na 

pytanie, w jakim celu chce-
my się zmieniać, pozwolą 
na osiągnięcie zamierzonego 
celu. Tak też bywa w przy-
padku, kiedy chcemy wpro-
wadzić nawyk uprawiania 
sportu.

Zanim podejmiemy 
deCyZję 
o roZpoCZęCiu 
budoWania 
trWałego naWyku 
sportoWego naleŻy 
ZastanoWić się, 
CZy aktyWność 
sportoWa jest nam 
potrZebna, po Co 
mamy to robić, CZy 

to nasZa deCyZja, 
CZy tylko presja 
otoCZenia, CZy my 
napraWdę tego 
ChCemy i CZy jest 
na to odpoWiedni 
moment. 

Jeśli naszym celem nie 
jest rywalizacja ze znajomy-
mi, a chęć poprawy zdrowia 
i kondycji, to należy zastano-
wić się, jaki rodzaj aktywno-
ści wybrać dla siebie. Bardzo 
ważne jest wytwarzanie po-
zytywnej pętli nawyku. Moż-
na zaprogramować zdrowe 
nawyki i skojarzenia z upra-
wianiem sportu. Aktywność 

fizyczna nie musi być nud-
na, męcząca i kojarzyć się 
jedynie z wysiłkiem. Jeże-
li będziemy odpowiednio 
przygotowani, samo wyjście 
z domu stanie się zautomaty-
zowane i nie będzie wyma-
gało od nas podjęcia decyzji, 
a to spowoduje, że aktywność 
fizyczna stanie się naszą dru-
gą naturą i będziemy z tego 
czerpać radość i zdrowie.

Częste myślenie o czymś 
powoduje, że myślimy o tym 
jeszcze więcej, aż staje się na-
wykiem. To od nas zależy, czy 
chcemy, by nasze nawyki były 
pozytywne, czy negatywne.
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naczynia limfatycz-
ne przypominają 
drobne naczynia 
krwionośne two-

rzące sieć, dzięki której limfa 
dociera do wszystkich zakąt-
ków organizmu i obmywa 
komórki i tkanki. Naczynia 
limfatyczne odprowadzają 
limfę z tkanek do krwiobie-
gu. Limfa zbiera substancje 
szkodliwe dla organizmu, 
a w niewielkich narządach 
w kształcie ziaren fasoli, zwa-
nych węzłami limfatycznymi, 
których jest w naszym ciele 
kilkaset, substancje te pod-
legają filtracji. 

Kiedy limfa przepływa 
przez węzły limfatyczne, 
białe krwinki, zwane limfo-
cytami, walczą z infekcjami 
i uniemożliwiają dalsze ich 
rozprzestrzenianie. Limfa 
w przeciwieństwie do krwi 
płynie jednokierunkowo 
od tkanek do serca. Naczy-
nia układu limfatycznego 
zanurzone są bezpośred-
nio w organach, z których 
pochłaniają płyn tkanko-
wy i białko, aby je usunąć. 

Limfa jest transportowana 
przez naczynia włosowa-
te do naczyń układu limfa-
tycznego, które zbiegają się 
w końcu z żyłami. Przepływ 
limfy spowodowany jest ryt-
miczną pulsacją ścian naczyń 
limfatycznych. Zadaniem 
zarówno żył jak i naczyń 
limfatycznych jest usuwa-
nie zbędnych substancji. Nie-
które substancje, zwłaszcza 
większe cząsteczki takie jak 
białka, mogą być odpro-
wadzane tylko przez limfę. 
Naczynia limfatyczne mają 
ogromne pory, które zasysają 
te substancje rozpuszczone 
w wodzie, której nadwyż-
ka jest usuwana z systemu 
limfatycznego do węzłów 
chłonnych, pełniących istot-
ną funkcję regulującą.

Uszkodzenie systemu lim-
fatycznego oznacza, że białka 
i płyn tkankowy pozosta-
ją w tkankach, powodując 
obrzęk zwany obrzękiem 
limfatycznym, zwany rów-
nież słoniowacizną lub 
elefantiazą. Obrzęk ten spo-

wodowany jest zaburzeniami 
w odpływie chłonki (płynu 
limfatycznego), która jest 
wytwarzana przez węzły 
chłonne. Początkowo układ 
limfatyczny daje sobie ra-
dę z nadprodukcją limfy 
(utajony stopień obrzęku), 
jednak nadmierne groma-
dzenie tych substancji do-
prowadza początkowo do 
delikatnej opuchlizny, potem 
do lekkiego twardnienia, a na 
końcu do dużego obrzęku 
tkanki podskórnej i skóry. 
Zmiany te najczęściej do-
tykają kończyn oraz okolic 
krocza (przede wszystkim 
u mężczyzn).

obrZęki limFatyCZne, 
Ze WZględu na 
prZyCZynę iCh 
poWstaWania, 
dZielimy na:

 � obrZęk poZapalny, 
mogący się rozwijać przez 
kilka miesięcy, a nawet lat 
po pierwotnym zapale-
niu skóry, zakażeniu rany, 
zakażonych ukąszeniach 
owadów

 � p o o p e r a C y j n y 
obrZęk Chłonny roz-
wijający się nawet kil-
ka miesięcy po zabiegu 
wykonanym w okolicy 
pachy, który był połączo-
ny z radioterapią. Jest to 
obrzęk stosunkowo mięk-
ki, występujący bez dużych 
zmian w obrębie naskórka

 � pouraZoWy obrZęk 
limFatyCZny - rozwija 
się szybko i jest wynikiem 
złamań oraz urazów tka-
nek miękkich leczonych 
operacyjnie i zachowaw-
czo (opatrunek gipsowy). 
Charakteryzuje się wystą-
pieniem miękkiego obrzę-
ku z objawami zwłóknienia 
w okolicy urazu.

obrzęk limfatyczny 
polega na groma-
dzeniu się, w wyniku 
dysfunkcji układu 
chłonnego, bogato-
białkowego płynu 
śródmiąższowego 
w skórze i tkance 
podskórnej. 

słoniowacizna
obrzęk limfatyczny

Układ limfatyczny jest jednym z naturalnych 
mechanizmów obronnych organizmu, chroniących 

przed zakażeniami i chorobami. Jest również systemem 
transportującym, który wspomaga układ krążenia i jest 

z nim ściśle powiązany
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słoniowacizna
obrzęk limfatyczny

Gdy nieznana jest przyczy-
na lub obrzęk rozwija się jako 
wynik wrodzonych dysfunk-
cji limfatycznych, mówimy 
o obrzęku pierwotnym, na-
tomiast jeśli znamy przyczy-
ny, określamy go jako obrzęk 
wtórny.

pierWotny obrZęk 
limFatyCZny pojawia się 
rzadko i występuje samoist-
nie. Powstaje na podstawie 
wady wrodzonej jako dzie-
dziczne schorzenie. Pier-
wotny obrzęk limfatyczny 
może mieć różne przyczy-
ny. Jedną z nich może być 
brak w organizmie naczyń 
włosowatych (aplazja naczyń 
chłonnych) i wówczas pro-
dukowane są znikome ilości 
limfy. Czasami w ciele ludz-
kim naczyń włosowatych jest 
po prostu za mało lub są zbyt 
wąskie (hipoplazja) i w ta-
kim przypadku zdolność 
transportowa limfy jest nie-
wystarczająca do usunięcia 
zgromadzonych substancji. 
Najczęściej pierwotny obrzęk 
limfatyczny uwidacznia się 
u dorastających dzieci, zwy-
kle płci żeńskiej, i zazwyczaj 
dotyczy jednej kończyny.

natomiast Wtórny 
obrZęk limFatyCZny po-
wstaje w wyniku nabytych 
w czasie życia zmian w ukła-
dzie limfatycznym, któ-
re zaburzają odpływ limfy. 
Zmiany te powstają w wyni-
ku różnorodnych powodów:

 � urazów naczyń limfa-
tycznych, które są często 
spowodowane zabiegami 
operacyjnymi (obrzęki 
limfatyczne występują na 
rękach u kobiet po mastek-
tomii piersi, którym wy-
cięto węzły chłonne pod 
pachą)

 � stanów zapalnych, któ-
re powodują powsta-
nie większej ilości płynu 
tkankowego niż może być 
odtransportowane przez 
naczynia limfatyczne

 � nowotworów złośliwych 
z nagromadzeniem komó-
rek nowotworowych w wę-
złach limfatycznych

 � uszkodzeń spowodowa-
nych napromieniowaniem, 
w których ściany naczyń 
chłonnych uległy sklejeniu.

najCZęstsZymi 
CZynnikami ryZyka 
proWadZąCymi 
do obrZęku 
limFatyCZnego są: 
Zakres Zabiegu 
operaCyjnego, 
liCZba usuniętyCh 
WęZłóW ChłonnyCh, 
ZastosoWanie 
radioterapii, 
prZebyte inFekCje, 
Wiek, otyłość, 
nadCiśnienie oraZ 
nadmierny Wysiłek 
FiZyCZny.

Zatrzymanie przepływu 
limfy sprawia, że w obszarze, 
w którym zostaje on zaha-
mowany, tworzy się obrzęk. 
Zmiany najczęściej dotyka-
ją kończyn dolnych. W po-
czątkowym stadium obrzęk 
pojawia się w okolicy kostki 
lub na przodostopiu, ale nie 
jest trwały i zanika po chwilo-
wym uniesieniu nogi do gó-
ry. Obrzęk ten jednak nasila 
się w okresie lata, po czym 
w chłodniejszych miesiącach 
ustępuje. Skóra jest blada lub 
blado-różowa,  z nieznacznie 
podwyższoną temperaturą. 

Z upływem czasu obrzęk 
nie znika po wypoczynku, 
a wręcz staje się wyraźniejszy 

ciąg dalszy na str. 70
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i traci swój sezonowy charak-
ter. Skóra powoli twardnieje 
i jest coraz grubsza. Zastój 
limfy powoduje również po-
wstawanie brodawek skór-
nych, zwłaszcza w okolicy 
palców stopy. W kolejnym 
etapie obserwuje się wzmo-
żone przesiąkanie limfy 
przez skórę i pojawienie się 
charakterystycznych żół-
tych zabarwień paznokci, 
które stają się kruche, łamli-
we i zniekształcone. 

Dalszy postęp obrzęku 
prowadzi do utworzenia 
się z goleni walca, kształ-
tem przypominającego no-
gę słonia. Ciężka kończyna 
nie pozwala na normalne 

chodzenie i z czasem znie-
kształcenia kończyn i zmiany 
w dużych stawach powodują 
to, że tracimy możliwość po-
ruszania się.

Zniekształcający, powo-
dujący dolegliwości bólo-
we oraz przewlekły w swej 
naturze obrzęk limfatycz-
ny powoduje upośledzenie 
funkcjonowania nie tyl-
ko fizycznego, ale również 
emocjonalnego. 

Obrzęk limfatyczny utrud-
nia kontakty z innymi ludź-
mi, negatywnie wpływa na 
życie intymne, wiąże się 
z występowanie zaburzeń 
depresyjnych, lękowych oraz 
z wyższym poziomem stre-

su psychologicznego, dlate-
go niezbędne jest podjęcie 
odpowiedniego leczenia, 
które może być efektywne 
i poprawić w znacznym stop-
niu komfort życia. Im prędzej 
podejmiemy właściwą tera-
pię, tym efekty będą bardziej 
zauważalne. 

CałkoWite 
WyleCZenie i poWrót 
do ZdroWia 
W ChWili obeCnej są 
niemoŻliWe.  jednak 
jakość ŻyCia moŻna 
polepsZyć poprZeZ:

 � aplikację specjalnych kre-
mów chroniących skórę 
przed infekcjami

 � podawanie leków zmniej-
szających opuchliznę, 

zwłaszcza we wczesnych 
fazach obrzęku

 � drenaż limfatyczny pro-
wadzący do pobudzenia 
pracy naczyń limfatycz-
nych i zwiększający ich 
aktywność

 � terapię uciskową
 � rehabilitację ruchową
 � leczenie operacyjne pole-
gające na wycięciu prze-
rośniętej i obrzękniętej 
tkanki podskórnej (nie-
stety sam zabieg wiąże się 
z wysokim ryzykiem wy-
stąpienia martwicy skóry)

 � zabiegi mikrochirurgiczne, 
polegające na tworzeniu 
nowych połączeń limfa-
tyczno–limfatycznych lub 
limfatyczno–żylnych.

Nowości TENA pomogą spokojnie przespać noc
Noc powinna być czasem wypoczynku i spokoju, ale dla osób z nietrzymaniem moczu i ich opiekunów może być 
szczególnie trudna. Właśnie w ciągu nocy występuje prawie 1/3 sytuacji związanych z przeciekaniem produktu.  
Pozycja leżąca i dłuższy czas bez możliwości zmiany produktu chłonnego wymagają specjalistycznej budowy  

wyrobu i jego zwiększonej chłonności.

Poznaj nowe produkty TENA zaprojektowane do używania w ciągu nocy

ciąg dalszy ze str. 69



71Porady z Apteki nr 03/2020

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

Jak przeżyć
Święta,

ciąg dalszy na str. 72

W  k a ż d y m 
współcze-
snym domu 
przygoto-

wania do Świąt kojarzą się 
z  kilkoma sprawami do 
ogarnięcia, ale jest w nas ca-
łe mnóstwo lęków, którym 
daleko do wyidealizowanej 
świątecznej atmosfery. Są 
to tak zwane lęki operacyj-
ne, związane z naszym dzia-
łaniem. Również z tym, że 
trzeba posprzątać, przygo-
tować mieszkanie. To rodzi 
emocjonalne napięcie, które 
prowadzi do tego, że sami się 
w tym działaniu zapętlamy. 
Nie dość, że trzeba wszystko 

posprzątać, to jeszcze wy-
myślamy sobie dodatkowe 
prace. Postanawiamy, że od-
malujemy ściany, zmienimy 
oświetlenie, kupimy nowe 
żyrandole, zawiesimy nowe 
firanki i zasłony oraz wymy-
jemy wszystkie okna. A to 
oznacza tylko tyle, że mamy 
jeszcze więcej pracy. Zatem 
na całe nasze normalne dzia-
łanie nakładają się kolejne 
zadania, które sami sobie wy-
myślamy. Często na Święta 
patrzymy w ten sposób, że 
oto nadejdzie moment, kie-
dy w końcu zasiądziemy do 
stołu, a potem przez kolej-
ne dni nic tylko będziemy 

jeść wspaniałe potrawy bądź 
przekąski oraz popijać dobre 
trunki, próbując przetrwać. 

a prZeCieŻ śWiąteCZ-
na 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 bę-
dzie szalonych wypieków, 
ale wprowadźmy na przykład 

wspólne pieczenie piernicz-
ków z dziećmi oraz słuchanie 
i podśpiewywanie znanych 
i lubianych melodii, wówczas 
będzie bardzo miło i przy-
jemnie 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 po-
mysły i inne potrzeby. Ozda-
bianie choinki może być 
naszym wspólnym dziełem, 
w trakcie którego będzie-

aby nie zwariować
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my nucić kolędy. Wspólnie 
możemy się cieszyć dawno 
nie widzianymi cudeńka-
mi świątecznymi, wyjętymi 
z zakurzonych pudeł. Nie 
traktujmy jednak domu jako 
jednej wielkiej bombki i nie 
stawiajmy wszędzie ozdób 
i świeczek, bo będzie się w ta-
kim domu trudno poruszać, 
aby czegoś nie zbić. Może 
warto się zastanowić i po-
stawić kilka pięknych ozdób 
zrobionych własnoręcznie, 
na przykład z szyszek zebra-
nych z dziećmi. Nie musi-
my się spieszyć, nie musimy 
wszystkiego robić w szalo-
nym 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. 

Tak naprawdę wewnętrz-
nie boimy się spotkania 
z tymi, którzy powinni nam 
być najbliżsi. Boimy się na 

przykład tego, że przy świą-
tecznym stole okaże się, że 
najbliższa rodzina to wcale 
nie są bliskie nam osoby. Te-
go, że w rzeczywistości wcale 
się nie lubimy, że się nie ro-
zumiemy, że jest w nas wie-
le skrywanych wzajemnych 
uraz albo wcale nie skrywa-
nych konfliktów. Ponadto 
boimy się też oceny i tego, 
co od nich usłyszymy na te-
mat zorganizowanych przez 
nas Świąt.

Wiadomo, że chcemy, 
aby stół uginał się od wspa-
niałych potraw, a my, czy to 
w ramach zaimponowania 
krewnym, którzy mają opinię 
świetnych kucharzy, czy dla 
zyskania podziwu, chcemy 
zaskoczyć rodzinę naprawdę 
wyjątkowym daniem. Wy-
myślamy 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 spoty-
kamy się w Święta, żeby się 
tylko najeść. One są po to, 
abyśmy spotkali się z rodzi-
ną. Spotkanie jest ważniej-
sze 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 potra-
wą był i chleb, i masło. A my 
musimy jeść 12 oryginalnych 
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dań z wieloma dodatkami. 
Prawda jest taka, że nikt nie 
jest w stanie tego zjeść i po-
tem te ostatnie porcje wy-
chodzą 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 kuli-
narnym. Ważniejszy jest sam 
wspólny posiłek, w którym 
jednemu bardziej będą sma-
kowały śledzie, a drugiemu 
zupa grzybowa, ale wcale nie 
jest tak, że mamy obowią-
zek zadowolić podniebienie 
każdej z osób. Warto cza-
sem zrezygnować ze skom-
plikowanych potraw na rzecz 
prostszych, również po to, by 
nie usiąść do wigilijnego sto-
łu 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 
wygospodarować 
czas, aby 
zwyczajnie 
zadbać o siebie, 
pójść do fryzjera  
czy pomalować 
paznokcie. musimy 
więc usiąść 
z kartką i wszystko 
zaplanować. 

To automatyczny pilot, 
który prowadzi nas przez 
to, co mamy do zrobienia. 
Fajnie by było powykreślać 
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czasami trochę z tej długiej 
kartki. Znakomitym przy-
kładem 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 do-
brym nastroju, niż żeby nie 
mogła się ruszać po wymy-
ciu wszystkich okien, podłóg 
i szafek. To naprawdę nie jest 
aż takie ważne. Lepiej z cze-
goś zrezygnować po to, żeby 
inne rzeczy zrobić wolniej, 
spokojniej, z pogodnym na-
stawieniem. Po to właśnie, 
aby mieć też czas na wypo-
czynek. Jeśli będziemy pod-
chodzić do różnych zadań 
lekko, to może się okazać, 
że efekty będą dużo lepsze 
niż wtedy, kiedy się spinamy, 
staramy i stawiamy sobie wy-
soko poprzeczkę.

Kiedy już zasiądziemy do 
świątecznego stołu, zaczyna-
ją pojawiać się tematy i zwią-
zane 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. Posta-
rajmy się, aby w tym 

roku było inaczej i spro-
wadźmy tematy rozmów na 
rzeczywiste między nami re-
lacje, dlaczego widujemy się 
tak rzadko i co zrobić, żeby 
to zmienić.

Kolejna sprawa to prezen-
ty. Tradycja, która ma cie-
szyć, często powoduje tylko 
niepotrzebne stresy oraz 
spędza sen z powiek wielu 
ludziom. Miło jest dostać 
prezent, a jeszcze milej jest 
dać go innej osobie. Kupo-
wanie prezentów ma głęboki 
sens psychologiczny, po-
nieważ to jest ten moment, 
kiedy możemy pomyśleć 
o  osobach, którym 
chcemy sprawić ra-
dość. O tym, jakie 
mają zaintere-

sowania, co lubią, czego po-
trzebują, co ich uszczęśliwi. 
Możemy sobie wyobrażać, 
dlaczego taki prezent by ko-
goś ucieszył. Prezenty wcale 
nie muszą być superdrogie, 
ekskluzywne. Chodzi o to, 
żeby była to niespodzian-
ka, albo długo wyczekiwana 
rzecz, albo zwyczajny dro-
biazg, który sprawi, że ktoś 
się uśmiechnie. Idea dawania 
prezentów to idea myślenia 
o drugiej osobie, przypo-
mnienia sobie, jaka ona jest 
i nie skupiania się na jej wa-
dach czy negatywnych ce-
chach, ale na zaletach.

 Jest jeszcze jeden trud-
ny temat, a mianowicie 

życzenia. Z życzenia-
mi jest podobnie 

jak z  prezen-

tami. Jeśli ciepło myślimy 
o drugiej osobie, to wiemy, 
czego jej życzyć. Ogranicz-
my nasze życzenia do tego, 
co jest dla tej osoby ważne. 
Złóżmy takie, które będą do-
wodem, że rzeczywiście my-
ślimy o niej ciepło, życzliwie, 
że mamy dobre intencje.

Cieszmy się świętami, wy-
korzystajmy świąteczną at-
mosferę i spędzajmy te święta 
w taki sposób, aby stały się 
one dla nas przyjemne, albo-
wiem możemy zyskać w tym 
czasie poczucie więzi z człon-
kami naszej rodziny. Świado-
mość, 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. Wy-
starczą dźwięki ulubionych 
melodii, smak tradycyjnych 
potraw, zapach pierniczków 
i choinki oraz przebywanie 
z bliskimi. Należy pamiętać, 
żeby w niczym nie prze-
sadzać i nie wzorować się 
na innych. Miejmy takie 
Święta, na jakie mamy 
ochotę i które pozosta-
wią miłe wspomnienia.
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kRZyżówka

gęś Z jabłkiem

Pierś natrzeć przyprawami, pozo-
stawić w chłodnym miejscu na kilka 
godzin. Mięso obsmażyć i podlać cy-
drem, dusić. Dodać kostkę cebuli, cząst-
ki jabłek i żurawinę, dusić do miękkości 
podlewając cydrem lub wywarem.

 � pierś z gęsi
 � 250 g jabłek
 � 150 g cebuli
 � 50 g żurawiny

 � 100 ml cydru
 � sól, pieprz, 
majeranek

makaron Z dynią

Dynię obrać, pokroić w kostkę, pod-
smażyć na oliwie z kostką cebuli i ka-
wałkami czosnku. Dusić kilka minut, 
następnie zmiksować, zalać bulionem 
i zagotować. Pomidory pokroić w drob-
ne paseczki i dodać do sosu, który do-
prawiamy do smaku solą oraz tabasco. 
Sosem polewamy uprzednio ugoto-
wany makaron i posypujemy drobno 
potartym serem.

 � 400 g 
makaronu

 � pół dyni
 � 5 suszonych 
pomidorów ze 
słoika

 � 1 cebula
 � 3 ząbki 

czosnku
 � szklanka 
bulionu

 � 100 g sera 
twardego

 � 3 łyżki oliwy
 � sól, tabasco

ciasto:
 � 1/2 kg maki
 � 250 g margaryny
 � 150 g cukru
 � 2 żółtka
 � 2 łyżki śmietany
Z podanych składników zagnieść ciasto, 

podzielić na 2 części i schować do lodówki 
na 2 godziny.

sZarlotka

Jabłka obrać, pokroić w kostkę, podsmażyć na maśle, dodać cukier i doprawić 
cynamonem. 1 część ciasta rozwałkować, włożyć do uprzednio wysmarowanej 
margaryną tortownicy, następnie kładziemy masę jabłkową, na górę zetrzeć na 
grubych oczkach drugą część ciasta.
Piec przez 30 min. w temp. 180oC

nadzienie:
 � 1,5 kg jabłek
 � 150 g cukru
 � 1 łyżka cukru pudru
 � cynamon
 � 50 g masła
 � 100 g margaryny



na objawy przeziębienia i grypy

GENIALNY FILTR

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

Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol 
500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg  Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów 
grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na 
cukrzycę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat (Fervex, 
Fervex o smaku malinowym, Fervex D); dzieci poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (Fervex, Fervex o smaku malinowym), fenyloketonuria (Fervex D)  
Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francja                                                                                                                                                                                                                                                FERPM/12/2019 data oprac. lipiec 2019

FX Q3 2019.qxp_205x273  30.07.2020  13:38  Strona 1

r e k l a m a


