1/2022

ISSN 2543-5841

Ekshibicjonizm

emocjonalny
STOPA
TRUDNE
TYPY
CUKRZYCOWA DOJRZEWANIE MIŁOŚCI
str. 10

str. 28

str. 59

r

e

k

Lek

l

a

dostarcza witaminę

m

a

D3

Vigalex® Forte (2000 IU): Jedna tabletka zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania do stosowania: Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w
ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem, zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub)
hiperkalciuria, kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy
D łatwiejsze do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.
Vigalex® Max (4000 IU): Jedna tabletka zawiera 40 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,1 mg cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania do stosowania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. osteomalacja, osteoporoza) u dorosłych z otyłością
(wskaźnik masy ciała [ang. body mass index, BMI] ≥ 30 kg/m2 pc.) Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria, kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność
przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 roku życia. Podmiot
odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

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.

1. ChPL, ulotka Magnefar® B6, Bio, Forte, 02.2020.
Magnefar® B6 Forte: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: produkt leczniczy Magnefar® B6 Forte jest zalecany w leczeniu niedoboru
magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak skurcze przewodu pokarmowego lub
kołatanie serca (bez zaburzeń serca); skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Produkty należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku
braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magnefar® B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu Magnefar® B6 Forte nie należy stosować przy hipermagnezemii, ostrej
niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min.), znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gravis. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

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

Miło mi jest w imieniu całej redakcji powitać Państwa w Nowym 2022 roku!
Przed nami jeszcze kilka tygodni, w których warunki pogodowe nie będą sprzyjały
utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. W
tym okresie dbałość o dobre nawyki zdrowotne nabiera szczególnie dużego znaczenia.
Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas
tematy pomogą Państwu skierować uwagę
na istotne kwestie zdrowotne.
W bieżącym numerze zdecydowaliśmy się
poświecić więcej uwagi schorzeniom związanym z podeszłym wiekiem. dla większości europejskich społeczeństw schorzenia te będą
w najbliższych latach stanowiły coraz większe
wyzwanie, z którym będą musiały zmierzyć
się nie tylko systemy opieki zdrowotnej, ale
również socjologowie. W tym kontekście polecam Państwa uwadze artykuł poświęcony
wybrany aspektom demencji.
Na kolejnych stronach znajdą Państwo
również teksty poświęcone problematyce
zdrowia psychicznego. zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym publicznego okazywania emocji. temat ten należy
niewątpliwie do ważnych w ostatnich latach
społecznych zagadnień.
Mam nadzieje, że przygotowane artykuły umilą Państwu oczekiwanie na pierwsze
promienie wiosennego słońca.
zapraszam do lektury!
Anna Boryka
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Choroba
wrzodowa
żołądka i dwunastnicy

Wrzód trawienny to ograniczony ubytek śluzówki układu pokarmowego,
powstały na skutek zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami
drażniącymi śluzówkę a czynnikami ją chroniącymi.

W

rzody tworzą się najczęściej
w ścianie żołądka i dwunastnicy, czyli miejscu działania
pepsyny - enzymu trawiącego białka. Mogą
również powstawać w dolnej części przełyku, który bywa narażony na działanie kwasu
żołądkowego. Ubytki śluzówki przybierają zazwyczaj kształt krateru i mają różną
wielkość, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do całkowitej perforacji
ściany przewodu pokarmowego. Według
ostatnich doniesień, za największego winowajcę wywołującego chorobę wrzodową
żołądka i dwunastnicy uważa się bakterię
Helicobacter pylori.
do zakażenia tą gram-ujemną bakterią
dochodzi drogą pokarmową, często we
wczesnym dzieciństwie. od tego momentu
zakażenie utrzymuje się przez cały czas,
tylko początkowo może nie dawać żadnych
objawów. dzięki swoim właściwościom
bakteria jest niewrażliwa na niskie pH
żołądka, a produkując toksyny, uszkadza
komórki błony śluzowej, prowadząc do
stanów zapalnych. to prowadzi do zwięk-
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szonego wydzielania gastryny, co skutkuje
zwiększonym wydzielaniem kwasu solnego.
Badania wykazały, że w Polsce zakażonych
Helicobacter pylori jest ok. 32% dzieci
i młodzieży i aż 90% dorosłych. Na szczęście, zakażenie nie zawsze prowadzi do
choroby wrzodowej. zależy to od szczepu
bakterii - wykazano, że spośród wielu głównie dwa zwiększają ryzyko zachorowania.
inną przyczyną powstawania
wrzodów trawiennych żołądka
i dwunastnicy są uwarunkowania genetyczne. teorię o dziedziczeniu choroby potwierdza fakt, że u 50%
osób występuje ona rodzinnie. do tej pory stwierdzono, że zdecydowanie większe - o 30-40% - jest ryzyko wystąpienia
wrzodów u osób z grupą krwi „0”, aniżeli
u osób z pozostałymi grupami krwi oraz
trzy razy większe u mężczyzn niż u kobiet.
Ponadto w powstawaniu wrzodów żołądka
i dwunastnicy bardzo dużą rolę odgrywają
powszechnie stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPz), a także długotrwale przyjmowane glikokortykosteroidy.
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CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

r

ich nadużywanie i nieprzestrzeganie
zaleceń lekarza w czasie zażywania może
prowadzić do rozwinięcia choroby. Uważać należy zwłaszcza na popularne leki
przeciwbólowe: ibuprofen, ketoprofen,
diklofenak i kwas acetylosalicylowy. dla
zwiększenia bezpieczeństwa należy unikać
ich długotrwałego stosowania, przyjmować
je po jedzeniu, a najlepiej po zastosowaniu odpowiednich leków osłonowych, które zmniejszają szanse na efekty uboczne.

dominującymi objawami prawie u wszystkich chorych są ból lub dyskomfort nadbrzusza zaraz poniżej mostka, który
pojawia się od około jednej (wrzody żołądka) do trzech godzin (wrzody dwunastnicy) po posiłku lub też w nocy i wcześnie
rano. Ból towarzyszący chorobie wrzodowej
bywa mylony przez pacjentów z bólem zawałowym, który zlokalizowany zamostkowo
również promieniuje w kierunku kręgosłupa i łopatek.

Niehigieniczny tryb
życia, nadużywanie kawy
i alkoholu, nieregularne
posiłki i palenie to czynniki
sprzyjające rozwojowi
choroby wrzodowej.

dla wrzodów dwunastnicy bardzo charakterystyczne jest chociażby to, że mogą
one całkowicie ustąpić lub przynajmniej
znacznie się zmniejszyć, np. po spożyciu
posiłku. Czasami wrzody żołądka i dwunastnicy wywołują uczucie pełności, któremu towarzyszą nudności, a nawet wymioty.
Często objawy mają charakter sezonowy
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Szybka ulga
Skuteczne leczenie

hemoroidów1
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Nazwa produktu leczniczego: (A) Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa,
miękka. (B) Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Nazwa powszechnie
stosowana substancji czynnej: (A, B) Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Dawka
substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera: (A) 200 mg azotanu
fentikonazolu. (B) 600 mg azotanu fentikonazolu. Postać farmaceutyczna: (A, B).
Kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: (A, B) Drożdżyca błon
śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).
Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. (B) Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania
u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin
Uno można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: (A, B) Nadwrażliwość
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. (B) Gynoxin Uno
zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjentka jest uczulona na orzeszki ziemne lub soję nie
powinna stosować tego produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: (A, B) Recordati
Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku.. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu
stosowania leku.

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.
GYN/2021-04/10

Lek Procto-Glyvenol® może być stosowany
od 4. miesiąca ciąży oraz podczas karmienia piersią2
Produkt leczniczy (A) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 1 g kremu
doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. (B) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg
lidokainy. Wskazanie: (A,B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Przeciwwskazania: (A,B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie
amidowej. Podmiot odpowiedzialny: (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia.
1. Lorenc Z. et al. Eur Rev Med Pharm Sci 2016; 20: 2742-2751. 2. Charakterystyka
Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol (50mg+20mg)/g. krem doodbytniczy, data zatwierdzenia 10/2016. Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol 400 mg +
40 mg, czopki, data zatwierdzenia 10/2016.

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.
PGL/2020-06/31
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CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

i nasilają się wiosną oraz jesienią (jedna
z teorii sezonowości tej choroby tłumaczy,
że właśnie w tych okresach bakteria staje
się szczególnie aktywna i najchętniej się
rozmnaża).

Skuteczność leczenia farmakologicznego sprawiła, że resekcje żołądka z powodu
choroby wrzodowej przestały być głównym
zajęciem chirurgów. Nie oznacza to jednak,
że wrzody przestały być groźne. Umiejscowione w żołądku lub dwunastnicy mogą
prowadzić do poważnych powikłań.

Podstawowym badaniem potwierdzającym występowanie
wrzodów żołądka jest gastroskopia, wykonywana u gastroenterologa. Podczas badania lekarz
wprowadza przez przełyk aparat z giętkim
przewodem zakończonym kamerką, dzięki czemu widzi błonę śluzową i może pobrać wycinki z owrzodzenia. Jest to o tyle
istotne, że dopiero badanie mikroskopowe
może potwierdzić ewentualne zmiany nowotworowe, którym mogą ulec nieleczone
wrzody.
Na takich wycinkach można również przeprowadzić test potwierdzający obecność
bakterii Helicobacter pylori. Do wykrywania zakażenia Helicobacter pylori można
też ewentualnie zastosować testy nieinwazyjne, dostępne bez recepty w prawie
każdej aptece.

Obecnie na stół operacyjny trafiają osoby, u których wystąpiły powikłania, np. jeśli doszło do krwawienia z wrzodu. Jeżeli
krwawienie jest niezbyt obfite, to pierwszym objawem jest czarny, smolisty stolec. Gdy krwotok jest masywny, pojawia się
krwawa biegunka, której mogą towarzyszyć
zasłabnięcie i wymioty fusowatą (jak fusy
po kawie) treścią.

r

W przypadku potwierdzenia
zakażenia Helicobacter
pylori konieczne jest
zastosowanie antybiotyków
w celu przeprowadzenia
eradykacji.
Zazwyczaj stosuje się równocześnie dwa
antybiotyki w połączeniu z lekiem zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego. Zalecane są także leki osłaniające śluzówkę
i przyspieszające jej regenerację, np siemię lniane, balsam szostakowskiego oraz
mleczka i pastylki neutralizujące kwas solny, stosowane doraźnie.
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kolejnym powikłaniem jest całkowite przedziurawienie ściany
żołądka. Stan ten zagraża życiu, ponieważ treści pokarmowe znajdujące się
w żołądku wylewają się do jamy brzusznej, co powoduje błyskawiczne zapalenie
otrzewnej.
Charakterystycznym objawem perforacji
żołądka jest tzw. deskowaty, bardzo twardy
brzuch. Pacjent odczuwa bardzo silny ból,
jak po pchnięciu nożem, i „rozlewające się”
ciepło. W takim stanie chory niezwłocznie
musi trafić na stół operacyjny.

Dieta w chorobie wrzodowej
nie jest bezpośrednim
czynnikiem terapeutycznym,
ale wspomaga leczenie
farmakologiczne i może
łagodzić objawy kliniczne.
zaleca się spożywanie potraw
lekkostrawnych, z ograniczeniem substancji pobudzających
wydzielanie soku żołądkowego.
Posiłki należy przyjmować regularnie, pięć
razy dziennie, w małych porcjach. długie
przerwy między posiłkami powodują, że
pokarm nie neutralizuje kwasu żołądkowego, który, działając bezpośrednio na błonę
śluzową, może ją uszkodzić.
Przez podawanie małych i częstych posiłków sok żołądkowy jest w sposób ciągły
mieszany z dostarczanym pożywieniem,
co zmniejsza czynność wydzielniczą żołądka i sprzyja gojeniu się wrzodu. każdy
kęs należy dokładnie i powoli przeżuć,
aby zapobiec mechanicznemu drażnieniu śluzówki.

Chorobę wrzodową nazywano
„dyrektorską”, gdyż zauważono
regularność jej występowania
wśród osób zajmujących wysokie
stanowiska. Ciągły pośpiech
sprzyja napięciom, a organizm
narażony na stres wydziela więcej
kwasu solnego, który w nadmiarze
indukuje powstawanie wrzodów.
Obecnie choroba ta straciła na
elitarności. Oprócz stresu poznano
jeszcze kilka innych czynników jej
powstawania.
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Należy też unikać niektórych
potraw, głównie ostrych
i gorących, a także używek:
alkoholu, kawy i papierosów.
Temperatura pokarmów powinna być neutralna, aby zapobiegać ryzyku związanemu
z przekrwieniem błony śluzowej żołądka.

Stosując
powyższe
zasady, unikając
czynników ryzyka, w myśl starej
prawdy „lepiej
zapobiegać niż
leczyć”, można
przyczynić się
do sukcesu
w terapii i zapobiec
nawrotom.

Przeciwwskazaniem jest TU
również spożywanie razowego, wieloziarnistego pieczywa, grubych kasz, surowych warzyw, surowych owoców, a także
napojów gazowanych. Najlepiej i najbezpieczniej jest spożywać posiłki gotowane
bądź duszone na parze, ewentualnie pieczone w piekarniku w folii aluminiowej.
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Katar w prezencie?
Wybierz Sudafed® Dex i Sudafed® Dex dla dzieci

Wybierz Sudafed® HA i Sudafed® HA dla dzieci

odblokowuje nos

odblokowuje nos

przyspiesza gojenie

nawilża

chroni

bez konserwantów

1

1

bez konserwantów2

1. Dotyczy błony śluzowej nosa 2. Na podstawie ChPL 3. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol 4. Efekt zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa
zwykle utrzymuje się przez ok. 6-8h według ChPL Sudafed® Xylospray HA dla dzieci. 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. PL-SU-2100013. 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. PL-SU-2100019. 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 połączonym 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. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-SU-2100012. 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. PL-SU-2100014

2x większa szansa
na rzucenie palenia

2

krok 1:

przyklejasz rano

krok 2:

sięgasz w razie chęci zapalenia

1. Terapia Łączona to połączenie plastrów NICORETTE® INVISIPATCH oraz drugiego produktu NICORETTE® w formie doustnej (Aerozoli, Tabletek do ssania 2 mg lub Leczniczych gum do żucia 2 mg). Terapia Łączona przeznaczona jest dla osób silnie uzależnionych od palenia papierosów oraz mających trudności w opanowaniu chęci zapalenia
papierosa lub które powróciły do nałogu pomimo stosowania monoterapii NTZ. Na podstawie ChPL NICORETTE® Invisipatch.; 2. 2 razy większa szansa na rzucenie palenia z Nikotynową Terapią Zastępczą vs placebo: A.h Maseeh, G. “A Review of Smoking Cessation Interventions” MedGenMed. 2005; 7(2): 24.
NICORETTE® INVISIPATCH Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu
palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie
uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
NICORETTE® COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie
używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku
poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® SPRAY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób
dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia
behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
PL-NI-2100011

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

cukrzycowa
Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań cukrzycy.
Występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jest
to owrzodzenie (płytkie albo głębokie przerwanie ciągłości skóry),
zlokalizowane zwykle na części podeszwowej lub grzbietowej stopy.

N

ajczęściej występuje pod główkami kości śródstopia, na grzbietach palców albo na pięcie. za
główną przyczynę stopy cukrzycowej uważa
się neuropatię obwodową. Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia bólu i temperatury. owrzodzeniu może towarzyszyć
deformacja stopy. Stopa wysokiego ryzyka
to stopa zagrożona powstaniem w krótkim
czasie owrzodzenia. dla takiej stopy typowe
jest występowanie zaników mięśniowych,
palców młoteczkowatych i zrogowaceń.
Jeżeli zaistnieją dodatkowe czynniki, takie
jak nieodpowiednia higiena stóp, źle dobrane obuwie i uraz mechaniczny, cieplny
lub chemiczny, powstanie owrzodzenie.

W celu dokładniejszego
zróżnicowania objawów
stopy cukrzycowej stosujemy
klasyfikację Wagnera:
 stopień 0: stopa wysokiego ryzyka
 stopień 1: owrzodzenie powierzchowne
 stopień 2: owrzodzenie z towarzyszącym stanem zapalnym skóry i tkanek
podskórnych
 stopień 3: stan jak wyżej, dodatkowo stan
zapalny kości, ropowica skóry
 stopień 4: ograniczona martwica sucha
lub wilgotna
 stopień 5: rozległa martwica, wskazania do amputacji

Przyczyny i objawy stopy
cukrzycowej
Stopa cukrzycowa rozwija się w wyniku
współistnienia trzech czynników: 1) uszkodzenia nerwów, prowadzącego do zaburzeń
chodu, zaników mięśniowych, osłabienia
kończyn dolnych, pogorszenia lub zaniku
czucia bólu, dotyku oraz temperatury. Stopa, w której doszło do uszkodzenia unerwienia, ulega zniekształceniu – zmienia się
jej kształt, a palce stają się młoteczkowate.
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Chory nie odczuwa bólu, a zatem nie dociera
do niego wiele ważnych informacji. Nie czuje ucisku zbyt ciasnego obuwia, przedmiotu,
który wpadł do buta ani tego, że, chodząc boso, nastąpił na leżący na podłodze kawałek
szkła albo inny ostry przedmiot. Wszystko to
może prowadzić do uszkodzenia stopy, jej
otarcia lub owrzodzenia. Chory nie odczuwa
również we właściwy sposób temperatury,
dlatego łatwo o oparzenie nogi, np. w wyniku
ogrzewania stóp przy grzejnikach lub kąpieli
w zbyt gorącej wodzie.
2) Upośledzenie ukrwienia, do którego
dochodzi wskutek zwężenia tętnic o różnej
średnicy, najczęściej drobnych. Zwężenie
to powoduje zmniejszenie przepływu krwi,
niedokrwienie stóp i innych części kończyn dolnych, co znacznie utrudnia gojenie.
3) Zbyt dużego obciążenia okolic stopy,
wynikającego z nieprawidłowego sposobu
stawiania stopy podczas chodzenia i zmiany jej kształtu. W miejscach nacisku tworzą
się odciski, w których najczęściej powstają
owrzodzenia. Do mechanicznego uszkodzenia stopy, spowodowanego na przykład zbyt
ciasnym obuwiem lub ostrym przedmiotem
w bucie czy na podłożu, szczególnie często
dochodzi u chorych, którzy cierpią na opisane powyżej uszkodzenie nerwów i związane
z tym upośledzenie odczuwania bólu.

Zapobieganie powstawaniu
stopy cukrzycowej
 Unormowanie poziomu cukru we krwi
i utrzymywanie go w zaleconych normach.
 Wczesne wykrycie cukrzycy oraz jej prawidłowe wyrównanie już od początku leczenia zmniejszają częstość uszkodzeń
nerwów i zmian naczyniowych w obrębie
kończyn.
 Utrzymywanie prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego i stężenia chole-









sterolu, szczególnie ważne w zapobieganiu miażdżycy naczyń kończyn dolnych,
a tym samym w unikaniu pogorszenia
ich ukrwienia.
Regularne oglądanie stóp, zarówno ich
części grzbietowej oraz podeszwowej jak
i przestrzeni między palcami, pozwala
zauważyć pęknięcia skóry, rogowacenie,
odciski, owrzodzenia i zmiany zabarwienia. W przypadku trudności można użyć
lusterka.
Higiena stóp. Wskazane jest codziennie
mycie stóp w letniej wodzie, z użyciem
na przykład szarego mydła. Umyte stopy należy starannie osuszyć i dokładnie wytrzeć, zwłaszcza między palcami,
a następnie natłuścić kremem, przede
wszystkim w miejscach, gdzie naskórek
jest zgrubiały. Jeśli skóra jest wilgotna,
można użyć niewielkiej ilości talku. Nie
wolno korzystać z pumeksu, maści na
odciski czy chemicznych środków używanych przez osoby zdrowe. W wyjątkowych przypadkach można delikatnie
zetrzeć zrogowaciałą skórę pumeksem.
Brak higieny to krótsze życie Twoich stóp!
Prawidłowe obcinanie paznokci – równo
z czubkiem palca, niezbyt krótko. Wrastającym paznokciem powinien się zająć
specjalista.
Noszenie odpowiedniego obuwia, wkładek oraz skarpet. Obuwie noszone przez
chorych na cukrzycę, zwłaszcza tych,
u których już występują zaburzenia unerwienia i ukrwienia stóp, powinno być
wygodne, szerokie i wykonane ze skóry.
Najlepiej, by buty miały wysokie nosy, pozwalające na swobodne ułożenie w nich
stopy. Wskazane jest noszenie obuwia
w rozmiarze o jeden większym niż rozmiar
stóp. Do butów trzeba dobrać specjalistyczne wkładki, pozwalające na odciążenie określonych okolic stopy. Przed
założeniem butów należy sprawdzić, czy
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nie ma w nich jakiegoś przedmiotu (np.
kamienia). Na kartce papieru warto wykonać obrys stopy, który można włożyć do
buta przy jego zakupie. Butów nie można
ciasno sznurować, a ze względu na ryzyko
otarcia nie powinno się również wkładać
ich na gołe stopy. Najlepiej używać bawełnianych skarpet bez szwów.
 Unikanie urazów mechanicznych i termicznych. ze względu na możliwość
urazu niewskazane jest chodzenie boso.
Niebezpieczne jest również stawanie
gołymi stopami na nagrzanym brzegu
basenu. Nie wolno też ogrzewać nóg
przy grzejnikach ani używać poduszek
elektrycznych i termoforów. te środki
ostrożności dotyczą szczególnie stopy
pozbawionej czucia bólu i temperatury.
 Ćwiczenia fizyczne. rozsądny wysiłek, np.
spacery, poprawia ukrwienie. Pacjenci,
u których występują zaburzenia unerwienia i ukrwienia, powinni skonsultować z lekarzem rodzaj i czas aktywności.
r
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TWÓJ CUKIER
NA DOBRYM POZIOMIE

 zabiegi podiatryczne (pielęgnacja
i ochrona stóp). Modzele i wrastające
paznokcie mogą doprowadzić do owrzodzeń i infekcji. Usuwaniem tych zmian powinny się zajmować osoby kompetentne
i doświadczone w opiece nad chorymi na
cukrzycę, np. personel gabinetów stopy
cukrzycowej, działających przy klinikach
diabetologicznych, personel poradni chirurgicznych, gabinetów podiatrycznych.

Różnica między stopą
cukrzycową a naczyniową

a

zmiany w obrębie stopy mogą powstać na
podłożu neuropatycznym lub naczyniowym.
W pierwszym przypadku jest to stopa cukrzycowa, w drugim – niedokrwienna. kluczowa
jest diagnostyka różnicowa w celu ustalenia
rozpoznania, postępowanie terapeutyczne
ma odmienny charakter. Cukrzyca jest warunkiem niezbędnym powstania stopy cukrzycowej, ale może występować u pacjenta
z owrzodzeniem, do którego doszło w wyniku niedokrwienia na tle miażdżycowym. dla
stopy cukrzycowej charakterystyczny jest
długi czas trwania cukrzycy, hiperglikemia
i występowanie przewlekłych powikłań cukrzycy, jak retinopatia (uszkodzenie wzroku)
czy nefropatia (uszkodzenie nerek).

Charakterystyczne dla stopy
cukrzycowej są również:





brak bólu lub ból nieznaczny
zaburzenia czucia
stopa prawidłowo ocieplona, różowa
wyczuwalne tętno na stopie

owrzodzenie na tle niedokrwiennym to
wynik zmian miażdżycowych w naczyniach
tętniczych. Blaszki miażdżycowe zwężają
światło naczynia. zmniejsza się dopływ krwi;
dochodzi do niedokrwienia lub słabszego
ukrwienia niektórych obszarów albo całej
stopy. W przypadku stopy niedokrwiennej

STOPA CUKRZYCOWA

niowy i ortopeda. Leczenie obejmuje:

W obu przypadkach
– stopy cukrzycowej
i niedokrwiennej u chorego
na cukrzycę – bardzo
ważne jest wyrównanie
cukrzycy, czyli osiągnięcie
prawidłowych glikemii dzięki
odpowiedniemu leczeniu

stwierdza się inne czynniki ryzyka miażdżycy, jak zwiększone stężenia lipidów, palenie, współistnienie innych chorób o podłożu
miażdżycowym, jak choroba niedokrwienna
serca, zawał serca i udar mózgu. Inne cechy
charakterystyczne dla stopy niedokrwiennej:
 bardzo silny ból, o największym nasileniu
w nocy, w którym ulgę przynosi opuszczenie nogi podczas leżenia
 prawidłowe czucie w obrębie stopy
 stopa chłodna, brak owłosienia, występowanie tzw. zmian troficznych – brązowych
plam na skórze
 brak tętna
W obu przypadkach – stopy cukrzycowej
i niedokrwiennej – ważne jest wyrównanie
cukrzycy (osiągnięcie prawidłowych glikemii dzięki odpowiedniemu leczeniu). W obu
przypadkach istotna jest konsultacja chirurgiczna. W przypadku stopy niedokrwiennej
powinien być to chirurg naczyniowy.

Leczenie stopy cukrzycowej
Leczenie powinno być kompleksowe, tzn.
obejmować kilka różnych aspektów, dlatego muszą je prowadzić specjaliści z różnych
dziedzin: diabetolog, chirurg, chirurg naczy-

 wyrównanie metaboliczne cukrzycy poprzez
modyfikację diety i leczenie mające na celu
zmniejszenie stężenia glukozy we krwi
 leczenie zaburzeń lipidowych (podwyższony poziom cholesterolu)
 zaprzestanie palenia tytoniu
 w przypadku stopy dużego ryzyka dobór
obuwia lub wkładek ortopedycznych
 chirurgiczne opracowanie owrzodzenia
 leczenie zakażonych owrzodzeń – antybiotykoterapia (doustna lub dożylna) i miejscowe stosowanie odpowiednich opatrunków
 odciążenie kończyny – poruszanie się
o kulach lub na wózku inwalidzkim
 w przypadku dużych ubytków skóry po
oczyszczeniu owrzodzenia ewentualne
przeszczepienie skóry.
Leczenie stopy cukrzycowej jest długotrwałe i wymaga dużej cierpliwości.

Staw Charcota
Zniszczenie kości i stawów stopy o podłożu
neuropatycznym. Destrukcja kości prowadzi
do deformacji stopy, w wyniku czego również
może dojść do powstania owrzodzenia. Cechy charakterystyczne dla stawu Charkota:
 obrzęk
 nadmierne ocieplenie i zaczerwienienie
 deformacja stopy
Przyczyny stawu Charcota nie zostały dokładnie poznane, większość badaczy uważa, że pierwotną przyczyną jest neuropatia
obwodowa i neuropatyczna. W rozpoznaniu
główną rolę odgrywa zdjęcie rentgenowskie
stopy. Zawsze trzeba wykonać zdjęcie obu
stóp w celu porównania. Leczenie polega na
odciążeniu kończyny w celu uzyskania stabilizacji struktury kostnej przez założenie na
chorą kończynę do wysokości kolana łuski
gipsowej lub ortopedycznego buta pneumatycznego, na ok. 3–6 miesięcy.
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Demencja
nie musi być
wyrokiem
Demencja, inaczej zwana
otępieniem, to termin
opisujący grupę objawów,
a nie konkretne rozpoznanie
czy chorobę. spotkać również
można takie określenia
jak miażdżyca uogólniona,
skleroza, demencja starcza,
alzheimer

14

www.poradyzapteki.pl

Porady z aPteki

D

emencja jest to upośledzenie funkcji mózgu, charakteryzujące się
pogorszeniem pamięci i procesów
myślowych. Chociaż demencja nie jest normalną częścią starzenia się, to jednak szanse
na jej rozwinięcie wzrastają wraz z wiekiem.
Otępienie jest przyczyną poważnej niepełnosprawności. W wyniku postępującej
choroby mózgu zostają zaburzone funkcje
poznawcze, które prowadzą do istotnego
pogorszenia funkcjonowania oraz do wyraźnej niesamodzielności. Otępienie w sposób
istotny różni się od naturalnego procesu
starzenia się. W starszym wieku wielu ludzi
ma kłopoty z zapamiętywaniem na przykład
numerów telefonów czy z przypominaniem
sobie nazwisk znajomych osób, jednak u osoby zdrowej nigdy kłopoty te nie są na tyle poważne, aby zapomniała ona, jak wyglądają
najbliżsi czy jak trafić ma do swojego domu.
Kiedy zauważymy u osób najbliższych czy
znajomych postępujące objawy takie jak
utrata pamięci, problemy z uczeniem się,
apatię, kłopoty w rozróżnianiu przedmiotów,
wycofanie się z czynnego życia czy utratę
umiejętności wykonywania codziennych zadań, zmiany nastroju, zmianę osobowości czy
utratę inicjatywy, to pod żadnym pozorem nie
wolno ich bagatelizować i należy udać się do
lekarza specjalisty. Pamiętajmy, że starzejący się, zdrowy umysłowo człowiek zawsze
zachowuje sprawność intelektualną, a jeśli
tak nie jest, to mamy do czynienia z chorym
osobnikiem.
Demencja przejawia się zespołem różnych
objawów, spowodowanych zaburzeniami
w obrębie mózgu. Dokładna postać objawów
doświadczanych przez osoby z demencją
zależy od tego, jakie rejony mózgu są uszkodzone przez choroby wywołujące otępienie.
W wyniku tych uszkodzeń komórki nerwowe
mózgu przestają funkcjonować, tracą połączenia z innymi komórkami i w związku z tym

obumierają. Istnieje wiele form demencji,
które postępują, a ich objawy w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej poważne.
Na otępienie może zachorować każdy, niezależnie od wieku.
Najczęstszym powodem demencji jest
zwyrodnienie mózgu spowodowane przez
chorobę Alzheimera. Jest ona nieuleczalną
i postępującą chorobą neurodegeneracyjną,
prowadzącą w konsekwencji do śmierci. Wraz
z postępem choroby pojawiają się splątanie,
agresja, trudności językowe, drażliwość.
Kolejną przyczyną demencji może być tak zwane otępienie naczyniowe, które powstaje w wyniku tworzenia
się w naczyniach mózgowych skrzepów. Są
one zwykle zbyt małe, aby chory początkowo
odczuwał ich skutki, jednak z czasem z ich
powodu dochodzi do wyłączenia dużego obszaru mózgu, a wtedy już objawy otępienia
stają się odczuwalne. Typowymi objawami,
poza zaburzeniami pamięci, są objawy parkinsonowskie, jak również aspołeczność,
zmniejszenie dystansu, spadek krytycyzmu.
Inną formą demencji jest otępienie z ciałkami Lewego. W tym
przypadku charakterystycznymi objawami
są zaburzenia snu, trudności w skupieniu
uwagi, omamy wzrokowe i słuchowe. Często
występuje sztywność, maskowata twarz oraz
zaburzenia równowagi (upadki i omdlenia).
Rzadszą przyczyną otępienia jest choroba
Picka, zwana też otępieniem czołowo-skroniowym. Objawy pojawiają się często przed
65. rokiem życia. Pierwszymi oznakami nie
są zaburzenia pamięci, ale zmiany charakteru. Człowiek dotknięty tym otępieniem staje
się aspołeczny, zachowuje się niestosownie
i nietaktownie. Może także wystąpić żarłoczność oraz nadmierny wzrost libido.
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Istnieje również wiele przyczyn wywołujących objawy demencji, które są uleczalne
i niekiedy potencjalnie odwracalne. Warunkiem spełnienia tego jest możliwie wczesne
ich odkrycie oraz zastosowanie właściwego
sposobu leczenia. Do tych przyczyn odwracalnej demencji należą między innymi:
 niedobory żywieniowe, a zwłaszcza braki
witamin B1, B6, B12
 odwodnienie
 zatrucia spowodowane przez metale ciężkie,
alkohol, środki psychotropowe, narkotyki
 problemy metaboliczne i nieprawidłowości endokrynologiczne
 wpływ stosowanych leków

Otępienie jest schorzeniem,
które zmienia życie nie
tylko osoby chorej, ale i jej
biskich w najdrobniejszych
szczegółach.
Otępienie może różnie się objawiać u różnych osób. U jednych szybko przybiera formę
zaawansowaną, u innych będzie postępować
bardzo wolno, bez utrudnień codziennego
funkcjonowania. Dla wielu ludzi, których
dotyka demencja, to bardzo przerażająca
perspektywa, coś poniżającego, a przy tym
bolesnego.
Wiadomo już od dawna, że ryzyko wystąpienia otępienia wzrasta z wiekiem. Po przekroczeniu 70. roku
życia około 5% populacji zapada na demencję. Obecnie zauważono, że głównymi czynnikami wpływającymi na podwyższenie wieku,
w którym seniorzy zapadają na demencję,
jest lepszy dostęp do edukacji, co poprawia
kondycję mózgu i szerszy dostęp do specjalistów w służbie zdrowia. Wykazano, że działania intelektualne wytwarzają w mózgu tak
zwaną rezerwę poznawczą, która pomaga
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prawidłowo funkcjonować mózgowi nawet
wtedy, gdy stan fizyczny ulega pogorszeniu.
Na naszą rezerwę intelektualną wpływa zarówno aktywność intelektualna szkolna, jak
i ta nabyta w ciągu całego życia. Nigdy nie
jest za późno, aby przejąć aktywną kontrolę
nad ochroną funkcji poznawczych mózgu poprzez na przykład rozwiązywanie krzyżówek,
czytanie książek, prowadzenie rozmów, obsługiwanie nowoczesnych sprzętów czy gier.
Stymulowanie intelektualne mózgu to nie
jedyny sposób na zwiększenie jego funkcji
poznawczych. Są też inne ważne czynniki
wpływające na sprawne działanie mózgu,
jak odpowiednie dotlenienie, dostarczenie
energii i składników odżywczych oraz dbałość o zdrowe naczynia krwionośne. Udowodniono również, że istotne korzyści płyną
z ćwiczeń fizycznych, albowiem ci, którzy prowadzą aktywny tryb życia, rzadziej zapadają
na demencję. Kolejnym ważnym czynnikiem
opóźniającym zapadalność na tę przypadłość
jest odpowiednia dieta. Aby nie dopadła nas
demencja, należy spożywać produkty zawierające witaminy z grupy B, kwas foliowy,
antyoksydacyjne witaminy C i E oraz kwasy
omega-3, które zawarte są w rybach.
Każda osoba, u której podejrzewa się chorobę otępienną, wymaga oceny medycznej,
a ci, u których stwierdzono już chorobę, potrzebują stałej opieki i leczenia. Wszyscy,
którzy angażują się w opiekę nad osobami
dotkniętymi demencją, potrzebują odpowiednich informacji w zakresie sposobów
opieki jak i wiedzy na temat skutków tej przypadłości. Świat osoby chorej na demencję
wydaje się nam mało zrozumiały, ponieważ
choroba utrudnia komunikację, ponadto chory nie umie przewidzieć konsekwencji swoich działań i zapomina, co działo się przed
chwilą. Porozumienie z opiekunem jednak
jest możliwe, wystarczy odrobina dobrej woli
i dużo cierpliwości.
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należy zawsze pamiętać, aby
nie rozmawiać z osobą chorą
jak z dzieckiem, bo to wywołuje
u niej frustrację i również należy pamiętać, że chory człowiek
ma swoją godność, którą musimy szanować. W czasie rozmowy zawsze należy utrzymywać kontakt wzrokowy,
aby osoba chora czuła się ważną i słuchaną.
Chcąc nawiązać jak najlepsze więzi z chorym
można wspominać w czasie rozmów jego
młodość, bo zwykle osoby z demencją chętnie opowiadają o tym, co było w przeszłości.
Czasami opowieści chorego mogą nie mieć
sensu, bo osoby te mają halucynacje, ale nie
należy okazywać zniecierpliwienia oraz nie
należy podejmować prób zmiany dyskusji.
do chorego należy mówić jasno i zrozumiale oraz ciepłym i spokojnym tonem. Ludzkie
potrzeby w czasie choroby nie zmieniają się
i każdy ma potrzebę akceptacji. Jeżeli osor
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Każda osoba,
u której podejrzewa
się chorobę
otępienną, wymaga
oceny medycznej,
a ci, u których
stwierdzono już
chorobę, potrzebują
stałej opieki
i leczenia.
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Majtki chłonne TENA Pants Plus
powstały z myślą o chodzących, aktywnych osobach
ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu.

to wyjątkowe majtki chłonne, które powstały z myślą
o chodzących i aktywnych osobach
ze średnim nietrzymaniem moczu.
ª Pełna dyskrecja – dobrze przylegają do ciała
i nie odznaczają się pod ubraniem
ª Wysoki komfort – systemy Feel DryTM i Odour NeutralizerTM
zapewniają suchość i chronią przed nieprzyjemnym zapachem
ª Łatwość użytkowania – zakładane i zdejmowane
jak zwykła bielizna

ª Wysoki poziom bezpieczeństwa – wkład chłonny
wiąże mocz i chroni przed przeciekaniem
ª Pełna dyskrecja – zakładane jak zwykła bielizna,
dobrze przylegają do ciała
ª Neutralizacja zapachu – system Odour NeutralizerTM
chroni przed nieprzyjemnym zapachem
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ba z demencją odczuje brak zrozumienia, to
wówczas może chcieć zrekompensować ten
deficyt poprzez zwracanie na siebie uwagi
w złośliwy sposób. równie ważne w kontaktach z tymi osobami jest stosowanie mowy
ciała i powiedzeń dobrze mu znanych. Może
się też zdarzyć, że chory nie będzie chciał zażywać leków, bo będzie twierdził, że opiekun
chce go otruć. Musimy jednak dopilnować
tego i podawać lek na przykład rozpuszczony w wodzie.

Objawy demencji możemy
opóźnić poprzez odpowiedni
styl życia, w którym będziemy
dbali o trening szarych
komórek mózgowych.
Na naszą niekorzyść działa jednak upływający czas. im szybciej zaczniemy zapobiegać,
tym mamy większą szansę skutecznie się od
tego wyroku odwołać albo chociaż przełożyć
go na późniejszy termin.
nie ma lekarstwa na większość
chorób otępiennych, dlatego w terapii
należy położyć nacisk na poprawę standardu
życia poprzez, o ile to jest możliwe, zmniejszenie objawów. We wczesnej fazie demencji
możliwa jest poprawa pamięci poprzez stosowanie odpowiednich leków.

Osoby z otępieniem wymagają
bezpiecznego otoczenia,
profesjonalnej opieki,
szacunku i ochrony przed
wykorzystywaniem.
w naszym społeczeństwie słabe
zrozumienie choroby prowadzi
nieraz do stygmatyzacji chorych i w pewnym stopniu odbiera im człowieczeństwo,
dlatego starajmy się to zmienić.
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Drogocenne
wyciągi
z ryb
nasz organizm nie umie
syntetyzować niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych
(nnkt) i dlatego muszą one być
dostarczane wraz z pożywieniem.
najcenniejszym ich źródłem są tłuste
ryby morskie takie jak szprotki,
tuńczyki, makrele, łososie, sardynki,
dorsze, śledzie oraz kawior i owoce
morza. do tych nienasyconych
kwasów tłuszczowych zalicza się
kwasy omega-3, omega-6
oraz omega-9
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łuszcz zawarty w rybach to nie tylko
kwasy omega-3, ale również witaminy w nim rozpuszczalne, między
innymi witamina D czy A. Wśród kwasów
omega-3 wyróżnia się kwas eikozapentaenowy-EPA i kwas dokoheksaenowy-DHA.
Są to kwasy wielonienasycone.

Przeprowadzone badania
wskazują na zaniedbania
związane z dostarczaniem
odpowiednich tłuszczów do
naszej diety w zalecanych
ilościach.
Zawarte w tłuszczach kwasy
wielonienasycone omega-3 i omega-6 pełnią przeróżne ważne funkcje i decydują o prawidłowym
przebiegu wielu procesów życiowych. Są niezbędne dla poprawnej pracy
mózgu i centralnego układu nerwowego. Do
właściwego funkcjonowania kory mózgowej szczególnie potrzebny jest kwas DHA.
Kwas ten korzystnie wpływa też na właściwe
funkcjonowanie ośrodka wzroku i koordynacji. Podnosi też zdolność zapamiętywania
i uczenia się.

Kwasy omega-3 i omega-6
wspomagają pracę serca
i działanie układu krążenia,
chronią przed zawałem
i zapewniają prawidłowe
działanie serca.
Wpływają korzystnie na wzrost poziomu tak
zwanego dobrego cholesterolu (HDL), a obniżają poziom złego cholesterolu (LDH) oraz
poziom trójglicerydów we krwi. Wszystko to
chroni nasze żyły i tętnice przed miażdżycą,
hamuje proces powstawania zakrzepów oraz
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zmniejsza ryzyko wystąpienia różnych chorób układu krążenia, takich jak miażdżyca,
nadciśnienie, choroba wieńcowa.
Wpływają dobroczynnie na kondycję skóry,
która pod ich działaniem staje się bardziej
elastyczna, a jej kolor ulega wyrównaniu, ponadto włosy i paznokcie zostają wzmocnione
i ich wygląd jest ładniejszy.
Uczestniczą w budowie hormonu szczęścia, jakim jest serotonina i w związku z tym
wykazują działanie antydepresyjne, a ich
brak może wywoływać zaburzenia emocjonalne (np. agresję) oraz może prowadzić do
problemów z pamięcią.
Kwasy wielonienasycone są inicjatorami
niektórych hormonów odpowiedzialnych
za bardzo ważne procesy zachodzące
w naszym organizmie, jak na przykład różnicowanie komórek, krzepnięcie krwi czy
działanie układu odpornościowego. Hamują procesy zapalne, łagodzą
objawy reumatoidalnego zapalenia stawów.
Zatrzymują pobór kwasów tłuszczowych do
tkanek tłuszczowych, zmniejszają ich syntezę i zwiększają szybkość metabolizowania
tłuszczu. EPA i DHA drastycznie redukują
trójglicerydy oraz wolne kwasy tłuszczowe
w organizmie, co ma duże znaczenie dla
osób z nadwagą oraz dla tych cierpiących na
zespół metaboliczny (otyłość brzuszna centralna). Kwasy omega-3 również pozytywnie
wpływają na masę mięśniową, a to jest ściśle
połączone ze zdrowiem.
Kwasy wielonienasycone wykazują działanie przeciwnowotworowe, zwłaszcza w przypadku raka okrężnicy, prostaty oraz raka
piersi. Przeciwdziałają astmom
i różnego typu alergiom.

Porady z Apteki

DROGOCENNE WYCIĄGI Z RYB

Ułatwiają wchłanianie
wapnia, dlatego są
niezastąpione w profilaktyce
i leczeniu osteoporozy.

Skóra natomiast staje się cienka, łuszcząca i pojawiają się
przebarwienia.

Podczas choroby wzmacniają mechanizmy obronne organizmu i podnoszą odporność, a po przebytej chorobie ułatwiają
regenerację organizmu. Niedobór NNKT
zwiększa podatność na infekcje, upośledza
czynności wielu narządów, a mianowicie
nerek, wątroby, serca oraz powoduje niedobór płytek krwi i zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, pogarsza wzrok.

Może też przyczynić się do
bezpłodności.
Niedobór tych kwasów objawia się osłabieniem, bezsennością, przygnębieniem,
upośledzeniem procesów myślenia i zmatowieniem włosów.

Dostarczenie do organizmu odpowiednich ilości i we właściwych proporcjach
poszczególnych kwasów jest zadaniem
niełatwym.
Aby umożliwić właściwie dobrane składy
procentowe NNKT, powstają suplementy
diety, które zapewnią prawidłowy stosunek spożywanych kwasów omega-3 do
omega-6.
Nadmierne spożywanie NNKT, szczególnie z grupy omega-6, może w zdecydowany
sposób nasilać tworzenie wolnych rodników, co powoduje szereg niekorzystnych
skutków.

Kwasy wielonienasycone
wykazują działanie
przeciwnowotworowe,
zwłaszcza w przypadku
raka okrężnicy, prostaty
oraz raka piersi.
Przeciwdziałają astmom
i różnego typu alergiom
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SKUTECZNE SPOSOBY NA

zawroty
głowy
Nagłe i uporczywe zawroty głowy to częsta dolegliwość.
Może spotkać każdego, a jej przyczyny wynikają z wielu
różnych dolegliwości. W tym artykule postaram się opisać
przyczyny zawrotów głowy oraz podać kilka potwierdzonych
naukowo, naturalnych metod walki z tą przypadłością.

N

ajczęstszą przyczyną
zawrotów głowy są zaburzenia pracy układu
nerwowego lub nieprawidłowe funkcjonowanie ucha środkowego, gdzie zlokalizowany jest narząd
równowagi. zawrotów głowy nie należy
mylić z chorobą lokomocyjną: ta druga występuje jedynie podczas podróży różnymi
pojazdami, podczas gdy zawroty głowy
występują samoistnie, powodując niespowodowane czynnikami zewnętrznymi
nieprzyjemne uczucie utraty równowagi.
zawroty głowy często towarzyszą migrenowym bólom głowy. za ich przyczynę
uznaje się zaburzenia funkcjonowania naczyń krwionośnych odżywiających mózg:
naczynia te nienaturalnie kurczą się, a ich
gwałtowny rozkurcz powoduje przeszy-
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wający ból, światłowstręt oraz zawroty głowy.

Jak sobie pomóc?
Jeśli wykluczymy zapalenie ucha jako bezpośrednią przyczynę zawrotów głowy, warto
wykorzystać metody naturalne. Nie tylko pomogą one pozbyć się uciążliwych zawrotów
głowy, ale także uchronią przed migrenami
i wspomogą pracę całego układu nerwowego.

Miłorząb japoński
Jedną z najlepszych broni w walce z zawrotami głowy jest miłorząb japoński - liściaste
drzewo, które (mimo swej nazwy) w środowisku
naturalnym występuje jedynie w Chinach. ta
fantastyczna roślina od wieków używana jest jako sposób na poprawę pamięci, jednak ostanie
badania (przeprowadzone przez dr hab. n. med.
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krystynę orendorz-Fraczkowską) udowodniły,
że pomaga ona także w przypadku powracających zawrotów głowy. dzięki wysokiej zawartości związków roślinnych, miłorząb (po łacinie
Ginkgo Biloba) tonizuje naczynia krwionośne,
zwłaszcza te odpowiedzialne za funkcjonowanie układu nerwowego. regularnie stosowany
zwiększa przepływ krwi, co gwarantuje lepsze
zaopatrzenie mózgu w składniki odżywcze zwiększają się tym samym możliwości mentalne, a poprawa kondycji naczyń zapobiega
migrenom. Co więcej, związki aktywne, zawarte
w ginkgo biloba, są w stanie naprawić uszkodzenia w uchu środkowym - jedną z najczęstszych
przyczyn zawrotów głowy. Wpływ miłorzębu na
działanie ucha środkowego potwierdziły badania naukowców na uniwersytecie w Newcastle:
wśród pacjentów regularnie przyjmujących suplementy z miłorzębem aż 47% zanotowało
całkowite ustąpienie przykrych objawów.
r

e

k

Na koniec warto wspomnieć, że ginkgo biloba
należy do silnych i skutecznych antyoksydantów: chroni ciało przed inwazją szkodliwych
wolnych rodników, opóźnia procesy starzenia,
tonizuje organizm i zapobiega niepożądanemu
zjawisku, jakim jest stres oksydacyjny.
oczywiście zawroty głowy nie ustąpią z dnia
na dzień - miłorząb musi mieć czas, aby w pełni rozwinąć swoje możliwości i doprowadzić
do pozytywnych zmian w organizmie. Warto
wspierać jego działanie zdrową dietą: aby
uniknąć ponownych zawrotów głowy należy
ograniczyć spożycie wysokoprzetworzonych
węglowodanów i ustabilizować poziom cukru
we krwi - dzięki niewielkim zmianom w diecie
i mocy ginkgo biloba na zawsze pozbędziesz
się nieprzyjemnych zawrotów głowy.
Leszek Nobis
l
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SKRĘCENIA,
zwichnięcia,
ZŁAMANIA

S

a także inne urazy w okresie zimowym profilaktyka i leczenie

ytuacje, w których dochodzi
do urazów w rodzaju skręceń, zwichnięć, złamań czy
łagodniejszych form, takich
jak stłuczenia lub otarcia, zdarzają się,
szczególnie w okresie zimowym. Co robić
gdy po wypadku kończyna boli i puchnie
w oczach? Czym się różni skręcenie od
zwichnięcia albo złamania i jak udzielić
pierwszej pomocy w przypadku kontuzji
nogi lub ręki?

Skręcenia
Skręcenia powstają zazwyczaj w wyniku gwałtownego, „nienaturalnego” ruchu,
który wykracza poza zakres ruchowy - najczęściej stawu skokowego, kolanowego,
nadgarstka i palców rąk. Mogą być zupełnie lekkie lub połączone z uszkodzeniem
bądź naderwaniem torebek i więzadeł
stawowych. W obu przypadkach urazowi
skręcenia towarzyszy ból, obrzęk, ograniczenie ruchów.
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Zwichnięcia
o zwichnięciu mówimy wtedy, kiedy kości
zmieniają swoje położenie w stawie. objawy zwichnięcia są podobne jak przy skręceniu, tyle że i boli bardziej, i zniekształcenie
stawu jest zdecydowanie większe. obrzękowi towarzyszy najczęściej wystąpienie
sporego krwiaka.
objawy
 ból w spoczynku lub przy ruchach w stawie, obrzęk stawu, zasinienie okolicy
stawu, czasem zwiększony zakres ruchu
w stawie. Skręcone powierzchnie stawowe wracają do fizjologicznej pozycji.
 zwichnięcie to przemieszczenie się powierzchni stawowych względem siebie
wraz z uszkodzeniem struktur współtworzących staw (więzadła, torebka stawowa). zwichnięty staw najczęściej ma
zniekształcone obrysy oraz całkowicie
zniesioną ruchomość.

postępowanie
 Unieruchom uszkodzony staw w pozycji
zastanej (nie nastawiaj) zgodnie z następującą zasadą: w przypadku uszkodzenia
stawu unieruchamia się dwie sąsiednie
kości.
 Poszkodowany stara się nie wykonywać
żadnych ruchów i nie obciążać stawu.
 zastosuj chłodny kompres na uszkodzony
staw w celu złagodzenia bólu.
 Jak najszybciej przetransportuj poszkodowanego do szpitala – to ważne, ponieważ zwichnięcia i skręcenia często
przebiegają z uciskiem lub przerwaniem
nerwów lub naczyń krwionośnych.

Złamania
złamanie to całkowite przerwanie ciągłości kości. złamanie otwarte to złamanie
z przerwaniem skóry (nie zawsze są widoczne wystające odłamy kostne). złamanie bez
przebicia skóry określane jest złamaniem
zamkniętym. do złamania dochodzi w wyniku
oddziaływania znacznie silniejszego bodźca
w porównaniu do skręceń bądź zwichnięć.
objawy





silny ból w miejscu urazu
obrzęk w miejscu urazu
patologiczna ruchliwość stawu
zasinienie

 oceń stan poszkodowanego; jeśli trzeba,
wezwij pomoc medyczną.
 Nie prostuj i nie poruszaj części ciała
podejrzanych o złamanie w wyniku urazu.
 zaopatrz widoczne rany.
 Na miejsce urazu przyłóż zimny okład
(np. zawinięty w materiał worek z wodą
i lodem).
 Unieś zranioną część ciała, jeśli nie powoduje to silnego bólu.
 Możesz unieruchomić kończynę: w przypadku złamania kości należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy (np. w przypadku
złamania przedramienia należy unieruchomić staw łokciowy i nadgarstek). do
unieruchomienia można wykorzystać
dowolne przedmioty o odpowiedniej długości, dostosowane do kształtu kończyny
(nie odwrotnie) i nieraniące skóry.
 Unieruchom poszkodowanego na miejscu zdarzenia i powiadom pogotowie
ratunkowe, jeśli podejrzewasz złamanie
kości kończyny dolnej, miednicy, kręgosłupa lub czaszki.
 rozważ wezwanie pomocy medycznej
jeśli kończyna poniżej miejsca urazu sinieje, jest chłodna w dotyku (uszkodzenie
naczyń krwionośnych), drętwieje, występują zaburzenia czucia (uraz nerwów) lub
najmniejszy ruch powoduje u poszkodowanego silny ból.

Rekonwalescencja po złamaniu

Wystąpienie co najmniej dwóch z wymienionych objawów skłania do powiadomienia
lekarza.
postępowanie
 Upewnij się, czy miejsce jest bezpieczne.

w okresie leczenia złamania
bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza, które ściśle regulują zakres „używania” złamanej kończyny.
Podstawową metodą leczenia jest stosowanie unieruchomienia i oszczędne obciążanie
uszkodzonej kończyny.
z drugiej jednak strony, głównym powikła-
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niem po tego rodzaju urazie jest zaburzenie
krążenia w obrębie unieruchomienia, które znacząco zwiększa ryzyko powstania
zakrzepicy.
Krążenie pobudzane jest poprzez ruch
mięśni i nawet gdy mamy unieruchomioną
kończynę, należy w całym okresie rekonwalescencji wykonywać ćwiczenia zalecane
przez lekarza bądź rehabilitanta, aby maksymalnie wymusić ukrwienie unieruchomionych tkanek.

Nawet gdy mamy
unieruchomioną
kończynę, należy
w całym okresie
rekonwalescencji
wykonywać ćwiczenia
zalecane przez lekarza
bądź rehabilitanta,
aby maksymalnie
wymusić ukrwienie
unieruchomionych
tkanek

Ogromne znaczenie dla procesu zrastania się kości ma dieta.
Należy tak zmodyfikować swoje nawyki żywieniowe, aby dostarczać z pokarmem jak
najwięcej białka i wapnia, a jednocześnie
zadbać o właściwy poziom we krwi aktywnej
postaci witamin D i K.
Trudno oczywiście, aby w okresie zimowym, kiedy mamy do czynienia ze szczególnym deficytem światła słonecznego,
wytworzyć w organizmie odpowiednie
stężenie we krwi kalcytriolu (aktywnego
metabolitu witaminy D). W takiej sytuacji
konieczna może się okazać jego suplementacja. W okresie zrastania się kości
uzasadnione jest stosowanie 4000 j.m.
witaminy D, pamiętając oczywiście o tym,
aby przyjmować preparat wraz z posiłkiem
zawierającym tłuszcze, aby zoptymalizować
proces wchłaniania.
W ostatnich latach opublikowano wiele badań potwierdzających
kluczową rolę witaminy K w procesie łączenia białek organizmu z wapniem.
Witaminę K należy rozdzielić pod kątem
znaczenia na dwie niezależne substancje.
Witamina K1 reguluje wiązanie jonów wapnia w procesach krzepnięcia krwi, natomiast
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witamina K2 bardzo wydatnie przyczynia
się do nasilenia procesów przyswajania
jonów wapnia w miejscach „gdzie są one
najbardziej potrzebne”. Jej pozytywna rola
wyłania się przede wszystkim w profilaktyce chorób miażdżycowych oraz w regulacji
procesu uwapnienia kości.
Witamina K2 w tym zakresie wydaje się być jeszcze ważniejsza
w porównaniu do witaminy D. Naturalnym źródłem witaminy K2 są produkty
pochodzenia zwierzęcego oraz sfermentowane pokarmy roślinne, które niestety
są coraz rzadziej spotykane w naszej co-
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Unieruchomienie
ramienia

Unieruchomienie
przedramienia

dziennej diecie.
od lat słyszymy opinię o dużych niedoborach aktywnych metabolitów witamin d i k
w organizmach dorosłych i dzieci. W okresie
rekonwalescencji po złamaniach i innych
urazach w obrębie narządu ruchu koniecznością jest przyjmowanie preparatów wapnia i witamin d i k2.
Wśród pokarmów bogatych w łatwo dostępne pokłady nieocenionych dla nas
witamin d i k2 oraz wapń wymienić należy produkty mleczne, z zastrzeżeniem, że

chude mleko i sery zawierają znikome ilości
tych witamin. zalecane jest zatem jedzenie
wątróbki, tłustych ryb, najlepiej spożywanych w całości, np. po ich wcześniejszym
zmieleniu.
Należy pamiętać, że na każdym etapie
rekonwalescencji po poważnych urazach
niezwykle istotną rolę odgrywa właściwe
natężenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, które stopniowo przywracają sprawność i siłę
mięśni oraz stymulują do odbudowy masy
kostnej, a także znacząco wzmacniają nasze ścięgna i więzadła.
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Trudne
DOJRZEWANIE
wcześniej czy później nasze dzieci wejdą w okres dorastania, gdyż jest
to nieuniknione, bo taka jest kolej rzeczy. okres dojrzewania jest niezwykle trudny zarówno dla dziecka, które kształtuje swoją osobowość, szuka
własnych dróg i pragnie większej niezależności, jak i dla rodziców, którym
ciężko jest zaakceptować, że ich pociecha powoli staje się dorosłą osobą.
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yjemy w czasach, w których młodzi
ludzie w zasadzie mogą czuć się
bezpiecznie, posiadają swoje prawa
i nie mają powodu, aby być nieszczęśliwymi.
Większość młodych ludzi ma wspaniały dom,
ciepło rodzinne, dobrą szkołę i beztroskie
życie w gronie przyjaciół. Wydawałoby się,
że młodzież to grupa ludzi wolnych, szczęśliwych, przed którymi świat stoi otworem,
jednak nie zawsze tak jest. Nie wszyscy są
szczęśliwi i wolni od trosk i zagrożeń. Młodzi
ludzie, mimo swojego wieku, również borykają się z różnymi poważnymi problemami,
szczególnie w okresie dojrzewania, który
jest prawdziwą burzą. Okres ten ma miejsce
między 14 a 18 rokiem życia, chociaż oznaki
pojawiają się wcześniej.
Okres dojrzewania to czas buntu i walki o własną tożsamość.
Każdy młody człowiek chce być niezależny i nie chce, aby rodzice czy wychowawcy
mówili, co ma robić i jak się zachowywać.
Młodzież w tym okresie szuka odpowiednich autorytetów i dorośli muszą im w tym
pomóc. Powinni stać się dla młodych ludzi
partnerami, szanować ich zdanie i brać pod
uwagę ich propozycje. Oczywiście nie można
na wszystko pozwalać, ale uparty sprzeciw
wobec dorastających nastolatków przyniesie odwrotny skutek. Musimy zdawać sobie
sprawę, że powinny być wyznaczone rozsądne granice i ponoszenie odpowiedzialności
za swoje decyzje i czyny.

wśród rówieśników. Niektórzy łatwo znajdują
koleżanki i kolegów oraz potrafią z nimi nawiązywać serdeczne więzi. Są jednak i tacy,
którzy mają trudności w zawieraniu nowych
znajomości i czują się samotni i opuszczeni,
nie potrafią się do nikogo zbliżyć, a często
wręcz popadają w konflikty z kolegami. Przyczyny trudności w nawiązywaniu kontaktów
interpersonalnych bywają różne. Mogą być
wynikiem cech struktury psychologicznej jak
i wadliwej postawy rodzicielskiej. Młodzi ludzie pragną być akceptowani takimi, jakimi
są. Niestety nie zawsze tak się dzieje i często pod wpływem nacisku ze strony grupy
rówieśniczej zmieniają się i robią coś wbrew
sobie, tylko po to, aby przypodobać się nowym znajomym. Kiedy już zostaną zauważeni
przez rówieśników i zaczną należeć do ich
grupy, wtedy nie chcą być od nich gorsi i to
r
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Unikalne,
potrójne
działanie

Wielkim problemem i udręką
wśród dorastających nastolatków bywa czasami brak akceptacji wśród rówieśników. Każdy
młody człowiek jest inny i wyjątkowy na swój
sposób. Niestety, nie wszyscy potrafią to docenić i uszanować. Młodzi ludzie w różny sposób radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów
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właśnie ich stawiają sobie za wzór i to oni są
ich autorytetami. W wielu przypadkach pod
czyjąś namową robią głupie rzeczy i popełniają wiele błędów. Skutkiem niewłaściwie
obranej ścieżki życia mogą być różne uzależnienia czy nałogi.

Wielkim problemem i udręką
wśród dorastających
nastolatków bywa
czasami brak akceptacji
wśród rówieśników.
Każdy młody człowiek
jest inny i wyjątkowy na
swój sposób. Niestety, nie
wszyscy potrafią to docenić
i uszanować.

Wielkim zagrożeniem dla młodzieży są
używki, do których brania mogą skłonić rówieśnicy. Używki takie jak papierosy, alkohol
czy narkotyki są szczególnie niebezpieczne,
gdyż łatwo się można od nich uzależnić, a zerwanie z nałogiem jest trudne i nie zawsze
młodzi ludzie chcą lub nie są już w stanie
tego zrobić. imponuje im to, że mogą palić
papierosy lub pić alkohol jak dorośli. Nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że sięgając
po używki wciągają się w nałóg, który może
doprowadzić do problemów ze zdrowiem
lub do nieprzewidzianych zachowań, a nawet śmierci.
każdy rodzic chciałby uchronić swoje nastoletnie pociechy
przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami. Niestety nie jest to
łatwe, bo z zagrożeniami takimi jak agresja,
alkohol czy narkotyki spotykają się ze strony
rówieśników nie tylko w szkole, ale i poza nią.
Młodzi ludzie, kiedy czują się odtrąceni i nie
widzą zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia, jakim jest dom rodzinny czy
szkoła, szukają znajomości z osobami, które rozumieją ich problemy. Nie zawsze są to
pozytywni bohaterowie, lecz ludzie, którzy
często piją, zażywają narkotyki czy stosują
przemoc wobec bezbronnych.
inną odskocznią dla zbuntowanych nastolatków, którzy nie mają oparcia w rodzinie,
jest uzależnienie od gier komputerowych
i internetu. Młodzi ludzie, nie akceptowani
w prawdziwym życiu, aby uciec od problemów wolą bardzo często alternatywne życie - w świecie fantazji. Skutki zatracenia
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się w nierealnym życiu mogą być jednak
tragiczne.
bywa, że rodzice prawie cały
swój czas poświęcają pracy zawodowej, a dla własnych dzieci
nie mają go wcale. Są też i takie domy rodzinne, gdzie pojawia się problem
przemocy i alkoholizmu i wówczas też nie
starcza czasu na rozmowę i zrozumienie
problemów młodych ludzi. W takich przypadkach młodzież nie ma odpowiednich
wzorców w najbliższym otoczeniu, dlatego
szuka zrozumienia w grupie rówieśniczej.
zdarza się, że problemy w nauce, brak

Porady z aPteki

TRUDNE DOjRZEWANIE

swobody ze strony rodziców, a także coraz
większe wymagania, jakie stawia im życie,
sprawiają, że młodzież popada w głęboką
depresję, która może doprowadzić do prób
samobójczych. aby temu zapobiec należy
uważnie obserwować dorastające dzieci,
rozmawiać z nimi i poświęcać im swój czas.
Brak zainteresowania ze strony dorosłych
problemami swoich dorastających pociech
jest oczywiście niezwykle szkodliwy, ale
jeszcze większym problemem może stać
się nadopiekuńczość oraz narzucanie im
swojego własnego zdania. Nie wolno nam,
dorosłym, bez porozumienia się z młodym
człowiekiem, zaplanować mu całego życia
i nie pozwolić na realizowanie jego własnych marzeń.
również niebanalną bolączką
dojrzewającej młodzieży jest
brak kontroli nad emocjami.
W tym wieku na przykład nieodwzajemniona miłość czy niestosowny żart mogą
stać się powodem frustracji, kompleksów,
gdyż zbyt poważnie i dosłownie wszystko
rozumieją i tym wszystkim bardzo się przejmują. dobrzy opiekunowie powinni to zaobserwować i pozytywnie zareagować na
takie zachowanie.
dla nastolatków celem, który gotowi są
osiągnąć za wszelką cenę, jest bunt, łamanie
ustalonych zasad, chęć zaistnienia w grupie
rówieśniczej. W okresie dojrzewania młodzież jest bardzo podatna na wpływy kolegów i media, gdyż poszukuje własnego celu
w życiu. Młodzi ludzie czują się dorosłymi
i myślą, że są w stanie podejmować samodzielnie różne ważne decyzje. Sprzeciwiają
się wszelkiej kontroli ze strony rodziców, stają się skryci i nie ufają najbliższym. wyrabiają w sobie swój własny system
norm i wartości, który z biegiem
czasu ulega przewartościowaniu.

najbliżsi czują się bezradni
i nie zawsze wiedzą, co mają robić, jak postępować, bo boją się o
własne dzieci. Muszą jednak zrozumieć,
że każdy nastolatek powinien poznać smak
porażki, niepowodzenia, rozczarowania.
dorośli powinni pamiętać, żeby nie kontrolować za wszelką cenę wszystkich decyzji
dorastających dzieci. każdy rodzić musi
postarać się zaufać swojej dorastającej latorośli, choć to nieraz bywa bardzo trudne.
dorośli muszą zatem dołożyć naprawdę wielu starań, aby dać więcej swobody
dorastającej młodzieży, jednak powinni
oczywiście dyskretnie obserwować ich
poczynania i oferować swoją pomoc i doradztwo, a wówczas, z czasem, i oni nam,
dorosłym, zaufają, a to przecież najważniejsze. Pamiętajmy, że czasami nie warto na
siłę zmieniać dorastających ludzi, mimo iż
widzimy, że ewidentnie brną w coś, co nie
jest dla nich dobre. rozmowa, nawiązywanie wspólnych, prawie koleżeńskich relacji
pozwoli z czasem odwrócić niewłaściwe
tendencje. Czasami najwłaściwszą decyzją
z naszej strony jest chwilowe wycofanie się
z forsowania swojego przekonania i przeczekanie burzy.
pamiętajmy, że problemy młodych ludzi są ważne i naprawdę
istnieją, a oni nie zawsze sobie z nimi
potrafią poradzić. Wyciągniecie pomocnej
dłoni w sytuacjach kryzysowych może zaradzić wielu problemom i zapobiec niejednemu nieszczęściu. każdy opiekun powinien
zdawać sobie sprawę, że musi trwać przy
dorastających dzieciach bez względu na
pojawiające się trudności i kierować nimi
tak, aby w przyszłości wyrosły na porządnych,
wartościowych ludzi, którzy są zadowoleni
z własnego życia.
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Witamina C
Czy istnieje
lepsza i gorsza odmiana?
witaminy należą do substancji niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. już sama nazwa tej grupy substancji nawiązuje do ich warunkującego życie znaczenia. witaminy
należą do stosunkowo prostych w budowie związków chemicznych, których jednak człowiek nie jest w stanie sam wytwarzać,
za wyjątkiem witaminy d
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ależą one do grupy substancji,
które muszą być dostarczane
z pożywieniem, są dla organizmu
ludzkiego egzogenne. Naturalnym źródłem
witamin jest urozmaicona i odpowiednio
zbilansowana dieta.

wodowanego brakiem dojrzałego kolagenu.
drugą jej dobrze poznaną właściwością jest
antyoksydacja, czyli zdolność neutralizowania nadreaktywnych substancji zwanych
„wolnymi rodnikami”. Wolne rodniki mogą
wyrządzać ogromne szkody w komórkach,
prowadzić do uszkodzenia ważnych substancji takich jak dNa, enzymy, tłuszcze.
Potwierdzona została ich rola w inicjowaniu
niekorzystnych procesów, w tym choroby
nowotworowej.

witamina c należy do najbardziej rozpoznawalnych substancji z tej grupy. Występuje ona także pod
innymi nazwami, możemy ją nazywać kwasem askorbowym, kwasem askorbinowym.
Prawidłowa i pełna, odzwierciedlająca właściwości chemiczne nazwa dla tej substancji
to kwas L (+) askorbinowy. Jedną z najlepiej
opisanych funkcji witaminy C w żywym organizmie jest jej udział w ważnych reakcjach
enzymatycznych, przeprowadzanych przez
komórki budujące nasze ciała.
każdą komórkę można porównać do
bioreaktora, w którym nieustannie przeprowadzane są różnego rodzaju procesy
biochemiczne, dzięki którym żyjemy. Większość z nich wymaga obecności wyspecjalizowanych białek – enzymów, które ułatwiają
przebieg przeprowadzanych reakcji. enzymy
z kolei potrzebują do swojej aktywności kofaktorów, czyli niebiałkowych składników,
umożliwiających przeprowadzenie reakcji
chemicznej. kwas askorbinowy odgrywa rolę
kofaktora dla wielu enzymów zaangażowanych m.in. w procesy biosyntezy kolagenu
i utrzymania prawidłowych funkcji tkanki
łącznej. dlatego też skutkiem niedoboru
witaminy C jest szkorbut.

witamina c pełni rolę „wymiatacza wolnych rodników”, czyli rozładowuje ich nadreaktywność. Wg
europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (eFSa) udało się powiązać działanie witaminy C z procesami fizjologicznymi
(tzw. oświadczenia zdrowotne):
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Zadbaj
o swoje

komórki
nerwowe

choroba ta objawia się samoistnymi krwawieniami, bólami mięśni,
stawów i kości, zapaleniem dziąseł i wypadaniem zębów, a także
osłabionym gojeniem ran. Wszystko
to wynika z osłabienia tkanki łącznej, spoPorady z aPteki
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 ochrona DNA, białek i lipidów przed
uszkodzeniem oksydacyjnym
 prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych, kości, skóry, zębów,
chrząstki i dziąseł
 przyswajanie żelaza niehemowego
 prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i układu odpornościowego
 utrzymanie prawidłowego metabolizmu
energetycznego

Witaminę C i jej pochodne stosuje się jako dodatki do żywności
i konserwanty o oznaczeniach
E300-E304 oraz E315. Zapobiega ona
szkodliwym procesom utleniania, które mogłyby wpłynąć negatywnie na kolor, zapach
czy wartości odżywcze spożywanych produktów, a także leków. O popularności witaminy
C w przemyśle spożywczym świadczy fakt,
że do tej pory Główny Inspektorat Sanitarny
zarejestrował wg szacunków ok. 4000 produktów zawierających tę substancję.
Konsumenci zainteresowani suplementacją swojej diety witaminą C powinni być

świadomi jeszcze kilku rzeczy. Po pierwsze,
syntetyczna witamina C jest tak samo skuteczna jak ta naturalna.
Producenci często w celach reklamowych
umieszczają na opakowaniach zapewnienia,
że ich produkt jest całkowicie naturalny, ponieważ to dobrze kojarzy się potencjalnym
klientom. Tak naprawdę wykorzystuje się tutaj pewne nieporozumienie – w tym wypadku słowo „naturalny” oznacza taki sam jak
w naturze. Na skalę przemysłową bowiem
kwas L-askorbinowy wytwarzany jest zawsze
metodami biotechnologicznymi, ponieważ
ekstrakcja z roślin jest nieopłacalna.
Drugą sprawą jest jasność
w kwestii wpływu budowy chemicznej witaminy C na jej aktywność
biologiczną. Niektórzy producenci suplementów, zawierających kwas askorbinowy,
w celach marketingowych używają określeń
niezgodnych z faktami, ukierunkowując uwagę pacjenta na wyjątkowość swojego produktu. Możemy spotkać w reklamach określenia
typu „lewoskrętna” forma witaminy C, „jedynie skuteczna” i „w pełni wartościowa”,
Przez naturalną witaminę C rozumie
się zazwyczaj tę pozyskiwaną
bezpośrednio z owoców lub warzyw
w procesach ekstrakcji, natomiast
syntetyczna jest wynikiem procesu
biotechnologicznego. W zasadzie
nie powinno istnieć rozróżnienie na
postać naturalną i syntetyczną - w obu
przypadkach to ten sam związek
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WITAmINA C. CZY ISTNIEjE lEPSZA I GORSZA ODmIANA?

Właściwości te oznaczane są znakiem (+)
albo (-) i są właściwym wyrazem lewoskrętności lub prawoskrętności danej cząsteczki
kwasu askorbinowego. zatem cząsteczka,
którą uznajemy za witaminę C, posiada konfigurację względną L (mylnie i powszechnie
utożsamianą z lewoskrętnością) oraz właściwość optyczną (+), która prawidłowo odnosi
się do prawoskrętności.

sugerując jednocześnie, że preparaty konkurencji mogą zawierać nieaktywną formę kwas d-askorbinowy. Witaminą C jest tylko
i wyłącznie kwas L-askorbinowy. Substancja
ta występuje zarówno naturalnie w owocach
i warzywach, jak i powstaje w produkcji przemysłowej. Litera „L” w nazwie nie zawsze jest
używana, bo nie ma takiego obowiązku, jednak w rzeczywistości każda witamina C to
kwas L(+)-askorbinowy. W ten sposób zapisując nazwę tego związku możemy odnieść
się do specyfiki jego budowy.
każdy związek chemiczny zbudowany jest z atomów, które przyłączane są do siebie jak budowla
powstająca z klocków. Ważne jest
zachowanie kolejności przyłączania następnych elementów, jednak atomy, mając swoją przestrzenną budowę, mogą układać się
w cząsteczce jak lustrzane odbicia. W cząsteczce oznaczonej literą „L” ustawiają się
po lewej stronie, a w cząsteczce oznaczonej
literą „d” występują po prawej stronie. oczywiście jest to forma uproszczonego zaprezentowania budowy związku chemicznego
na płaszczyźnie, nazywana powszechnie
projekcją Fishera.

reasumując, witamina C zarówno występująca naturalnie, jak i wytwarzana na potrzeby przemysłu farmaceutycznego oraz
spożywczego to kwas L(+)-askorbinowy.
to ta substancja wykazuje w organizmie
szereg korzyści wymienianych wyżej. nie
istnieje lepsza i gorsza witamina c, a „lewoskrętny” kwas askorbinowy
nie jest witaminą C i nie wykazuje działania
biologicznego.
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przypomina to różnice, jakie
występują między dwiema dłońmi.
obie zbudowane są z tych samych
elementów, jednak lewej dłoni nie
włożymy do prawej rękawiczki.
oznaczenia „L” i „d” nie mają nic wspólnego
ze skręcalnością płaszczyzny światła spolaryzowanego, które przepuszczamy przez
roztwór danej substancji. z chemicznego
punktu widzenia utożsamianie tego faktu
z lewoskrętnością jest jednak błędem, niestety popełnianym nagminnie przez niezrozumienie istoty stereochemii. konsekwencją
przestrzennej budowy różnych form kwasu
askorbinowego jest posiadanie właściwości
optycznych, różnych dla każdej z nich.
Porady z aPteki
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ŻYWIENIE W

nadciśnieniu
tętniczym

N

adciśnienie najczęściej ma charakter pierwotny, czyli rozwija się
samoistnie w wyniku różnych
czynników, do których zaliczamy nadmierne spożycie soli, dietę bogatotłuszczową,
otyłość, niską aktywność fizyczną oraz palenie papierosów.

Główne zalecenia
żywieniowe dla osób
z nadciśnieniem
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nadciśnienie
tętnicze określane
jest epidemią XXi
wieku. badania
wskazują, że jest jedną
z najgroźniejszych
chorób, najczęściej
występujących na
świecie. nieleczone
prowadzi do powikłań,
tj. choroba wieńcowa,
udar mózgu, zawał
mięśnia sercowego

Wg WHo dzienne spożycie soli nie powinno
przekraczać 5g (2000 mg sodu). Należy więc
zrezygnować z dosalania potraw. zamiast
soli z powodzeniem można stosować zioła.
Poza tym zalecane jest ograniczenie spożycia produktów przetworzonych (szczególnie
wędzonych, z puszki oraz wędlin i serów żółtych). Ważne, by wybierać produkty o niskiej
zawartości sodu w kupowanej wodzie mineralnej. oczywiście przekąski typu chipsy,
orzeszki solone powinny zostać całkowicie
usunięte z naszego menu. Warto korzystać

z dostępnych na rynku soli niskosodowych,
tj: soli potasowej i soli magnezowej.

Nie bez znaczenia jest ograniczenie picia
alkoholu, kawy oraz herbaty. duże ilości
alkoholu powodują wzrost ciśnienia krwi.
Natomiast kawa i herbata są źródłem kofeiny, która poprawia koncentrację, podnosi
ciśnienie krwi, działa pobudzająco.

kolejnym zaleceniem jest zwiększenie
spożycia potasu. odpowiednio wysokie
spożycie potasu jest korzystne dla funkcjonowania układu krążenia. Główne źródła
potasu to nieprzetworzona żywność, owoce
i warzywa.Należy też pamiętać o ograniczeniu spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. Wysokie ich spożycie podwyższa
cholesterol LdL oraz zwiększa krzepnięcie.
zwiększa się zatem ryzyko choroby niedokrwiennej serca i zawału serca. zaleca się
ograniczenie lub wyeliminowanie spożycia
mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina)
na rzecz mięsa drobiowego i ryb.
zalecane jest też zwiększenie
spożycia nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Wśród tych kwasów
wyróżnia się kwasy omega-3, omega-6,
z czego najkorzystniejsze dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia są
omega-3. obniżają one poziom trójglicerydów, zmniejszają krzepliwość krwi, mają
działanie przeciwzapalne.
Źródłem omega-3 są: ryby pochodzenia
morskiego (spożywane niesmażone, gdyż
ten proces eliminuje dobroczynne omega-3), oleje roślinne: olej lniany, olej rzepakowy, oliwa z oliwek, orzechy włoskie,
migdały, orzechy laskowe.

przy nadciśnieniu wskazana
forma aktywności fizycznej to
spacery, bieganie, marsze, jazda na rowerze. Należy unikać ćwiczeń siłowych.
Wysiłek może prowadzić do gwałtownego
wzrostu ciśnienia krwi.
Warto skorzystać oczywiście np. z usług
dietetyka, który opracuje specjalny jadłospis w oparciu o zalecenia żywieniowe.
dzięki odpowiednio zbilansowanemu jadłospisowi już po miesiącu można zauważyć zmianę.
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Zadbaj
o swoje

komórki
nerwowe

zwiększenie spożycia produktów mlecznych to również bardzo
ważne zalecenie przy nadciśnieniu tętniczym. z tej grupy produktów
zaleca się spożycie niskotłuszczowych
produktów mlecznych. Sprzyja to ograniczeniu w diecie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. oczywiście, istotne jest
spożywanie owoców i warzyw ze względu na
dużą ilość potasu i magnezu w nich zawartych, jak też cennych witamin i minerałów.
Porady z aPteki
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Alkoholizm
alkoholizm we współczesnym świecie jest chorobą najbardziej powszechną, o której najmniej się mówi, zaś
słowo „alkoholik” zarówno dla osoby pijącej, jak i dla jej
rodziny, to słowo tabu, pełne wstydu i poczucia winy
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oraz częściej współczesny człowiek
przeżywa niepokój i bezradność nie
tylko wobec świata zewnętrznego,
ale również wobec samego siebie, wobec
natarczywych myśli, bolesnych emocji,
a także wobec własnych lęków, słabości
i uzależnień. Wielu ludzi posiada zupełnie
niewystarczającą wiedzę o tym, że alkoholikiem może być ktoś, kto dość rzadko pije
alkohol lub licealista, który na razie ma bardzo dobre stopnie w szkole.
Jest wiele czynników, które powodują to,
że ludzie piją więcej niż powinni. Sięgają
po alkohol ludzie nieszczęśliwi i ci, którzy
nie radzą sobie z codziennym życiem. Czasem nie jest to ich wina, jak w przypadku
nastolatków, których rodzice są uzależnieni
i nie uczą swoich dzieci dojrzałej sztuki życia. alkohol, podobnie jak inne substancje
psychotropowe, na chwilę poprawia nastrój
i dlatego jest tak chorobliwie atrakcyjny dla
tych, którzy są smutni, a tym bardziej bezradni czy zrozpaczeni. każdy człowiek dąży
do zapewnienia sobie dobrego samopoczucia emocjonalnego, a alkohol dla wielu ludzi
posiada taką moc. Jeżeli przeżywamy bolesne emocje, jak ból czy lęk, to chcielibyśmy
zmienić tego typu nastrój, a alkohol potrafi
szybko i łatwo zmieniać ludzkie emocje.
W wielu przypadkach prawdziwym powodem picia alkoholu nie jest ani zła wola
czy lekkomyślność, ani skłonności czy obciążenie genetyczne organizmu, lecz bolesne stany emocjonalne. alkohol nie jest
jednakowo atrakcyjny dla wszystkich, ale
potrafi poprawiać nastrój wielu ludziom,
bez potrzeby poprawiania swojego życia
czy postępowania. W ten sposób alkohol
zastawia skuteczną i wyrafinowaną pułapkę. z tego względu okazuje się atrakcyjny
i zarazem groźny dla tych ludzi, dla których
własna sytuacja życiowa, szkoła, praca, re-

lacje międzyludzkie jawią się jako bolesny
ciężar.
Problemy alkoholowe oznaczają różnorodne zagrożenia oraz negatywne zjawiska
związane z używaniem alkoholu przez młodzież i przez dorosłych. alkoholizm oznacza
stan, w którym człowiek pijący kontynuuje
spożywanie alkoholu, mimo iż powoduje to
dokuczliwe skutki w różnych dziedzinach
jego życia. Błędna postawa wobec problemów alkoholowych prowadzi do degradacji
psycho-fizycznej, społecznej i ekonomicznej
poszczególnych osób i ich rodzin.
bezpośrednim i oczywistym
symptomem świadczącym o tym,
że dana osoba jest uzależniona,
jest utrata zdolności do kontrolowanego picia alkoholu. oznacza
to, że uzależniony może nawet przez dłuższy
czas nie sięgać w ogóle po tę substancję,
nie jest jednak w stanie kontrolować picia,
gdy sięgnie po pierwszą porcję napoju alkoholowego. Ci, którzy nadużywają alkoholu,
ale jeszcze nie są uzależnieni, potrafią pić
w sposób zróżnicowany w zależności od
sytuacji, okoliczności, środowiska. W określonych okolicznościach potrafią zachować
umiar, natomiast uzależnieni nie mają już
takiej możliwości. Nawet jeśli w sposób
najbardziej stanowczy postanowią, że tym
razem wypiją tylko trochę, to i tak za każdym
razem kończy się taka próba niekontrolowanym piciem.
oprócz niekontrolowanego picia oczywistymi oznakami choroby alkoholowej są
także luki w pamięci, tak zwany „urwany
film”, psychozy alkoholowe oraz zespół abstynencyjny, czyli silne bóle głowy, trzęsienie
rąk, zanik apetytu i tym podobne dokuczliwe
zjawiska fizjologiczne, występujące w fazie
trzeźwienia po nadużyciu alkoholu.
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prostym sprawdzianem, że mamy do czynienia z uzależnieniem
od alkoholu jest fakt, że osoba, która w ewidentny sposób nadużywa alkoholu, twierdzi, że nie ma żadnego problemu
w tej dziedzinie.

Szybkość, z jaką pojawia
się choroba alkoholowa
zależy od wielu okoliczności
i w każdym przypadku jest
kwestią indywidualną.

sięga po raz pierwszy po napoje alkoholowe.
Jeśli kontakt z alkoholem ma miejsce już
u uczniów szkoły podstawowej, to uzależnienie może nastąpić bardzo szybko, nawet
w kilka miesięcy od pierwszego kontaktu
z alkoholem. z tego względu nie może być
mowy o kontrolowanym czy bezpiecznym
piciu napojów alkoholowych przez nastolatków. W tym wieku każdy kontakt z tymi
napojami jest nadużyciem, gdyż w każdym
przypadku hamuje normalny rozwój psychofizyczny, a jednocześnie prowadzi do
szybkiego uzależnienia.

do podstawowych czynników, które wpływają na tempo popadania w alkoholizm
należą: wiek inicjacji alkoholowej oraz ilość
i częstotliwość picia. Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że choroba alkoholowa rozwija się tym szybciej, im wcześniej dana osoba

drugim czynnikiem, który zasadniczo wpływa na rozwój choroby
alkoholowej, jest ilość i częstotliwość picia alkoholu. zależy to
jednak od wielu uwarunkowań, a mianowicie: od zwyczajów w danym środowisku, od
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jeśli kontakt
z alkoholem ma
miejsCe już u uCzniów
szkoły Podstawowej,
to uzależnienie może
nastąPić bardzo
szybko, nawet
w kilka miesięCy od
Pierwszego kontaktu
z alkoholem.
z tego względu
nie może być mowy
o kontrolowanym
Czy bezPieCznym
PiCiu naPojów
alkoholowyCh Przez
nastolatków
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AlKOHOlIZm

stanów psychicznych danej osoby, od stopnia obrony organizmu w obliczu alkoholu,
jednak decydującym czynnikiem jest aspekt
emocjonalny. Jeśli ktoś sięga po alkohol po
to, aby zapomnieć o jakichś problemach, to
z reguły w coraz większym stopniu będzie
go nadużywał, ponieważ w miarę upływu
czasu dla osiągnięcia tych samych efektów
emocjonalnych będzie potrzeba coraz większych ilości alkoholu. Ponadto przez pewien
okres czasu wzrasta tolerancja organizmu
na alkohol, by następnie raptownie się załamać. W późniejszych stadiach choroby
alkoholowej wystarczy już niewielka dawka,
by doprowadzić się do upojenia czy nawet
do utraty świadomości.

Nie zawsze wchodzenie
w chorobę alkoholową
związane jest ze
spożywaniem dużych ilości
alkoholu.

Alkoholik próbuje
w nałogowy sposób
oszukiwać samego siebie
i innych, począwszy od osób
z najbliższego otoczenia.
Mechanizm ten to system
iluzji i system zaprzeczeń.

swojej aktualnej sytuacji i stara
się odkryć źródła różnych przeżyć i działa
w kierunku, aby je przezwyciężyć. Uzależniony rezygnuje z próby refleksji nad życiem
i uczy się zaburzonej filozofii, która polega
na sięganiu po alkohol po to, by zapomnieć
o nurtujących sprawach. alkohol staje się
dla niego „przyjacielem”, który obiecuje
najpierw pomoc, a potem oszukuje, uzależnia i wprowadza w śmiertelną pułapkę.
Człowiek uzależniony nie wyobraża sobie
życia bez wsparcia emocjonalnego, jakie
daje alkohol i niemal bez przerwy jest pod
jego wpływem. W zaawansowanym stadium
alkoholik popada w przerażenie na samą
myśl, że musiałby funkcjonować na trzeźwo.

Jest również możliwa bardziej zamaskowania forma wchodzenia w alkoholizm, która
polega na spożywaniu niewielkich ilości alkoholu przez wiele lat, ale w sposób ciągły.
doprowadza to do sytuacji, w której dana
osoba niemal zawsze znajduje się pod wpływem alkoholu. Po pewnym czasie jednak
następuje zwiększenie picia i łatwo można zauważyć utratę kontroli picia alkoholu.
tego typu wchodzenie w alkoholizm obecnie staje się coraz częstszym zjawiskiem
społecznym. Warto również uświadomić
sobie, że alkoholizm nie zawsze wiąże się
ze spożywaniem wysokoprocentowych napojów alkoholowych, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że w chorobę alkoholową można
popaść pijąc na przykład wyłącznie piwo.

Wraz z kolejnym trzeźwieniem alkoholik
znajduje się w psychicznym dołku i odczuwa poczucie winy, wstydu, rozgoryczenia,
bezradności i właśnie dlatego znowu odruchowo sięga po pocieszyciela, jakim jest
alkohol. Jeśli nie nastąpi przerwanie tego
mechanizmu, to choroba alkoholowa będzie nieuchronnie prowadziła do śmierci.

człowiek dojrzały traktuje
emocje jako informacje na temat

alkoholik próbuje w nałogowy sposób
oszukiwać samego siebie i innych, po-
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cząwszy od osób z najbliższego otoczenia.
Mechanizm ten to system iluzji i system zaprzeczeń. System iluzji polega na tym, że chory
trwa w subiektywnym przekonaniu, że nie jest
uzależniony i że potrafi kontrolować swoje
picie oraz jest przekonany, że mógłby, gdyby
tylko chciał i uważał to za konieczne, w każdej
chwili w ogóle przestać pić. Natomiast system
zaprzeczeń polega na negowaniu konsekwencji picia nawet w sytuacjach, gdy są ewidentnie drastyczne – alkoholik i tak znajdzie jakieś
argumenty, które według jego logiki stanowią
usprawiedliwienie jego zachowania.
Kolejny mechanizm choroby alkoholowej polega na ekstremalnych
skokach w sposobie widzenia i przeżywania
samego siebie. Pod wpływem alkoholu osoba
uzależniona ocenia siebie i przeżywa swoją
rzeczywistość zwykle bardzo pozytywnie,
z kolei w fazie trzeźwienia alkoholik przeżywa siebie w sposób diametralnie przeciwny.
Z tego względu w fazie fizjologicznego trzeźwienia przychodzi najsilniejsza pokusa, by
znowu sięgnąć po alkohol i szybko zapomnieć
o wszystkich problemach. Tłumaczy to charakterystyczne dla ludzi uzależnionych picie
tak zwanymi ciągami, które trwają czasem
wiele dni, a nawet tygodni i są przerywane
dopiero na skutek obrony organizmu przed
śmiertelnym zatruciem.

lecz także fizycznie.
Badania naukowe dowiodły, że
w miarę nadużywania alkoholu
następują nieodwracalne zmiany w procesie jego przyswajania
i chemicznego rozkładu. W konsekwencji w organizmie alkoholika pojawiają
się substancje, których obecności nigdy nie
stwierdzono w organizmach osób niepijących.
Substancja ta ma działanie silnego narkotyku.
Oznacza to, że po spożyciu choćby niewielkiej
ilości alkoholu pojawia się w mózgu osoby
uzależnionej tego typu substancja narkotyczna i domaga się kolejnej porcji alkoholu
do swej reprodukcji. Być może to właśnie
zjawisko stanowi wytłumaczenie faktu, iż alkoholik potrafi w ogóle nie pić alkoholu, ale
z reguły wystarczy wypicie, choćby po wielu
latach abstynencji, nawet niewielkiej ilości
alkoholu, by uzależniony utracił ponownie
zdolność panowania nad alkoholem i by po-

W obliczu silnego zatrucia organizmu alkoholem człowiek ma
dwie możliwości reagowania: przetrzymać naturalne i bardzo dokuczliwe skutki
zatrucia alkoholem oraz działania antytoksyn
albo podtruwać się ponownie. Z jednej więc
strony nie powinno się bezkrytycznie ulegać
przekonaniu osób uzależnionych, iż ich organizm „potrzebuje” alkoholu, z drugiej jednak
trzeba być świadomym, że początkowa faza
fizjologicznego trzeźwienia jest dla nich bardzo trudna i bolesna nie tylko psychicznie,
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Po spożyciu choćby
niewielkiej ilości
alkoholu pojawia
się w mózgu osoby
uzależnionej
substancja
narkotyczna,
która domaga się
kolejnej porcji alkoholu
do swej reprodukcji.

alkoholizm

padał w kolejne ciągi picia.
Człowiek uzależniony podlega wszystkim uwarunkowaniom,
które ograniczają lub zupełnie
paraliżują jego zdolność do podejmowania dojrzałych decyzji.
Trzeba pamiętać, że problemy z podejmowaniem racjonalnych decyzji nie zaczynają
się dopiero w zaawansowanej fazie choroby, ale pojawiają się już w fazie wchodzenia
w uzależnienia i nałogi. Wkraczanie na drogę uzależnień nie jest bowiem nigdy sprawą
przypadku. Przeciwnie, nadużywanie alkoholu
to skutek kierowania się filozofią doraźnej
przyjemności.
Wspólną cechą alkoholu i innych substancji psychotropowych jest to, że ułatwiają one
człowiekowi życie w świecie iluzorycznych
przekonań, wypaczonych wartości i pozor-

nych więzi. Sięganie po tego rodzaju substancje jest wyrazem szukania łatwego szczęścia,
które nie istnieje.

Każde uzależnienie jest
dążeniem do iluzorycznego
szczęścia i pojawia się tam,
gdzie brakuje szczęścia
rzeczywistego.
Iluzji szczęścia i satysfakcji chwytamy
się wtedy, gdy w sposób bolesny doświadczamy, że droga, jaką do tej pory kroczymy,
prowadzi donikąd i nie mamy dość odwagi, siły lub kompetencji, by uznać ten fakt i
radykalnie zmienić sposób postępowania.
Uzależniony to zatem ktoś, kto ma
najpierw problem z życiem i z osobistą dojrzałością, a dopiero później
problem z nadużywaniem alkoholu.

Wspólną cechą
alkoholu i innych
substancji
psychotropowych
jest to, że ułatwiają
one człowiekowi
życie w świecie
iluzorycznych
przekonań,
wypaczonych wartości
i pozornych więzi.
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Ekshibicjonizm

emocjonalny
Ekshibicjonizm to skłonność do ujawniania intymnych, drastycznych spraw lub też zboczenie seksualne polegające na obnażaniu
narządów płciowych w obecności obcych osób. Ekshibicjonizm
jest słowem, które ma bardzo negatywne konotacje i używane jest
głównie w stosunku do zboczenia seksualnego
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becnie jednak słowo to pojawia się
również wówczas, kiedy mówimy
o obnażaniu emocjonalnym. Ekshibicjonizm emocjonalny jest to przelewanie
swoich najskrytszych myśli, uczyć i przeżyć
na portale społecznościowe czy na różne
blogi w internecie. Jest to wewnętrzna potrzeba informowania innych o tym, co dzieje
się w naszym życiu. Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, czy jest to dobre, czy też nie.

Każdy z nas uważa się za
człowieka wolnego.
Czasami jednak wolność ta jest
pozorna i doprowadza nas do
szaleństwa czy frustracji,
większy. Każdy z nas ma
W tym „wolnym
a wolna wola staje się przeinne pobudki, które spraświecie” zapominamy
kleństwem. W tym „wolnym
wiają, że uzewnętrzniao
naturalnych
świecie” zapominamy
my swoje uczucia. Gdy
emocjach i odruchach,
o naturalnych emocjach
coś nas zachwyca,
i odruchach, bo otoczeudostępniamy to na
bo otoczenie narzuca
nie narzuca nam pewne
swojej stronie, a kiedy
nam pewne standardy
standardy i wciąż musimy
coś smuci lub złości,
i
wciąż
musimy
się
do
się do nich dostosowywać.
dajemy upust, pisząc
nich
dostosoRazem z ubieraniem odzieo tym. Wiadomości wewywać
ży codziennie rano potrafimy
sołe i smutne potrafią
wybrać serię masek idealnie
przeplatać się ze sobą cały
przygotowanych do sytuacji danedzień. Nie wiadomo, czy to tylgo dnia. Wielu z nas ma w dzisiejszych
ko moda, czy wewnętrzna potrzeba
czasach ten sam poziom wiedzy i zbliżone
skłania nas do aż tak dużego uzewnętrzniawykształcenie, a więc nie wychylamy się
nia się. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że
poza określone schematy, a swój indywimogą na nich czekać niemiłe konsekwencje
dualizm zaznaczamy w sposobie ubierania
nadmiernego odkrywania swojej prywatnosię, w mowie czy w wystroju wnętrza nasześci. Zbyt wiele informacji zamieszczonych
go miejsca zamieszkania. Często jednak
w sieci, na przykład: gdzie mieszkamy, jaki
uważamy, że smutek i radość nie muszą być
mamy samochód czy jakie są sprzęty w natylko nasze. Żyjemy w takich specyficznych
szym domu, mogą być zachętą dla różnego
czasach, w których w ciągu kilku minut morodzaju dewiantów czy złodziei.
żemy dotrzeć do tysięcy osób poprzez portale internetowe.
Młode kobiety, które zamieszczają na różnego rodzaju portalach odważne zdjęcia, zaKiedyś emocje wylewało się
chęcają ekshibicjonistów do internetowych
w pamiętnikach czy na ramieniu
igraszek, dając im podnietę seksualną. Młokogoś bliskiego, dzisiaj ten zasięg jest
de osoby powinny zawsze uważać, aby nie za
Porady z Apteki

www.poradyzapteki.pl

45

EKSHIBICjONIZm EmOCjONAlNY

bardzo obnażać się w sieci. Niektóre z nich
lubią pochlebne komentarze pod takimi
zdjęciami, bo czują się wtenczas doskonałe,
dowartościowane i chcą z takimi pochlebcami nawiązywać znajomości. takie kreowanie
swojej tożsamości wielu ludziom pomaga
uwierzyć w siebie. W internecie mogą być
kim chcą, nie muszą się niczego wstydzić,
a komplementy pod ich zdjęciami poprawiają
ich samopoczucie i dowartościowują. Młodzi
ludzie, zamieszczając zdjęcia swojego ciała
w skąpym odzieniu, chcą podkreślić swoją
seksualność i pragną być podziwiani, a jednocześnie zdjęcia są najczęściej sygnałem,
że jesteśmy wolni i gotowi do flirtowania.
Często flirty w sieci przybierają różnego rodzaju postacie. Czujemy się bezpieczniej
flirtując w sieci niż w realnym życiu, bo internet jest barierą ochronną - gdy wyczuwamy
niebezpieczeństwo, wylogowujemy się.
coraz bardziej zacierają się
różnice między tym, co prywatne,
a co publiczne. Coraz więcej osób ma
skłonność do ujawniania intymnych spraw,
coraz mniej jest tematów tabu. okazuje się,
że w dzisiejszych czasach dziwakiem zaczyna być ktoś, kto stawia mur miedzy strefą
intymną a publiczną. z każdym rokiem obserwujemy coraz większą potrzebę dzielenia
się wszystkimi emocjami.

udokumentować niż na tym, co robimy i jak.
Ponadto my, dorośli, musimy uczyć dzieci,
by selekcjonowały informacje z życia prywatnego, którymi się dzielą w internecie. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, gdzie są granice
między tym, co prywatne, a co publiczne, bo
społeczny ekshibicjonizm i łamanie granic
prywatności stają się normą. Wychowujmy
młodych na ludzi otwartych, ale czujnych
i ostrożnych, którzy dbają o swój wizerunek.
Wierzmy, że nasze dzieci z internetu będą
korzystały rozsądnie. Mają dostęp do różnych sprzętów od maleńkości. trzeba jednak
stosować zasadę ograniczonego zaufania
i mieć świadomość, że niektórzy uczestnicy życia w internecie mogą zachowywać się
niezgodnie z zasadami. Wyzwaniem jest,
byśmy uczyli młodych, jak postępować i jakie wyznaczać granice, by odpowiedzialnie
korzystać z tego, co daje świat. intymność
jest czymś prywatnym, zarezerwowanym dla
najbliższych, czym się nie dzielimy z całym
światem. nie ujawniajmy intymności, która często ma charakter
erotyczny, na stronach internetowych, bo stanie się intymnością
wszechobecną.

Wielu pokochało
przekazywanie w sieci
bieżących relacji ze swojego
codziennego życia.

Wiele osób ze szczegółami rozpisuje się
np. na temat swego życia seksualnego. Myślą,
że ci, którzy nie opisują go na forum publicznym, prowadzą nudne życie. Coraz częściej
możemy zauważyć, że użytkownicy portali
społecznościowych są wylewni w sieci, a powściągliwi poza nią. W życiu realnym panuje
coraz większe wyobcowanie i zwykłe „dzień
dobry” staje się kłopotliwe. dlaczego?

Powinniśmy się zastanowić, skąd u ludzi
taka potrzeba ekshibicjonizmu. Pomyślmy, czy ludzie nie zagalopowali się trochę
w tym odznaczaniu kolejnych etapów swojego życia w sieci na osi czasu. Skłonność
do pokazywania najróżniejszych wycinków
swojego życia prowadzi często do tego, że
bardziej skupiamy się na tym, żeby wszystko

kiedyś czytaliśmy książki, podglądając życie bohaterów, później fascynowały nas seriale, teraz mamy social media. Może łatwiej
jest żyć życiem innych niż swoim, może to
ciekawsze? zastanówmy się, bo może nasze
życia się nie różnią, tylko poświęćmy więcej
zainteresowania i czasu swoim bliskim.
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NIE WSTYDŹ SIĘ LECZYĆ

hemoroidow
\

każdy wie, że gdy coś dolega, należy podjąć kroki,
by pozbyć się dolegliwości.
bez względu na to, czy najpierw sięgamy po domowe
sposoby, czy też od razu
udamy się do lekarza, fakt
jest jeden – jeśli coś boli lub
przeszkadza w funkcjonowaniu, należy to zwalczyć

T

ymczasem jest kilka, a być może
kilkanaście dolegliwości, które są
dla nas tak wstydliwe, że wolimy
cierpieć w milczeniu, niż poszukać pomocy
u specjalisty. Jedną z nich są z pewnością
żylaki odbytu, znane również pod nazwą
hemoroidów. Prawidłowo hemoroidy to
struktura anatomiczna, będąca splotem
naczyń żylnych.
znajduje się w śluzówce odbytnicy. razem ze zwieraczami odbytu struktura
ta odpowiada za kontrolowanie stolca.
Jeśli jednak w splocie naczyń dochodzi
do procesu chorobowego i zatrzymania
krwi, która nie znajduje ujścia, zaczyna
się tworzyć guzek, nazywany niezbyt po-
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prawnie hemoroidem, a prawidłowo żylakiem
odbytu.

Objawy i przyczyny
żylaków odbytu
Jeśli w okolicy odbytu pojawia się swędzenie,
a na papierze toaletowym po wypróżnieniu
można zauważyć ślady krwi, to prawdopodobnie jest to efekt choroby hemoroidalnej. Jeżeli
dodatkowo pojawi się wodnista wydzielina oraz
uczucie niepełnego wypróżnienia, to warto jak
najszybciej skonsultować się z lekarzem, gdyż
dolegliwość ta może już być zaawansowana.
Przyczyn powstawania hemoroidów jest wiele. Mogą być one związane z nieodpowiednią, ubogą w błonnik dietą, zbyt małą ilością

Porady z aPteki

wypijanej wody, a także z brakiem aktywności
fizycznej. Publikacje medyczne podają, że do
powstawania hemoroidów doprowadzić mogą
także zaburzenia czynności jelit, objawiające
się zaparciami lub biegunkami. Przyczyną
może być również nadmierny wysiłek fizyczny,
zwłaszcza w postawie stojącej lub wymagający
kucania, ze względu na nieprawidłowy rozkład
ciśnień żylnych w okolicach odbytu. Hemoroidy mogą być związane także z wiekiem,
chorobami przewlekłymi, uwarunkowaniami
genetycznymi oraz nowotworami odbytnicy.

Jeśli pojawią się u nas
pierwsze podejrzenia co
do choroby hemoroidalnej,
to należy szybko zacząć
leczenie.

Trudna sprawa, ale uleczalna

pojawieniu się objawów można stosować maści i czopki dostępne bez recepty. Należy też
dbać o bogatą w błonnik dietę, pić 2 litry wody
dziennie i podjąć aktywność fizyczną.

leczenie hemoroidów zależne
jest od stopnia zaawansowania
choroby. W początkowym stadium, objawiającym się przede wszystkim swądem
i lekkim krwawieniem, guzki pozostają w kanale odbytu, a ich obecność może stwierdzić
tylko lekarz w badaniu proktologicznym. Przy
r
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w ii etapie rozwoju choroby guzki
przy wypróżnianiu wypadają poza kanał odbytu, jednak cofają się samodzielnie. iii etap
charakteryzuje się tym, że wypadnięte guzki
nie cofają się samodzielnie, jednak można je
odprowadzić na miejsce przy użyciu palca.
Faza ta wiąże się z bólem przy wypróżnianiu
i sączeniem się wydzieliny, która jest pożywką dla bakterii. W fazie zaawansowanej guzki
pozostają na zewnątrz odbytu i nie da się ich
odprowadzić. objawy to nie tylko pieczenie
i krwawienie, lecz także silny ból i problemy
z trzymaniem stolca. W tej fazie hemoroidy
często wymagają leczenia operacyjnego.
Jeśli pojawią się pierwsze podejrzenia choroby hemoroidalnej, należy zacząć leczenie. Na
początku warto spróbować maści i czopków,
ale jeśli czujemy guzki na zewnątrz lub objawy
nie ustępują, należy wybrać się do lekarza, by
uniknąć leczenia operacyjnego. Żylaki odbytu, mimo swego umiejscowienia, powinny być
traktowane przez nas jak każda inna choroba,
choćby katar czy wysypka. Wstyd warto zostawić w domu i udać się do lekarza po pomoc,
aby odzyskać komfort życia.
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Problemy
z potencją

zaburzenia seksualne u
mężczyzn pojawiają się
najczęściej, kiedy przekroczą
oni czterdziesty rok życia.
przeważają te związane
z erekcją, ponieważ ten
rodzaj problemów jest
najpowszechniejszy
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Z

aburzenia seksualne u mężczyzn to
wszelkie problemy, które powodują, że
mężczyzna albo jego partnerka nie są
w stanie czerpać pełnego zadowolenia ze swojego życia seksualnego. Ponieważ cykl reakcji
na bodźce seksualne u mężczyzn ma cztery fazy: podniecenie, plateau, orgazm i odprężenie,
wszelkie problemy, które zakłócają normalny
przebieg tego cyklu, mogą być definiowane
jako problemy seksualne u mężczyzn. Mimo że
seksualne problemy u płci męskiej są bardzo
powszechne, to większość z nich łatwo wyleczyć
i na zawsze się ich pozbyć.

 zaburzenia wytrysku (przedwczesny wytrysk, opóźniony wytrysk bądź jego brak).

Spośród wymienionych problemów zaburzenia erekcji, które zwykło się nazywać impotencją, są jednym z najczęstszych problemów
zgłaszanych przez mężczyzn. Polega on na
niezdolności do osiągnięcia lub utrzymania
erekcji wystarczającej do pełnego stosunku
płciowego lub innej wybranej aktywności seksualnej. Szacuje się, że jeden na dziesięciu
mężczyzn cierpi na zaburzenia wzwodu, ale
tylko nieliczni podejmują leczenie. zaburzenia
erekcji występują najczęściej u mężczyzn powyżej 40 roku życia. to dlatego, że starsi mężTrzy główne rodzaje problemów
czyźni są bardziej narażeni na warunki, które
seksualnych:
mogą utrudniać fizjologię reakcji seksualnych,
 zaburzenia libido (niski pociąg seksualny)
ale ta prawidłowość nie oznacza bynajmniej, że
 impotencja (kłopoty z uzyskaniem bądź
pojawienie się problemów seksualnych u mężAdamed_MaxonForte_4
tabl_modul
reklamowy_179x117_na
podst_584KD_591KD_JD_02_press.pdf
1 31.03.2021
18:41:22wyłącznie od jego wieku.
utrzymaniem erekcji)
czyzny
zależy
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Przyczyny zaburzeń erekcji

zbyt krótkie wędzidełko może powodować dyskomfort w trakcie zbliżenia seksualnego, a w skrajnych przypadkach może dojść
do jego uszkodzenia, co wymaga interwencji
chirurgicznej.

Przyczyny kłopotów ze wzwodem mogą mieć
podłoże zarówno fizyczne jak i psychiczne.
przyczyny fizyczne mogą obejmować fizjologiczne lub medyczne (zdrowotne)
zaburzenia, takie jak cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, choroby
serca i układu krążeniowego, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia hormonalne, choroby
przewlekłe, takie jak choroby nerek lub wątroby, schorzenia wywołane skutkami ubocznymi
stosowania niektórych leków, palenie, alkohol
oraz narkotyki.
przyczyny psychiczne mogą obejmować lęk przed niską oceną umiejętności
„łóżkowych”, stres, który może być związany
z pracą, jak i z problemami w domu, depresję,
znudzenie seksualne, problemy w związku,
obawy i lęki związane z orientacją seksualną
oraz skutki wcześniejszych urazów seksualnych.
Problemy seksuologiczne mężczyzn mogą
wystąpić również z powodu anatomicznych nieprawidłowości w budowie
prącia. Nieprawidłowości urologiczne występujące u mężczyzn, które mogą powodować ból
w trakcie stosunku lub utrudniać współżycie,
to między innymi: stulejka, krótkie wędzidełko
oraz Choroba Peyroniego.

choroba peyroniego, objawiająca się
nienaturalnym skrzywieniem prącia w stanie
wzwodu, może utrudniać zbliżenie seksualne
oraz powodować dolegliwości bólowe, gdy penis znajduje się w stanie erekcji.

Jak radzić sobie z problemami
z erekcją?
dzięki postępom w medycynie pojawia się
coraz więcej skutecznych terapii leczących tego
rodzaju zaburzenia. zanim zostaną wprowadzone metody farmakologiczne, należy zacząć od
zmian we własnym życiu i przyzwyczajeniach,
jak rzucenie palenia, zmniejszenie ilości wypir
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Tabletki uspokajające Labofarm®
Ziołowy lek wskazany tradycyjnie w łagodnych
przejściowych stanach napięcia nerwowego
oraz okresowych
trudnościach w zasypianiu

Stulejka - powszechne
schorzenie wrodzone
lub nabyte, związane
ze zwężeniem napletka.
obecność stulejki uniemożliwia pełne odprowadzenie napletka za żołądź. to dolegliwość,
której objawy nasilają się, gdy przyrodzenie
znajduje się w stanie wzwodu, przez co w wielu
przypadkach obecność stulejki może skutkować obniżeniem jakości stosunku seksualnego.
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Produkt złożony, tabletka.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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problemy z potencją

nę, to gwałtowny spadek ciśnienia
krwi, który może okazać się niebezpieczny dla życia. W innych przypadkach
kardiologicznych stosowanie leków wpływających na erekcję nie zwiększa znacząco ryzyka
incydentów sercowo-naczyniowych. Poziom
wysiłku fizycznego w czasie „standardowego
stosunku”, wbrew powszechnej opinii, nie jest
zbyt duży, porównywalny może być do wejścia
na drugie piętro po schodach.

janego alkoholu, poziomu stresu i niepokoju,
poprzez relaks, jogę czy inną aktywność.
Regularne ćwiczenia w znaczący sposób pomogą w pozbyciu się problemów seksuologicznych. W przypadku braku efektów wynikających
ze zmiany trybu życia, zostają metody lecznicze. Po konsultacji lekarskiej bądź zasięgnieciu
porady w aptece można rozpocząć stosowanie
doustnych leków, likwidujących problem zaburzeń erekcji. Najbardziej popularnym lekiem
o takim działaniu jest sildenafil, wprowadzony
do leczenia zaburzeń erekcji jako Viagra, wydawany jest na receptę lekarską. Od niedawna
w aptekach dostępne są preparaty sildenafilu
(Maxiga Go, MaxOn), które mają rejestrację jako preparaty OTC, czyli wydawane bez recepty.

Taka skala wysiłku nie powinna zagrażać pacjentom nawet z chorobą niedokrwienną serca,
z wyjątkiem tych, którzy przechodzą rehabilitację po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Działanie Sildenafilu polega na tym, iż
w odpowiedzi na stymulację seksualną następuNajważniejsza interakcja, jaka
je rozszerzenie naczyń krwionośnych w penisie,
może wystąpić u pacjenta zażywajątak aby mogło do niego napłynąć więcej krwi. Ta
Adamed_Recigar_reklama_179x117mm_Sezon na zdrowie_na podst. 1810O_1820O_MF_03_press.pdf
1
05.11.2021
16:58
cego sildenafil oraz nitrogliceryzwiększona ilość krwi w penisie powoduje, że
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PROBlEmY Z POTENCjĄ

mężczyzna osiąga erekcję wystarczająco silną,
aby w pełni odbyć stosunek seksualny.
doustne leki na zaburzenia erekcji to leki
tzw. pierwszej linii w terapii impotencji i u większości mężczyzn są całkowicie skuteczne. inne
metody leczenia zaburzeń erekcji mogą obejmować zabiegi za pomocą pompy próżniowej,
iniekcje do penisa, terapie hormonalne i implanty
chirurgiczne. z oczywistych względów nie są to
metody tak wygodne jak terapia farmakologiczna
z zastosowaniem leków doustnych.
niezalecanymi czy wręcz szkodliwymi środkami są preparaty oferowane
w sklepach erotycznych i sklepach internetowych, poza aptekami internetowymi. Należy
bezwzględnie pamiętać, że środki niewiadomego pochodzenia mogą oczywiście zagrażać życiu i zdrowiu osoby
je stosującej.

r
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Śnieg
we włosach

łupież jest schorzeniem
powszechnie występującym i dotyczy prawie
połowy naszej populacji.
łupież należy do grupy
chorób łojotokowych i jest
łagodną odmianą zapalenia łojotokowego skóry

W

ystępuje on najczęściej wśród
młodych mężczyzn w wieku
pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, a rzadziej wśród dzieci i osób starszych.
Proces złuszczania zmniejsza się w wieku
średnim i ustępuje na starość. Pojawia się
on zazwyczaj u rasy białej, rzadziej u przedstawicieli rasy czarnej. Jest bardzo często
lekceważony i traktowany jako problem natury kosmetycznej, jednak dla wielu osób jest
przewlekłą i bardzo uciążliwą dolegliwością.
Pomimo wielu badań i obserwacji klinicznych nadal nie udało się ustalić dokładnych
przyczyn powstawania łupieżu oraz łojotokowego zapalenia skóry. W etiologii łupieżu
uważa się, że jest to wynik zakażenia grzybem
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drożdżopodobnym Malassezia spp., który to
należy do flory fizjologicznej skóry człowieka
i lokalizuje się w miejscach występowania
gruczołów łojowych. U chorych z łupieżem
tłustym, kolonie tego grzyba stanowią ok.
74% całkowitej mikroflory głowy owłosionej, gdzie u osób zdrowych wynosi ok. 45%.
Sądzi się, iż właściwości pozapalne i immunogenne drożdżaka Malassezia spp. pełnią
kluczową rolę w chorobie łupieżu.

Czynniki nasilające
i powodujące łupież możemy
podzielić na dwie podstawowe
grupy: endogenne
i egzogenne.

Porady z aPteki

Łupież występuje na
owłosionej skórze głowy,
jednak w stanach nasilonych
występuje także w obrębie
brwi i rzęs.

Do pierwszej grupy zaliczamy
nieprawidłowości hormonalne (rola androgenów), nieodpowiednią dietę (nadmierne
spożycie cukru, tłuszczów nasyconych i skrobi), nadużywanie alkoholu, zaburzenia emocjonalne, brak wypoczynku, infekcje wirusem
HIV, nadmierny stres oraz predyspozycje
genetyczne. Wśród czynników o charakterze zewnątrzpochodnych dużą rolę odgrywa
niewłaściwa pielęgnacja skóry głowy i włosów, wynikająca z nadmiernego stosowania
nieodpowiednich kosmetyków, takich jak:
lakiery i żele, zbyt rzadkie stosowanie szamponów do włosów, niewystarczające spłukiwanie, stosowanie wałków elektrycznych,
częste noszenie nakryć głowy. Na powstanie łupieżu ma również wpływ długotrwałe
promieniowanie ultrafioletowe oraz klimat.
Wbrew rozpowszechnionym opiniom, łupież
i łojotokowe zapalenie skóry nie są wynikiem
częstego mycia głowy oraz używania suszarki do włosów.
r

e

k

Objawia się on poprzez obecność we włosach charakterystycznych srebrzystobiałych
łusek, które opadają samoistnie lub pod
wpływem czesania.
Leczenie łupieżu jest bardzo trudne ze
względu na przewlekły i nawrotowy charakter. Nagminnie stosowane szampony
przeciwłupieżowe, które są sprzedawane
bez recepty, mają w składzie środki cytostatyczne (siarczek selenu, piroktolaminę)
- hamują tempo odnowy naskórka, a ich
efekt jest przejściowy. Długotrwałe stosowanie szamponów kosmetycznych może
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śNIEG WE WŁOSACH

prowadzić do ścieczenia powierzchownych
warstw skóry owłosionej głowy, a następnie
doprowadzić do trwałych zaburzeń bariery
ochronnej naskórka.



Najczęściej wykorzystywane i skuteczne
w terapii łupieżu są preparaty przeciwgrzybiczne (pirytionan cynku, siarczek selenu,
ketokonazol, flutrimazol) oraz cyklopiroksolamina. ketokonazol jest związkiem jednym z najbardziej skutecznych, posiada on
działanie grzybobójcze, grzybostatyczne
oraz przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.





Pamiętaj:
 kiedy pojawią się pierwsze objawy, używaj szamponów przeciwłupieżowych
i zrezygnuj na czas leczenia z używania
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kosmetyków do włosów (pianki, żele,
lakiery)
przed myciem głowy dobrze (ale i delikatnie, nie drapiąc skóry) wyszczotkuj
włosy
masuj skórę głowy palcami, korzystając
z takiej okazji podczas każdego mycia;
szczególnie troskliwie zajmij się skórą
nad czołem i na czubku głowy
po usunięciu łupieżu jeszcze przez kilka
tygodni stosuj zwykły szampon i specjalistyczny; w czasie profilaktycznego
stosowania szamponów leczniczych (raz
na tydzień/raz na 2 tyg.) można stosować dowolny (swój ulubiony) szampon
kosmetyczny
stosuj odżywkę, która lekko natłuści
przesuszoną skórę głowy (w przypadku
łupieżu suchego), np. oliwkę salicylową.
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do pełni szczęścia i cudownego życia potrzebna
jest miłość. bez miłości, tak jak bez tlenu, nie da
się żyć. miłość to uczucie zbudowane głównie na
własnych wyobrażeniach,
wspomnieniach i przeżyciach
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M

iłość jest pierwszą rzeczą, jakiej doświadczamy i uczymy
się w życiu. Dlatego miłość do
dzieci, którą okazują rodzice czy opiekunowie, powinna być miłością rozumną, polegającą na tym, że dają dzieciom to, czego
te potrzebują na poszczególnych etapach
rozwoju. Jednocześnie powinniśmy stawiać
odpowiednie do rozwoju potomstwa wymagania, aby dzieci w dorosłym życiu odnosiły sukcesy. Kochający swoje dzieci rodzice
powinni pamiętać, że prawdziwa miłość jest
miłością wymagającą. To właśnie rodzina
jest miejscem, gdzie młodzi ludzie uczą się
samodzielności, odpowiedzialności, a nade
wszystko miłości. Dlatego w każdym rodzinnym domu należy stworzyć klimat, w którym
dzieci będą doświadczały rozumnej miłości
swoich rodziców i nauczą się odnajdywać
własne szczęście w szczęściu innych ludzi.
W przyszłości przekonają się, że żaden sukces nie da radości, jeśli nie będzie go z kim
dzielić.
Kiedy dzieci są jeszcze małe, rodzice powinni się zastanowić,
czego tak naprawdę pragną dla
swoich dzieci. Myślę, że każdy rodzic
chciałby, aby jego dzieci nie były życiowymi
nieudacznikami, którzy nie potrafią niczego
dobrze zrobić i będą za to winiły rodziców.
Każdy pragnie wychować swoje dzieci na
mądrych życiowo ludzi, którzy będą umieli
stawiać czoła przeciwnościom losu, chociaż
w młodości się buntowali przeciw różnym zasadom, to w dorosłym życiu będą umieli docenić starania rodziców i będą im wdzięczni.

Kolejnym rodzajem miłości
jest miłość bezwarunkowa,
która wybacza wszystko i nie
ocenia, jest pełna cierpliwości
i skłonna do poświęceń.
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Taki rodzaj miłości zazwyczaj dotyczy miłości matki czy ojca do dzieci i odwrotnie.
W związkach dorosłych ludzi, małżonkowie
czy partnerzy twierdzą, że odczuwają prawdziwą, jedyną i bezwarunkową miłość, jednak
nie zawsze tak jest. Miłość bezwarunkowa
jest stała i niezależna od tego, co druga
osoba zrobi czy powie. Jest to stan kochania
i akceptowania drugiej osoby taką, jaką ona
jest. Miłość bezwarunkowa pozwala drugiej
osobie być tym, kim ona chce być.

Wspaniałym rodzajem miłości
jest niewinna miłość dziecięca,
której doświadczyć można
w wieku przedszkolnym.
Przejawia się ona w popisywaniu się przed
innymi z chęci zaimponowania dziewczynce czy chłopcu. Wszystkie zabiegi jednak
pozbawione są złych intencji. To najsłodsza
i najczystsza miłość na świecie. Dziewczynki stroją się dla swoich chłopców, a oni, jak
tylko mogą, adorują swoje wybranki. W zachowaniu dzieci widać wzorce zaczerpnięte z bajek oraz inspirowane zachowaniem
rodziców. Niestety ten rodzaj miłości nie
potrafi dorastać i z wiekiem przeobraża się
w inną miłość.
U nastolatków w okresie dojrzewania pojawia się miłość platoniczna, przeżywana tylko w sferze
duchowej, bez elementów zmysłowych. Fascynacja drugim człowiekiem ma charakter
czysty, idealistyczny. Zauroczenie trwa z reguły krótko, ale bardzo intensywnie. Jest ono
wolne od pożądania seksualnego, ale powoduje rumieniec czy przyspieszone bicie
serca na widok ukochanej osoby.
Miłość platoniczna wiąże się ze snuciem
nierealistycznych marzeń i fantazji w związku z obiektem uczucia. Warto pamiętać, że

Porady z Apteki

typy miłości jakich możemy doświadczyć

platoniczność jest charakterystyczna dla
początkowych faz większości związków.
Kiedy młodzi ludzie dorastają do wieku
gimnazjalnego czy licealnego, zaczyna pojawiać się uczucie wstydu, obawy przed upokorzeniem czy odrzuceniem. W tym wieku
kochać jest już znacznie trudniej i wszystko
nie przychodzi łatwo, albowiem grupa rówieśnicza zaczyna być bezlitosna. Zdarza się, że
młoda osoba zakocha się w kimś bez wzajemności, wówczas jest to dla niej ciężkie,
traumatyczne przeżycie.
Młody człowiek, który kocha w nieodwzajemniony sposób, potrafi przeżywać katusze zazdrości, zawstydzenia, żalu i wielkiej
tęsknoty. Wciąż szuka sygnałów, że może
coś się wydarzy korzystnego i miłość jednak
zakiełkuje. Nieodwzajemniona miłość jest
to bardzo bolesne doświadczenie. Najlepszym sposobem, by uczucie to stopniowo
malało, jest unikanie kontaktów ze swoją
„miłością” i nie podejmowanie rozmów na
temat tej osoby.
Jednak nie zawsze tak jest, bo
pierwsza, młodzieńcza miłość
pojawia się naprawdę. Najczęściej
ma to miejsce w liceum, ewentualnie na
studiach. Gdy się zakochujemy, nie widzimy prawdziwego oblicza naszej wybranej
osoby. Jednak kiedy właściwie pokierujemy swoim działaniem, to być może będzie
to zapowiedź idealnego związku, w którym
partnerzy wybiorą wspólną drogę, a nie jedynie etap swojego życia.
Miłość, która dojrzewa może stać się najpiękniejszą lub taką, która zepsuje naszą
przyszłość. Dzięki miłości doświadczamy
wielu uczuć po raz pierwszy, dlatego jest
ona taka ważna i potrafi odbić się zarówno
na naszej psychice, jak i na naszym późniejszym działaniu.

Bardzo ważną miłością
w życiu każdego człowieka
jest miłość własna. Często
bywa mylona z egoizmem
i narcyzmem, a tak właściwie
w miłości własnej chodzi
o godność i o to, jak traktujemy
swoją mentalność i fizyczność.
Tej miłości powinniśmy
uczyć się od małego, aby
w przyszłości bardziej cenić
sobie odpowiednio dobranych
partnerów czy przyjaciół.

Zdarza się również tak zwana
miłość pełna namiętności
i pożądania.
Jest to uczucie krótkie, po którym przychodzi rozczarowanie. Pożądanie jest kuszące
i emocjonalne, ale egoistyczne i wrogie miłości. Miłość pełna pożądania wyłącza logiczne
myślenie. Jeśli karmimy i wzmacniamy pożądanie, w końcu doprowadzi nas do izolacji,
samotności i niepewności. Kiedy zamiast
miłości wybierzemy pożądanie, uzyskamy
nic nieznaczące doznanie, które prędzej czy
później straci świeżość i nigdy nie zaspokoi
nas w sferach innych niż fizyczna. W niektórych związkach pojawia się tak zwana miłość
obsesyjna, opisywana jako opętanie przez
uczucia. Maniakalny kochanek nieustannie myśli o ukochanej, ciągle potrzebuje
jej uwagi. O maniakalnej miłości mówimy,
gdy wszystkie myśli są we władzy uczucia.
Lęk przed odrzuceniem popycha do niewy-
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typy miłości jakich możemy doświadczyć

Ludzie, którzy zachowują się najbardziej pewnie
i odważnie, często mają problemy z pokochaniem
siebie, bo łatwo pomylić kompensowanie
braków z autentyczną miłością do siebie.

obrażalnego, jak śledzenie, prześladowania,
dręczenie telefonami. Obsesyjna miłość to
głęboko skrywana udręka lub ślepa, toksyczna namiętność. Pragnienie bliskości miesza
się z wściekłością i zazdrością, oddanie z wykorzystywaniem i poniżeniem, a raj zamienia
się w piekło. Bardzo ważną miłością w życiu
każdego człowieka jest miłość własna. Bywa
mylona z egoizmem i narcyzmem, a tak właściwie w miłości własnej chodzi o godność
i o to, jak traktujemy swoją mentalność i fizyczność. Tej miłości powinniśmy uczyć się
od małego, by w przyszłości bardziej cenić
sobie odpowiednio dobranych partnerów i
przyjaciół. Ludzie, którzy zachowują się najbardziej pewnie i odważnie, często mają
problemy z pokochaniem siebie, bo łatwo
pomylić kompensowanie braków z autentyczną miłością do siebie. Pokochanie siebie
jest punktem wyjścia dla rozwoju osobistego.

Istnieje miłość przyjacielska.
Tego typu miłość rozwija się
powoli u ludzi, którzy znają się
od dłuższego czasu.
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Ludzie preferujący ten rodzaj miłości nie
szukają jej, po prostu przydarza im się w trakcie zajmowania się innymi czynnościami.
Różnice opinii czy nawet większe kłótnie, nie
są większym zagrożeniem dla ich związku.
Mają oni jednak trudności z zaakceptowaniem końca związku i mają nadzieję na dalszą przyjaźń. Pomaga nam zwalczać różne
przeciwności, buduje zaufanie, wzajemne
zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, jest
podporą w rozwiązywaniu problemów. Miłość
jest nieodzownym elementem naszego życia i zarazem jego zdecydowanie największą
wartością. Bez niej świat byłby szary, okrutny
i zły. Niestety, bywa też oczywiście czasem,
że miłość oznacza długotrwałe cierpienie.
Prawdziwa miłość to taka, która
umie pokonać nawet największe
problemy i która sprawdzi się w różnych
sytuacjach życiowych. Ofiarna miłość to bardzo ciężka praca. Wymaga pokory, szacunku, poświęcenia. Jednak oferuje ucieczkę
od podejrzliwości, samotności i rozpaczy,
które nękają współczesne społeczeństwa.
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Zaćma
Istotny problem
polskich pacjentów

Na zabieg
usunięcia zaćmy
w Polsce pacjenci muszą
czekać średnio 2,5 roku, miejscami do 6 lat. Eksperci
szacują, że jeżeli liczba wykonywanych rocznie zabiegów
nie wzrośnie, do 2020 roku
kolejka oczekujących
powiększy się do
miliona pacjentów
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Z

abieg usunięcia zaćmy w Polsce
jest jednym z droższych w europie,
jego cena na Węgrzech wyceniana
jest o połowę mniej w stosunku do kosztów,
jakie ponosi NFz. Często znacznie tańszy jest zabieg oferowany przez prywatne
kliniki okulistyczne. Wynika to z przebiegu samej procedury leczenia. Standardy
światowe zmierzają do przeprowadzania
zabiegów usuwania zaćmy w ramach „chirurgii jednego dnia”, bez konieczności
hospitalizacji, natomiast polskie szpitale
przeprowadzają zabieg w ramach hospitalizacji, która znacznie podnosi koszty
i wydłuża czas oczekiwania na operację.

ce ocznej za tęczówką. Widać ją w obrębie
źrenicy. Jej zmętnienie nazywamy zaćmą.
zmiany tego typu charakterystyczne są dla
osób starszych. Przyczyny jej powstawania
nie są do końca poznane.
ogólnie najczęstszą przyczyną zmętnienia soczewki jest starzenie się organizmu
i towarzyszące temu zaburzenia metaboliczne. zaćma może powstać także w wyniku urazu oka, stanów zapalnych błony
naczyniowej oraz stosowania niektórych
leków, na przykład długotrwałego miejscowego lub ogólnego używania sterydów.
może się również rozwinąć
u osób w młodszym wieku ze zdiagnozowaną krótkowzrocznością lub cukrzycą. Według WHo
zaćma jest główną przyczyną upośledzenia
wzroku. W badaniach przeprowadzonych

Co to jest zaćma i jak
powstaje?
Soczewka to przezroczysta struktura,
otoczona torebką i umiejscowiona w gał-
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w Stanach Zjednoczonych wykazano, że u
prawie 40% mężczyzn i u około 45% kobiet po 74. roku życia stwierdzano zaćmę
pogarszającą ostrość wzroku.
W Polsce nie prowadzono szczegółowych
badań statystycznych potwierdzających
skalę problemu, lecz z obserwacji wynika,
iż częstotliwość występowania zaburzeń
jest zbliżona. Operacje usunięcia zaćmy są
najczęściej przeprowadzanym okulistycznym zabiegiem chirurgicznym. W Polsce
wykonuje się rocznie około 3 tysięcy takich
operacji w przeliczeniu na milion mieszkańców, a w wysoko rozwiniętych krajach
Unii Europejskiej i Ameryki Północnej ponad 6 tysięcy.

Zaćmę można usunąć tylko
raz, a sztuczną soczewkę
wszczepia się do oka na
zawsze. Stosunkowo często,
w różnym czasie po operacji,
dochodzi u niektórych
pacjentów do częściowego
zmętnienia pozostawionej
tylnej torebki soczewki (tzw.
zaćma wtórna).

Jak objawia się zaćma?
Zaćma powoduje stopniowe pogarszanie się ostrości wzroku,
aż do prawie całkowitej utraty
widzenia. Zachowana zostaje zdolność
reagowania gałki ocznej na światło.
W przypadku pojawienia się objawów
braku poczucia światła, należy stwierdzić
występowanie zaburzeń towarzyszących,
np. odwarstwienia siatkówki czy uszkodzenia nerwu wzrokowego. Objawy wzrokowe
w początkowym okresie powstawania zaćmy zależą od jej typu. Jeśli zmętnienie
dotyczy tylnej torebki soczewki, to upośledzenie widzenia jest większe w jasnym
oświetleniu i przy patrzeniu z bliska, np.
przy czytaniu, niż przy patrzeniu w dal.
Osoby z zaćmą jądrową, umiejscowioną
w środkowej części soczewki, widzą źle
w jasnym oświetleniu i twierdzą niekiedy, że tracą wzrok po wyjściu na zewnątrz
w słoneczny dzień.
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Jednocześnie pacjenci tacy względnie
dobrze widzą z bliska. Ponieważ z powstawaniem zaćmy jądrowej związane jest
zjawisko zmiany wady wzroku w kierunku
krótkowzroczności, część osób odczuwa
pozorną, przejściową poprawę ostrości
wzroku – mogą czytać ponownie bez okularów. W przypadku zaćmy korowej, zmętnienia są początkowo zlokalizowane na
obwodzie soczewki. Powoduje to zwłaszcza złe widzenie w mroku.

Rozpoznanie zaćmy
W razie jakichkolwiek zaburzeń widzenia należy zgłosić się do okulisty. Istnieje wiele możliwych przyczyn pogorszenia
widzenia i tylko specjalistyczne badanie
za pomocą odpowiedniego sprzętu umożliwia określenie konkretnej przyczyny.
Rozpoznanie zaćmy opiera się na wywiadzie – stwierdzeniu obecności typowych
zaburzeń widzenia – oraz na badaniu oka

Porady z Apteki

zaćma. istotny problem polskich pacjentów

za pomocą wziernika okulistycznego i biomikroskopu (lampy szczelinowej).

prawidłowo zaplanowanych badaniach
naukowych.

Pełne badanie okulistyczne
wymaga rozszerzenia źrenicy.
W przypadku zaćmy dojrzałej, gdy ze
względu na nieprzejrzystość soczewki
nie ma możliwości oceny dna oka, należy
także wykonać badanie ultrasonograficzne, aby nie przeoczyć innych chorób oka,
na przykład odwarstwienia siatkówki czy
guza wewnątrzgałkowego.

Nie ma jednoznacznie określonych wskazań do leczenia operacyjnego zaćmy. Można ogólnie
powiedzieć, że zaćmę należy usunąć, jeśli nastąpiło istotne obniżenie zdolności
widzenia, które określonej osobie przeszkadza w pracy zawodowej lub codziennym życiu.
Istnieją również wskazania medyczne,
gdy zaćma niekorzystnie wpływa na stan
oka, na przykład zaćma podwichnięta wywołująca jaskrę. Obecność zaćmy może
także uniemożliwiać diagnostykę i leczenie
chorób siatkówki czy nerwu wzrokowego
ze względu na brak możliwości oceny dna
oka.

Jakie są sposoby leczenia?
Zaćmę leczy się operacyjnie. Stosowane
są wprawdzie różne rodzaje kropli, których
zadaniem jest spowolnienie mętnienia
soczewki, ale ich skuteczność nie została dobrze udokumentowana w żadnych
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należy podkreślić, że od dawna nieaktualny i nieprawdziwy
jest pogląd, że zaćma musi być
dojrzała, aby ją usunąć. obecnie
operuje się bardzo często zaćmy niedoj-

Dzięki elastyczności takiej
soczewki i zwinięciu jej
w momencie wszczepiania,
można ją umieścić w oku bez
poszerzania cięcia operacyjnego.
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rzałe, a nawet początkowe, jeśli upośledzają wzrok. Nowoczesne leczenie operacyjne
zaćmy polega na usunięciu jej za pomocą
ultradźwiękowej końcówki i wszczepieniu
sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Metoda ta powszechnie zastąpiła stosowaną
do niedawna metodę zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy, w której jądro soczewki usuwano na zewnątrz przez stosunkowo
szerokie cięcie. Główną zaletą fakoemulsyfikacji jest możliwość wykonania zabiegu
przez małe cięcie. zabieg taki można wykonywać w znieczuleniu powierzchniowym
(krople lub żel do worka spojówkowego).
W miejsce usuwanej soczewki wszczepia
się jednocześnie sztuczną, najczęściej
wykonaną z polimerów akrylowych, soczewkę zwijalną.
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dzięki elastyczności takiej
soczewki i zwinięciu jej w momencie wszczepiania, można ją
umieścić w oku bez poszerzania
cięcia operacyjnego. Soczewka
rozwija się w pozostawionej torebce naturalnej soczewki i tak zajmuje właściwe
dla niej miejsce w gałce ocznej. Moc soczewki, która ma być wszczepiona danej
osobie, oblicza się przed zabiegiem na
podstawie pomiarów gałki ocznej za pomocą specjalnych wzorów matematycznych. dzięki temu w czasie operacji zaćmy
można dodatkowo skorygować istniejącą
przed zabiegiem wadę wzroku, taką jak
krótkowzroczność, zaburzenia akomodacji.
Większość operatorów dobiera taką moc
wszczepianej soczewki, żeby pacjent po
zabiegu dobrze widział z daleka i nosił
okulary tylko do czytania. W niektórych
r
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przypadkach, zwykle u krótkowidzów, postępuje się odwrotnie, dostosowując wzrok
do czytania bez okularów, a stosując okulary do patrzenia w dal.
małe cięcie operacyjne, zwykle niewymagające zakładania
szwów, umożliwia szybką rehabilitację wzrokową pacjenta.
operacje takie mogą być przeprowadzane w ramach tzw. chirurgii jednego dnia.
ostatnio coraz częściej stosuje się soczewki wewnątrzgałkowe typu „premium”,
czyli wykraczające poza ogólnie przyjęte
standardy. Soczewki te są wielokrotnie
droższe od standardowych.
należą do nich soczewki wieloogniskowe i akomodujące,
które umożliwiają bardzo dobre widzel
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nie zarówno z bliska, jak i z daleka, bez
korekcji okularowej, oraz soczewki toryczne, które z kolei umożliwiają skorygowanie niezborności (astygmatyzmu)
przedoperacyjnej.

Całkowite wyleczenie?
Operacyjne usunięcie zaćmy i wszczepienie sztucznej soczewki należy do
zabiegów bezpiecznych, a dobre wyniki uzyskuje się w około 90% przypadków. Brak poprawy ostrości wzroku
może wynikać z obecności innych,
współistniejących chorób oka, na przykład zmian zwyrodnieniowych siatkówki czy zaniku nerwu wzrokowego.
Nie oznacza to jednak oczywiście, że

chirurgia zaćmy pozbawiona jest powikłań operacyjnych. Są one rzadkie, ale
prawdopodobne. Groźne powikłania,
zagrażające utratą wzroku, są naprawdę niezwykle sporadyczne. Należą do
nich chociażby: krwotok do wnętrza gałki
ocznej, a także tzw. bakteryjne zapalenie
wewnątrzgałkowe.
Zaćmę można usunąć tylko raz,
natomiast sztuczną soczewkę
wszczepia się do oka na zawsze.
Stosunkowo często, w bardzo różnym czasie po przeprowadzeniu operacji na oku,
dochodzi u niektórych pacjentów do częściowego zmętnienia pozostawionej tylnej torebki soczewki. Jest ona popularnie
nazywana tzw. „zaćmą wtórną”.
Zwykle
postępowanie
pooperacyjne
polega na
okulistycznym
badaniu
kontrolnym
w pierwszym
dniu po zabiegu
i dalszej opiece
ambulatoryjnej.
Zaleca się
stosowanie przez
3–4 tygodnie po
operacji kropli
antybiotykowosteroidowych.
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Objawia się to przymgleniem widzenia,
podobnym jak w początkowej zaćmie.
Leczenie tego zaburzenia polega na wykonaniu laserem otworu w zmętniałej torebce, co zwykle przywraca pooperacyjną
ostrość wzroku.

Jak postępować po zabiegu?
Zwykle postępowanie pooperacyjne polega na okulistycznym badaniu kontrolnym
w pierwszym dniu po zabiegu i dalszej
opiece ambulatoryjnej.

Groźne powikłania
operacyjne, zagrażające
utratą wzroku, są rzadkie.
Należy do nich krwotok
do wnętrza gałki ocznej
i bakteryjne zapalenie
wewnątrzgałkowe.

Zaleca się stosowanie przez
3–4 tygodnie po operacji kropli
antybiotykowo-steroidowych.
W pierwszych 2–3 miesiącach po zabiegu zalecane jest unikanie gwałtownych
wstrząsów i wysiłku. W zasadzie nie mamy większego wpływu na sam proces powstawania zaćmy, niemniej jednak często
zwraca się uwagę na możliwość szkodliwego działania promieniowania słonecznego i wpływ czynników środowiskowych
(np. palenie papierosów, promieniowanie
podczerwone).
Zaleca się stosowanie ogólnie
przyjętej profilaktyki narządu
wzroku, w ramach której należy zwrócić
uwagę na utrzymanie właściwego poziomu
nawilżenia gałki ocznej oraz suplementację preparatami zawierającymi zeaksantynę i luteinę.
Są to całkowicie naturalnie występujące
w świecie roślinnym cenne barwniki, które wykazują udokumentowany korzystny
wpływ na funkcjonowanie gałki ocznej,
szczególnie jeśli chodzi o zakres ostrości widzenia.
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KĄCIK KUlINARNY

Kulinarny
kąCik

S M A C Z N E G O !
SZNYCEl WIEPRZOWY
Z GRZYBAmI

 3 kotlety wieprzowe
 (około 200 g)
 0,5 kg grzybów leśnych,
ewentualnie pieczarek
 1 pęczek cebulki dymki ze
szczypiorem
 2 łyżki masła
 2 ząbki czosnku
 1 jajko
 4 łyżki mleka
 4 łyżki mąki
 1 szklanka bułki tartej
 sól i pieprz ziołowy do smaku oraz
olej do smażenia
Grzyby dokładnie oczyścić, opłukać i pokroić w grubą kostkę. dymkę posiekać
drobno. kotlety rozbić jak na schabowe, oprószyć z obu stron solą i pieprzem.
kotlety panierować kolejno w mące, jajku roztrzepanym z mlekiem i bułce tartej
oraz smażyć do zrumienienia z obu stron.
Na drugiej patelni roztopić masło, wrzucić grzyby i smażyć kilka minut aż się
lekko zrumienią, następnie dodać posiekany czosnek, cebulkę dymkę, doprawić
do smaku i smażyć jeszcze przez kilka chwil. Na każdym kotlecie ułożyć porcję
grzybów, posypać posiekanym szczypiorkiem. Najlepiej smakują z ziemniakami
i mizerią z koperkiem.
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BARSZCZ UKRAIŃSKI















czerwone buraki 0,5 kg
1 marchewka
1 pietruszka
1 średnia cebula
4 średnie ziemniaki
2 ząbki czosnku
1 puszka fasoli białej - 400 g
200 ml kwaśnej śmietany 18 %
2 liście laurowe
4 ziarna ziela angielskiego
6-10 ziaren pieprzu
1 łyżka octu lub dwie soku z cytryny
sól (do smaku)
pieprz (do smaku)

Buraki, marchew, pietruszkę,
ziemniaki obrać, umyć. Buraki
ugotować osobno, resztę pokroić
w drobną kostkę. Czosnek przecisnąć
przez praskę. Warzywa włożyć wraz
z liściem laurowym, zielem angielskim
i pieprzem do 2 litrów wody i gotować
do miękkości około 15 minut. dodać
do wywaru zagotowane wcześniej,
potarte na grubych oczkach buraki
czerwone. Śmietanę zahartować
i wlać do wrzątku. dla zakwaszenia
dodać 1 łyżkę octu lub 2 łyżki soku
z cytryny do uzyskania optymalnego
smaku. Przyprawić solą i pieprzem.
dodać puszkę odsączonej fasoli.

SZARlOTKA NA CIEPŁO
Z lODAmI WANIlIOWYmI
Ciasto:
 margaryna, np. kasia 300 g
 mąka przenna 3,5 szklanki
 cukier 1 szklanka
 żółtka 5 szt.
 proszek do pieczenia
 2 łyżeczki
 mus jabłkowy
 jabłka antonówki 1,5 kg
 cukier 1 szklanka
 kasza manna 4 łyżki
 cynamon 1 łyżka
 dekoracja – lody waniliowe
Jabłka obierz, usuń gniazda. Pokrój na
kawałki, włóż do garnka. Podlej ½ szklanki
wody, przykryj i duś, aż zaczną się rozpadać.
dodaj cukier i mieszaj aż woda odparuje.
Przestudzony mus wymieszaj z surową kaszą
i cynamonem. do miski miksera wsyp mąkę,
cukier, proszek do pieczenia. dodaj żółtka
i posiekaną kasię. Mieszaj mieszadłami
miksera aż powstanie ciasto przypominające
kruszonkę. ¾ ciasta przesyp do prostokątnej
formy 30 x 35 cm i delikatnie ugnieć. Ciasto
wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz
w 180oC ok. 15 min. Na podpieczony spód
wyłóż masę jabłkową i posyp równomiernie
resztą ciasta. Wstaw ponownie do
nagrzanego pieca i piecz ok. 40 min w 180oC.
Gorącą szarlotkę pokrój i podawaj z lodami.

Porady z aPteki

www.poradyzapteki.pl

75

r

e

k

m

Anaketon
krople
Anaketon
Suplement diety

Wyrób medyczny

S a s ze t k i
SPowiedz
a s ze STOP
t k i biegunce
Powiedz
STOPsmak
biegunce
Przyjemny
Wygoda
stosowania
Przyjemny
smak
Skuteczność
Wygoda stosowania
działania
Skuteczność
działania

0426

Już od 2. roku życia!

0426

Już od 2. roku życia!

Wyrób medyczny
Wyrób medyczny

Leczenie zaparcia
Leczenie
zaparcia

Przebadany
klinicznie

 Już
Przebadany
klinicznie
od 6.
 miesiąca
Już od 6.
0426

Możliwość dostosowania
terapii do potrzeb i wymagań
Możliwość dostosowania
terapii do potrzeb i wymagań
0426
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Suplement diety

Wyrób medyczny

życia
miesiąca
życia

l

Łagodzenie uczucia dyskomfortu
krople
trawiennego u dzieci, dorosłych,
Łagodzenie
uczucia
dyskomfortu
w tym kobiet
w ciąży
trawiennego u dzieci, dorosłych,
w tym
kobiet w ciąży
Bezpieczny


 Bezpieczny
Łatwy
w użyciu
 Łatwy
w użyciu

15 kropli
2 razy dziennie
15 kropli
2 razy dziennie

Wyrób medyczny

Dicogel
Dicogel
Wyrób medyczny

gastro
Syrop przeciw refluksowi dla niemowlątgastro
i dzieci
Syrop przeciw refluksowi dla niemowląt i dzieci

 Przyjemny smak
 Przyjemny
Wygoda stosowania
smak
 Wygoda
Skuteczność
stosowania
działania
 Skuteczność
 działania
Bezpieczeństwo
 Bezpieczeństwo

0476

Jedyny preparat
BEZ CUKRU
przeciwko
refluksowi
Jedyny
preparat
u najmłodszych
BEZ
CUKRU
przeciwko refluksowi
u najmłodszych

0476

a

