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Drodzy Czytelnicy!
Nadeszło długo oczekiwane lato. Dla więk-
szości z nas to sezon urlopowy, pełen po-
dróży, wypoczynku i relaksu. Niestety, czas 
wakacji to nie zawsze sam relaks i przy-
jemność, ale mamy nadzieję, że znajdziemy 
sposób na to co nam najbardziej utrudnia 
odpoczynek w wakacje. Postaramy się tak-
że przedstawić metody na to jak zadbać  
o skórę latem, jak aktywnie ćwiczyć.  
Kilka słów o tym, że dobrze być seniorem. 
Dla wszystkich turystów porady gdzie wy-
brać się na „Wędrówki blilskie i dalekie”,  
a także, jaka pogoda nas czeka w wakacje.
Nie zabraknie także wywiadów, relacji  
z bieżących wydarzeń, a zwłaszcza z orga-
nizowanego  PIKNIKU ZDROWIA.

Życzymy udanego urlopu!
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SPIS TREŚCI
Wakacje czas zacząć! PIELĘGNACJA SKÓRY

Zdrowe oczy

Hemoroidy jako choroba cywilizacyjna

Jak bezpiecznie ćwiczyć latem

Wpływ upału na serce i krążenie

Wywiad z ekspertem

Relacja z PIKNIKU ZDROWIA 2017

Zdrowie Seniora – Senior to brzmi dumnie!

Pogoda na wakacje

Śladami Polaków – AFGANISTAN

Letnie przeziębienia

Dofinansowanie do sprzętu  
ortopedycznegoi rehabilitacyjnego

Dziecko w podróży? Ciąża?  
Mamy sposoby na mdłości i nudności.

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka

Protefix  
krem mocujący 2 x 47g  
(XXL opakowanie ekonomiczne) 

Aspargin  
50 tabletek

Espumisan 
100 kapsułek

Krem mocujący do protez zębowych, o długotrwałym działaniu,  
trzyma na mokro i natychmiast, ponadto uszczelnia protezę przed 
drobinkami jedzenia.
Wytwórca: Queisser  Pharma 
Autoryzowany przedstawiciel: Polkonsult Int.

Skład:  1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu (17 mg 
jonów Magnezu) oraz 250 mg potasu wodoasparganianu (54 mg jonów 
potasu).
Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiaro-
wości i nadpobudliwości serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej 
serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych chorobach zakaźnych lub za-
biegach chirurgicznych, w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów 
nasercowych i leków moczopędnych.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna  Spółdzielnia  
Pracy FILOFARM.

Skład: 1 kapsułka  zawiera 40 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków 
gazu zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokar-
mowego.
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo - jelitowych 
związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie 
pokarmowym, np. wzdęcia, w przypadku wzmożonego powstawania 
gazów w okresie pooperacyjnym, w przygotowaniu pacjentów do ga-
stroskopii,  badań radiologicznych lub USG jamy brzusznej.
Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi 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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Na co zwracać uwage, aby mieć 
zdrową i piękn skórę:

ODŻYWIANIE
Zewnętrzną warstwę skóry sta-

nowi warstwa rogowa naskórka, 
która stale podlega procesowi złusz-
czania. Nowe żywe komórki wciąż 
zastępują te, które są już martwe. 
Wzrost nowych komórek w dużej 
mierze zależy od dostarczania tkan-
kom dużej ilości wody, minerałów, 
witamin. Latem, kiedy jest dużo 
świeżych owoców i warzyw, należy 
każdego dnia dostarczać je organi-

zmowi jak najwięcej. Trzeba pamię-
tać, aby spożywać produkty bogate 
w witaminy A, C i E. Biotyna jest 
kolejnym, równie ważnym, skład-
nikiem niezbędnym do zachowania 
zdrowej skóry. Źródłem biotyny są 
produkty pełnoziarniste, jajka i wą-
tróbka. Zapobiega ona chorobom 
skóry, wzmacnia paznokcie i włosy. 
Biotyna często jest nazywana wita-
miną H lub B7 i wchodzi w skład 
witaminy B. Pamiętaj, że łykanie wi-
tamin w pigułce jest mniej korzyst-
ne, niż przyjmowanie witamin wraz 
ze spożywanym pokarmem.

Dieta witaminowa ma wpływ nie 
tylko na to, jak się czujesz, ale rów-
nież na ogólny stan zdrowia oraz 
wygląd skóry.

GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE 
WITAMINY?

– Witamina A
Żółtka jaj, nabiał, marchew, szpi-

nak, słodkie ziemniaki, melony. 
Jest kluczowym antyoksydantem 
potrzebnym dla wzrostu i odnowy 
komórek skóry. Aplikowana miej-
scowo może zwiększyć produkcję 
kolagenu oraz przyspieszyć odnowę 
komórkową.

– Witamina B
Jaja, wątróbka, drożdże, warzy-

wa. Polepsza jędrność skóry, zwięk-
sza poziom kwasów tłuszczowych 
w skórze, przyspiesza złuszczanie 
naskórka.

– Witamina C 
Papryka, truskawki, pomarańcze, 

grejpfruty, jagody, pomidory, bro-
kuły. Odpowiada za koloryt i ela-
styczność skóry.

 

Wakacje czas zacząć! 
PIELĘGNACJA SKÓRY

Alantan Plus 
maść, 30 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.
Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia nawilże-
nie skóry.
Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń:  
słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej  
i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, 
wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”.

Alantan Plus 
krem, 35 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.
Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające  leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia nawilżenie skóry.
Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń: słonecznych, 
po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej, nadmierne 
rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu 
błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”.

Aby skóra była piękna i młoda do późnych lat życia należy pamiętać o jej prawidłowej 
pielęgnacji. Na starzenie się skóry ma wpływ zarówno niewłaściwa dieta jak i nadmierna 
ilość promieni słonecznych. Poniżej przedstawiam kilka porad o których warto pamiętać 
zawsze oraz podczas lata.

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



– Witamina D
Łosoś, produkty mleczne, żółtka 

jaj. Jest niezbędna do prawidłowego 
wzrostu komórek skóry.

– Witamina  E
Orzechy, warzywa liściaste, pro-

dukty pełnoziarniste. Postrzegana 
jest jako przeciwutleniacz pomaga-
jący budować i utrzymać w dobrym 
stanie tkankę skórną.

WODA
Wodę trzeba pić codziennie i to  

jak najwięcej, a także jeść pokarmy 
o dużej zawartości płynów. Należy 
także odpowiednio nawilżać skórę 
od zewnątrz. Bez nawilżania skóra 
stanie się sucha i szorstka.

SŁOŃCE
Latem konieczne jest używa-

nie kremu z filtrem o spektrum 
ochrony SPF 30, SPF 50, a przy 
jasnej karnacji, nawet SPF 100. 
Nadmierna ekspozycja na pro-
mieniowanie słoneczne powo-
duje przedwczesne starzenie się 
skóry, piegi, a nawet poparzenia. 
Najgorsze jest to, że zbyt częste i 
długie kąpiele słoneczne, bez uży-
cia jakiegokolwiek kremu z filtrem 
(SPF), mogą przyczynić się do 
rozwoju raka skóry.

PALENIE TYTONIU
Palenie tytoniu jest kolejną 

z przyczyn przedwczesnego starze-
nia się skóry. Prowadzi do niedotle-
nienia komórek, przez co skóra staje 
się poszarzała, zniszczona, zmęczo-
na.

   
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Ruch jest jednym z najważniej-
szych czynników wpływających na 
zdrową cerę. Wystarczy 20–30 mi-
nut ćwiczeń dziennie, by podnieść 
poziom energii, polepszyć nastrój, 
obniżyć ciśnienie krwi, wzmocnić 
cerę i kości oraz zwiększyć odpor-
ność. Latem ćwiczenia na pewno 
są bardziej przyjemne. Wystarczy 
wsiąść na rower i wybrać się na 
przejażdżkę, pobiegać na świeżym 
powietrzu czy pójść na basen.

SEN
Sen jest również ważnym elemen-

tem wpływającym na stan i kon-
dycję skóry. Podczas snu komórki 
mają czas na regenerację i naprawę 
powstałych uszkodzeń, a umysł na 
odpoczynek od codziennego zgieł-
ku. Brak snu wpływa negatywnie 
na całe ciało. Skóra staje się bardziej 
podatna na powstawanie zmian trą-
dzikowych oraz traci elastyczność. 
Dlatego należy dobrze  się wysypiać.

Jak dbać o skórę latem:

Stosuj ochronę  
przeciwsłoneczną.

Przed wakacjami na plaży, stosuj 
co noc ochronę przeciwsłoneczną 
na całe ciało. Zacznij na dwa do 
trzech tygodni przed planowanym 
wyjazdem, tak aby filtr przeciwsło-
neczny miał czas wniknąć w war-
stwę rogową Twojej skóry, dzięki 
temu   Twoja skóra będzie bardziej 
odporna na oparzenia.

Zapobiegaj wypryskom.
Zawsze szukaj preparatów z na-

pisem ‘beztłuszczowy’ na etykiecie, 
najlepiej z filtrem SPF nie mniej-
szym niż 30.

Stawiaj na mocną ochronę 
na plaży.

Konieczne jest używanie kre-
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mów do opalania o filtrze SPF co 
najmniej 30. Nie musisz używać 
ich codziennie, ponieważ często są 
gęsty i zajmuje dużo czasu, aby we-
trzeć je w całe ciało. Najlepiej też, 
aby były one wodoodporne.

Lecz oparzenia słoneczne.
Chodzi o uspokojenie zapalenie 

jak najszybciej, w celu ograniczenia 
szkód wywołanych w skórze i zła-
godzenia zaczerwienień. Namocz 
ręcznik w misce z chudym mle-
kiem i lodem i zastosuj taki okład 
na poparzony obszar na 5 do 10 
minut. Zażyj również aspirynę albo 
ibuprofen i zastosuj krem  z  hydro-
kortyzonem.

Używaj wody odświeżającej.
Mgiełki do twarzy zawierają na-

turalne składniki mineralne, które 
uspokajają skórę i sprawiają, że wy-
glądasz świeżo. Dodatkowo pozwa-
lają ci uzupełnić minerały niezbęd-
ne dla zdrowej skóry, które tracisz 
kiedy się pocisz.

Rób peelingi.
Peeling z kwasem salicylowym 

robiony w gabinecie kosmetycznym 

dwa razy w miesiącu doskonale 
oczyszcza i pomaga usunąć martwe 
komórki skóry, co nie tylko poma-
ga zapobiec wszelkim przebarwie-
niom, ale także usuwa nadmiar 
sebum z porów i pozostawia skórę 
mniej błyszczącą. Możesz też wy-
próbować powierzchowny peeling 
chemiczny, wykonany z połączenia 
kwasów trójchlorooctowego i gli-
kolowego lub kwasu salicylowego, 
stosując go dwa razy każdego lata. 
Pomoże ci to oczyścić pory, zabić 
nagromadzone w nich bakterie 
i spowolnić proces produkcji se-
bum oraz zwęzić pory.

Zapobiegnij błyszczeniu się 
skóry przy pomocy siarki.

Myj twarz produktami z siarką, 
dzięki temu zmniejszysz zaczerwie-
nienia i produkcję sebum.

Odstaw podkład.
W ciągu gorących letnich mie-

sięcy przestaw się na stosowanie 
stopniowo nadających opaleniznę 
samoopalaczy z filtrami SPF.

Używaj więcej bronzera.
Kiedy chcesz nadać swojej skó-

rze odrobiny ciemniejszego kolo-
ru, używaj balsamów brązujących. 
Stanowią one także dobre źródło 
nawilżenia. Wybieraj te lepsze pre-
paraty, aby uniknąć plam i śladów 
na ubraniach.

Hamuj zaczerwienienia skóry 
od razu.

Ręcznik zamoczony w wodzie 
z lodem, a następnie wyciśnię-
ty i trzymany na szyi, powoduje 
schłodzenie krwi, która płynie do 
twarzy i tym samym zmniejsza za-
czerwienienia. Możesz to robić po 
części z próżności, ale także dlate-
go, że po pewnym czasie przewlekłe 
zaczerwienienie skóry twarzy może 
doprowadzić do trwałego rozsze-
rzenia naczynek.

Często rób peelingi ziarniste.
Pory są bardziej widoczne 

w czasie gorącej i wilgotnej pogo-
dy, dlatego dobrze jest znaleźć czas 
na jedną dodatkową sesję złuszcza-
jącą naskórek w ciągu tygodnia.

oprac. M. Grzeczyńska

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

Sudocrem care & protect  
30 g
Maść ochronna o unikalnym składzie, gwarantująca potrójne działanie, 
opracowana specjalnie do skóry podatnej na odpieluszkowe odparzenia 
skóry. Działa łagodząco i ochronnie na skórę, tworzy barierę zabezpieczającą 
przed czynnikami drażniącymi, co zapobiega nawrotom objawów.
Dystrybutor: Biovena Pharma.

Panthenol  
PROTECT 
150 ml
Produkt wspomaga ochronę oraz 
pielęgnację podrażnionej skóry, 
narażonej na promieniowanie sło-
neczne lub podrażnienia termiczne. 

Producent: Polski Lek SA

Melatonina LEK-AM  
5 mg, 30 tabletek powlekanych

Akutol spray  
spray do usuwania 
plastrów
Do łatwego, bezbolesnego usuwania 
plastrów kryjących i transdermalnych, 
opatrunków przylepnych i innych 
wyrobów medycznych przyklejanych 
do powierzchni ciała (plastry nikoty-
nowe, elektrody EKG). Jest bezpieczny 
i przyjazny dla skóry.
Wytwórca: Aveflor, Czechy
Dystrybucja w Polsce:  
Salus International Sp. z o.o.

CetAlergin Ten 
10 mg, 10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: leczenie sezonowego i  przewlekłego alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa i spojówek, leczenie przewlekłej idiomatycznej wysypki.
Producent: Valeant.

Bio-Oil
60 ml
Bio-Oil to specjalistyczny 
produkt do pielęgnacji skóry, 
poprawia wygląd blizn, rozstę-
pów, nierównego kolorytu oraz 
starzejącej się i odwodnionej 
skóry. Zawiera przełomowy 
składnik PurCellin Oil.
Dystrybutor w Polsce:  
Cederroth Polska S.A.

Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg mela-
toniny.
Działanie: regulacja godzin snu i czu-
wania w ciągu doby.
Wskazania: zaburzenia snu związane z 
zakłóceniami rytmu snu i czuwania (np. 
zmiany stref czasowych, praca zmiano-
wa), u pacjentów niewidomych.
Podmiot odpowiedzialny:  
LEK-AM Sp. z o.o.
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To w jakiej kondycji jest nasz 
wzrok zależy od wielu elemen-
tów, takich jak na przykład: geny, 
tryb życia a nawet to czy jesteśmy 
szczęśliwi. W obecnych czasach 
wszyscy jesteśmy zabiegani, cią-
gle coś oglądamy, czytamy, ślę-
czymy nad książkami do późnej 
nocy a to jaki prowadzimy tryb 
życia ma bardzo duży wpływ na 
to jak widzimy. Skutkiem takiego 
trybu życia, jest na przykład nad-
mierne wysychanie śluzówek. 
Otoczenie, w jakim się znajduje-
my ma również  duży wpływ na 
nasze oczy. Klimatyzacja, która 

jest już właściwie wszędzie także 
może doprowadzić do proble-
mów z oczami: tak zwanego ze-
społu suchego oka.

Jeżeli problemy ze wzrokiem 
mają podłoże genetyczne wtedy 
niestety nie jesteśmy wstanie im 
przeciwdziałać, możemy jedy-
nie leczyć efekty. Należy jednak 
sobie uświadomić, że bez regu-
larnych wizyt u okulisty i od-
powiedniej dawki odpoczynku, 
nawet osoba, która nie jest ob-
ciążona genetycznie nie będzie 
miała dobrego wzroku. Pośpiech 
jest czynnikiem wpływającym na 

bylejakość spożywanego przez 
nas jedzenia co przekłada się na 
problemy z poprawnym widze-
niem. Dlatego radzimy, jak jeść 
żeby móc cieszyć się sokolim 
wzrokiem przez długie lata.

Witamina A: Przyja-
ciółka zdrowych oczu

Bardzo ważna dla dobrej kon-
dycji naszego wzroku jest wi-
tamina A. Jest to podstawowy 
obrońca przed tzw. kurzą ślepotą. 
Odpowiednie widzenie po zmro-
ku, to nie jedyna zasługa wita-
miny A, odpowiada ona także za 
rozróżnianie kolorów a także od-
powiednie nawilżenie oka. 

Żeby uniknąć tych proble-
mów, zadbajmy by w naszej die-
cie nie zabrakło żółtych, poma-
rańczowych oraz czerwonych 
warzyw i owoców. Dużą dawkę 
tej witaminy zawiera szpinak i 
sałata. Gotowa do przyswojenia 
witamina jest wprawdzie po-
chodzenia zwierzęcego, jednak z 
roślinną prowitaminą organizm 
radzi sobie świetnie. 

Zdrowe 
oczy

Problemy ze wzrokiem mogą być spowodowane niedoborem składników od-
żywczych. Odpowiednia ilość witamin i minerałów w naszej codziennej diecie 
jest warunkiem koniecznym do tego abyśmy się mogli cieszyć dobrym wzrokiem.  
Te składniki mają wpływ zarówno na to jak szybko nasze oczy się będą męczyć 
oraz jak ostro będziemy widzieć. Wystarczy modyfikacja naszej diety a już po krót-
kim czasie powinniśmy zauważyć pierwsze efekty. 



Witamina A to nie 
wszystko

Bardzo ważną witaminą, która 
wpływa na jakość naszego wzro-
ku są witaminy z grupy B. Te wi-
taminy znajdziemy w pieczywie 
pełnoziarnistym, grubych ka-
szach i drobiu. Przede wszyst-
kim wspomagają pracę nerwu 
wzrokowego a zatem przeciw-
działają występowaniu jaskry. Na 
tą witaminę powinny zwracać 
uwagę osoby, które często wysila-
ją, męczą swój wzrok, ponieważ 
odpowiada ona także za łago-
dzenie objawów zmęczenia i po-
prawia ostrość widzenia. Należy 
pamiętać, że zapotrzebowanie na 
tą witaminę rośnie jeżeli spoży-
wamy za dużo złych węglowoda-
nów (słodycze, białe pieczywo).

Kolejną ważną choć nie bez-
pośrednie związaną ze wzrokiem 
jest witamina E, która ułatwia 
wchłanianie witaminy A. Znaj-
dziemy ją w orzechach, pełnym 
ziarnie, olejach. 

O zdrowotnych właściwo-
ściach witaminy C chyba nikomu 
nie musimy przypominać jed-
nak ma ona jeszcze dodatkowo 
wpływ na nasz wzrok. Po pierw-
sze zmniejsza tempo starzenia 

się wzroku, ponadto wzmacnia 
naczynia krwionośne i odpo-
wiednio je dotlenia. Odpowied-
nia ilość tej witaminy w naszej 
diecie może także zmniejszyć 
ryzyko zachorowania na zaćmę. 

Tylko dla formalności napi-
szemy, że źródłem tej witami-
ny są: cytrusy, porzeczki, dzika 
róża czy papryka. Nie musimy 
jej spożywać, ponieważ nie da się 
jej przedawkować, nadmiar jest 
bezpiecznie usuwany. 

Cynk dla oka
Nasze oczy potrzebują także 

mikroelementów: cynku i sele-
nu. Te pierwiastki zapobiegają 
utracie wzroku wraz z wiekiem, 
obniżają ryzyko wystąpienia 
zwyrodnienia plamki żółtej. 
Cynk jest potrzebny siatkówce, a 
jego niedobór prowadzi do krót-
kowzroczności. Żeby dostarczyć 
odpowiednią ilość tych pier-
wiastków naszemu organizmowi 
sięgnijmy po mięso drobiowe, 
pełnoziarniste pieczywo, owoce 
morza i orzechy

Luteina
Wśród składników odżyw-

czych korzystnych dla naszego 

oka jest także luteina. Ten karo-
tenoid pomoże w ochronie oka 
przed szkodliwym promienio-
waniem UVA i UVB. Gromadzi 
się przede wszystkim w plamce 
żółtej i soczewce, zapobiegając 
uszkodzeniu delikatnych naczyń 
włosowatych, siatkówki i recep-
torów reagujących na światło. 
Luteinę można zatem nazwać 
swoistym obrońcą plamki żółtej, 
której uszkodzenia mogą  grozić 
utratą centralnego widzenia ko-
lorów a awet trudnością w roz-
poznawaniu twarzy czy ślepotą.  
Luteinę znajdziemy w żółtkach 
jajek, szpinaku, selerze nacio-
wym i kiełkach zbóż. 

Kwasy Omega 
Dla oczu ważnym składnikiem 

są kwasy omega-3, który zawie-
rają przede wszystkim tłuste 
ryby morskie. Kwas omega-3 od-
powiada za właściwe odżywia-
nie oka, chroni je przed infek-
cjami i uszkodzeniami warstw 
zewnętrznych. Nie sposób nie 
zauważyć, że idealna dieta dla 
naszych oczu w pełni pokrywa 
się z tą, którą polecają dietety-
cy. Optymalna dieta dla naszych 
oczu jest bardzo zbliżona do tej 
śródziemnomorskiej traktowa-
nej nie jako okazjonalny sposób 
na odchudzania a stały sposób 
odżywiania. 

Warto pamiętać, ze produkty 
wymienione w tekście powyżej 
mają także korzystny wpływ na 
cały nasz organizm, dlatego za-
chęcamy, żeby to właśnie na nich 
opierać codzienne posiłki

oprac. Wojciech Jakubek
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Hemoroidy to choroba, która 
nie jest już tematem tabu. Potra-
fimy o niej rozmawiać i nie wsty-
dzimy się swoich dolegliwości. 
Dlaczego ta choroba atakuje co-
raz więcej osób, a przed kilkuna-
stoma laty nikt o niej nie słyszał? 
Przyczyną może być nieprawi-
dłowe odżywianie, nieprawidło-
we życie. Tak jak i inne choroby 
cywilizacyjne, hemoroidy mają 
początek w małej ilości błonnika 
w diecie.

 
Hemoroidy są schorzeniem 

dotyczącym rozszerzenia żylnych 
splotów okolicy odbytu, ujawnia-
ją się zazwyczaj w formie łatwo 
krwawiących guzków.  Dolegli-
wość dotyczy zarówno układu 
pokarmowego jak i krążenia. 
Dolegliwość ma zazwyczaj ostry 
i przewlekły przebieg. Nawet po 
skutecznej terapii możliwe są na-
wroty. Hemoroidy zewnętrzne są 
umiejscowione poniżej linii zęba-
tej i pokryte nabłonkiem płaskim 
złuszczającym, hemoroidy we-
wnętrzne są zlokalizowane powy-

żej linii zębatej.
Hemoroidy to niewielkie, wy-

pełnione krwią sploty naczyniowe 
znajdujące się w kanale odbytu. 
Składają się głównie z połączeń 
tętniczo–żylnych. Mają formę 
uwypukleń błony śluzowej do 
wewnątrz. W warunkach cho-
robowych osiągają one znaczną 
wielkość i mogą łączyć się ze sobą, 
tworząc guzki krwawnicze, tzw. 
żylaki odbytu.

Objawy świadczące o wystę-
powaniu hemoroidów to przede 
wszystkim:
• krwawienie z odbytu,
• wysuwanie się odbytu,
• ból okolicy odbytu,
• świąd,
• zaparcia,
• niemożność utrzymania stolca,
• rozszerzone żyły splotu okolicy 

odbytu,
• jasna, świeża krew w stolcu,
• śluz w stolcu,
• uczucie niecałkowitego wy-

próżnienia,
• pęknięcia odbytu,

• zakażenia okolicy odbytu,
• owrzodzenia odbytu,
• wypadanie guzków,
• zadzierzgnięcie guzków krwaw-

niczych,
• w rzadkich przypadkach nie-

dokrwistość,
• zakrzepica guzków krwawni-

czych.

Podstawowe przyczyny proble-
mów z hemoroidami to rozszerzo-
ne żyły splotu okolicy odbytu oraz 
wąski zwieracz wewnętrzny.

Czynniki sprzyjające pojawie-
niu się hemoroidów to ciąża, no-
wotwory okrężnicy, schorzenia 
wątroby, nadciśnienie wrotne, za-
parcia, praca siedząca, z wiekiem 
utrata napięcia mięśni; operacje na 
odbycie,  stosunki płciowe analne, 
otyłość, przewlekła biegunka.

Wszystkie sposoby terapii tej 
uciążliwej dolegliwości, z wyjąt-
kiem operacji, przeprowadzi się 
w trybie ambulatoryjnym i uzy-
skuje się  ustąpienie dolegliwości 
w ciągu 48h.

Zabieg chirurgiczny jest wska-
zany przy uporczywych i pla-
miących krwawieniach, wypad-
nięciach guzków krwawniczych 
wewnętrznych, niedostatecznej 
higieny odbytu na skutek padania 
guzków krwawniczych, oraz przy 
uporczywym bólu.

Przy silnych bólach podczas za-
biegu stosuje się miejscowy środek 
przeciwbólowy w aerozolu, na-
stępnie lekarz nacina guzki objęte 
zakrzepicą. Po zabiegu stosuje się 
przez jakiś czas środki przeciwbó-
lowe.

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

W przypadku uporczywego 
wypadania guzków krwawni-
czych, jedną z metod terapii jest 
podwiązanie ich  z użyciem gu-
mowej tasiemki, taki zabieg jest 
stosowany tylko przy guzkach 
wewnętrznych. Innym sposobem 
jest terapia poprzez ostrzykiwa-
nie, ale można ją stosować tylko 
wobec 2-3 guzków. Kolejne me-
tody to kriochirurgia lub leczenie 
laserem guzków krwawniczych 
zewnętrznych.

Przy wypadaniu odbytnicy ko-
nieczna jest terapia operacyjna, 
podobnie jak przy dużych, zarów-
no zewnętrznych, jak i wewnętrz-
nych guzkach krwawniczych.

W przypadku wystąpienia he-
moroidów wskazana jest dieta bo-

gatowłóknikowa, bogata w błon-
nik.

Profilaktyka hemoroidów obej-
muje:
• eliminację zaparć i biegunek 

poprzez zmianę diety – zaleca-
na jest bogata w błonnik dieta 
niskotłuszczowa,

• dostarczanie organizmowi du-
żej ilość płynów (2-2,5 l nie-
słodzonych napojów, przede 
wszystkim nie gazowanej 
wody),

• unikanie nadmiernej ilości 
używek,

• regularne odżywianie się,
• utrzymanie organizmu w od-

powiedniej formie fizycznej, 
nie dopuszczenie do nadwagi,

• pamięć o regularnych ćwicze-

niach fizycznych poprawia-
jących pracę mięśni brzucha  
i pobudzających perystaltykę 
jelit,

• unikanie długiego przebywania 
w pozycji siedzącej, dotyczy to 
także powszechnego i lubia-
nego sposobu czytania gazet 
i książek w toalecie.

Powikłaniem hemoroidów 
może być zakrzepica, wtórne za-
każenie, owrzodzenie, w rzadkich 
przypadkach może wystąpić nie-
dokrwistość, możliwe jest również 
nietrzymanie stolca.

W licznych przypadkach nastę-
puje samoistne wyleczenia, jednak-
że możliwe są późniejsze nawroty.

Wraz z hemoroidami może 
współistnieć choroba wątroby, 
nadciśnienie wrotne, zaparcia.

Hemoroidy bardzo rzadko wy-
stępują w wieku dziecięcym, nato-
miast częste są u osób starszych. 
Hemoroidy częste są u kobiet 
w ciąży, ale zwykle ustępują po 
porodzie. W tym przypadku nie 
wymagają leczenia, chyba że są 
bardzo bolesne.

oprac. J. Kurkowski

Enterol 250
10 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków 
Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobie-
ganie biegunkom poantybiotykowym, nawracającą biegunka 
spowodowana zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia 
wankomycyną lub metronidazolem, zapobieganie biegunkom  
z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróż-
nych.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX. 

Smecta
3 g, 10 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu.
Działanie: smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę 
śluzową przewodu pokarmowego, zwiększa wytrzymałość war-
stwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czynniki drażniące. 
Wskazania: ostre i przewlekłe biegunki dorosłych i dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Poland  Sp. z o.o.

Aviomarin Natural
 10 tabletek , suplement diety
Zawarty w suplemencie ekstrakt z kłączy imbiru (360 mg  
w 1 tabletce) pomaga w zapobieganiu uczucia dyskomfortu 
podczas podróży oraz ograniczyć złe samopoczucie (odczucie wy-
miotne, skołowanie) podczas podróży samochodem, pociągiem, 
statkiem lub samolotem.
Wyprodukowano dla: Teva Operations Poland Sp. z o.o.
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Nie muszą być to długie trenin-
gi a nawet czasem nie powinny. 
Już 20 minutowy trening siłowy w 
połączeniu z około pół godzinnym 
treningiem wydolnościowym, po-
winny zmniejszyć ryzyko wystą-
pienia cukrzycy, osteoporozy, bó-
lów reumatoidalnych czy zawału 
serca. Regularna aktywność fizycz-
na wpłynie pozytywnie na pracę 
wszystkich układów i narządów. 
Ruch w podeszłym wieku jest bar-
dzo ważny, ponieważ zwiększa za-
kres ruchomości stawów, co poma-
ga w wykonywaniu codziennych 
czynności. Wysiłek fizyczny sprawi, 
że nasz kręgosłup będzie znacznie 
lepiej funkcjonował. Mięśnie pod-
czas ćwiczeń są lepiej dotleniane, 
a więc sprawniejsze, dlatego sku-
teczniej będą podtrzymywały nasz 
kręgosłup i go odciążały.

W tej chwili coraz więcej osób 
starszych ćwiczy na zajęciach ru-
chowych nastawionych na umiar-
kowany wysiłek przy jednocze-
snym wydatkowaniu energii. 
Jednak nie tylko ćwiczenia rehabi-
litacyjne, pilates czy joga są w mo-
dzie, także trening tańca staje się 
elementem codziennych ćwiczeń 
dla emerytów.

Lato już w pełni dlatego posta-
nowiliśmy napisać trochę o tym 
jak powinniśmy ćwiczyć podczas 
upałów, żeby nie narażać swojego 

zdrowia. Upalne dni na pewno nie 
zachęcają do podejmowania ja-
kiejkolwiek aktywności fizycznej. 
Nie tylko trudno wtedy znaleźć 
motywację do ćwiczeń ale również 
trudno wykonać jakiekolwiek ćwi-
czenia. O co powinniśmy zatem za-
dbać żeby móc bezpiecznie ćwiczyć 
latem. 

Osoby starsze zdecydowanie 
powinny unikać treningów na 
świeżym powietrzu podczas upa-
łów. Najlepiej wtedy udać się na 
trening w pomieszczeniach za-
mkniętych, takich jak kluby fitness 
czy siłownie. Takie obiekty z regu-
ły są wyposażone w klimatyzacją, 
więc temperatura jest komfortowa 
a dodatkowo będziemy osłonięci 
od promieni słonecznych. Przed 
treningiem warto zwrócić uwa-
gę jaka jest temperatura w danym 
pomieszczeniu by temperatura 
nie była zbyt niska i mieściła się 

w granicach 20-24 stopni Celsju-
sza w zależności od temperatury 
panującej na zewnątrz. Zbyt duża 
dysproporcja w temperaturach 
mogłaby spowodować, że się prze-
ziębimy. Zalecamy również żeby 
po treningu w trakcie rozciągania 
przejść do pomieszczenia w któ-
rym temperatura jest wyższa, po-
nieważ po treningu nasz organizm 
wraca do normalnego rytmu i sta-
bilizuje swoją temperaturę stąd też 
dodatkowe schładzanie go za po-
mocą  klimatyzacji nie ma sensu. 
Kolejną pomocną metodą do zmu-
szenia swojego organizmu do wy-
siłku jest wzięcie chłodnego prysz-
nica. Ta metoda pomoże schłodzić 
nasze ciało a dodatkowo będzie to 
zastrzyk energii. Podczas każdej 
aktywności fizycznej bardzo waż-
nym elementem jest odpowiednie 
nawadnianie organizmu. Podczas 
ćwiczeń, szczególnie latem, po-

Jak bezpiecznie  
ćwiczyć latem
Jeżeli osoby w starszym wieku chcą się cieszyć dobrym zdrowiem i opóźnić proces 
starzenia powinny zadbać o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. Aktywny senior 
powinien ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu. 
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winniśmy mieć przy sobie butelkę 
wody mineralnej. Pamiętajmy żeby 
woda nie była zbyt zimna ponie-
waż możemy nabawić się chrypki 
czy zapalenia gardła. 

Ważnym elementem jest wybór 
odpowiedniej pory dnia i ubioru 
do ćwiczeń latem. Trening najle-

piej przeprowadzić albo wcześniej 
rano albo wieczorem, kiedy słońce 
nie jest już tak wysoko i tempera-
tura jest niższa. Najlepiej żeby ćwi-
czenia odbywały się w miejscach 
zacienionych np. park czy las. 
Świetnym pomysłem na aktyw-
ność w lato są ćwiczenia w wodzie. 

Podczas ćwiczeń zawsze musimy 
mieć na sobie odpowiednie nakry-
cie głowy i dobrze dobrane ubranie 
do temperatury panującej na dwo-
rze żeby nie przegrzać organizmu. 
Żeby schłodzić organizm możemy 
co jakiś czas lekko namoczyć na-
sze nakrycie głowy wodą. Kolejną 
kwestią jest ochrona naszej skóry 
przed promieniami słonecznymi. 
Nawet jeżeli wydaje nam się, że 
ćwiczymy w cieniu powinniśmy 
zawsze używać kremów ochron-
nych z filtrem. Filtr naszego kremu 
powinniśmy dostosować do tego 
jak bardzo wrażliwa jest nasza skó-
ra na promienie słoneczne. 

Treningi w lato wymagają od-
powiedniego przygotowania i zwe-
ryfikowania czy nasz organizm jest 
na to gotowy. W tej kwestii najle-
piej poradzić się lekarza, który zna 
nasz stan zdrowia i będzie mógł 
określić na co możemy sobie po-
zwolić, żeby nadmiernie nie eks-
ploatować organizmu. Jeżeli tylko 
nie ma przeciwwskazań medycz-
nych do tego żebyśmy trenowali 
również latem to zdecydowanie do 
tego zachęcamy bo tylko regular-
ne treningi sprawią, że będziemy 
w formie i będziemy się dobrze 
czuli. 

oprac. W.Jakubek

Raphacholin FORTE
10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 250 mg kwasu dehydrocho-
lowego oraz wyciąg z czarnej rzodkwi.
Działanie: żółciopędne, łagodne przeczyszczające.
Wskazania: niedostateczne wydzielania żółci przez 
wątrobę, niestrawność (wzdęcia, bóle brzucha, odbija-
nie, nudności), łagodne zaparcia.
Podmiot odpowiedzialny:  
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA.

Raphacholin C
30 tabletek drażowanych 
Skład: 1 tabletka zawiera 40 mg kwasu dehydrocholowego, wyciąg z czarnej 
rzodkwi 150 mg, wyciąg z ziela karczocha 47 mg, olejek miętowy 15 mg.
Działanie: żółciopędne, żółciotwórcze, ochronne na miąższ wątroby, eli-
minujące toksyny wraz z żółcią, wzmaganie ruchów perystaltycznych jelit, 
niestrawność, dolegliwości trawienne związane z nieprawidłową czynnością 
wątroby, zaburzenia aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.
Podmiot odpowiedzialny: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA.

Hepatil TRAWIENIE 
20 tabletek powlekanych, suplement diety 
Suplement polecany w celu wspomagania prawidłowej pracy przewo-
du pokarmowego i wątroby, zawiera składniki wspomagające trawie-
nie, prawidłowe funkcjonowanie jelit, działające korzystnie i ochronnie 
na wątrobę.
Wyprodukowano dla: Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Producent: Uniphar Sp. z o.o.

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

Dicopeg junior
14 saszetek, wyrób medyczny
Saszetka zawiera  5 g makrogolu 3350
Wyrób medyczny o osmotycznym działaniu prze-
czyszczającym, który w naturalny sposób reguluje 
pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermen-
tacji w jelitach, nie podrażnia błony śluzowej.
Do stosowania od 6 miesiąca życia.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

4 Flex 
30 saszetek, suplement diety
Kolagen Nowej Generacji + witamina C
Suplement zawiera ultranowoczesny, naturalny, łatwo przyswajalny 
hydrolizat kolagenu Fortigel, a zawarte w nim peptydy działają na me-
tabolizm tkanki chrzęstnej. Poprzez bezpośredni wpływ na chondrocyty 
preparat stymuluje syntezę kolagenu II oraz proteoglikanów. Dodatkowo 
posiada korzystny wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci.
Producent: Valeant Sp. z o.o.

Dosminex MAX
60  tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, drenaż limfatyczny, 
nasila perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy, zmniejsza prze-
puszczalność małych naczyń krwionośnych i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia 
żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze 
łydek, leczenie objawowe w  przypadku zaostrzenia dolegliwości zwią-
zanych z żylakami odbytu.
Producent: PharmaSwiss .

Choroby układu krążenia i cho-
roby serca nie lubią upałów. Jeśli 
masz żylaki, wysokie ciśnienie 
lub jesteś sercowcem, powinie-
neś stosować rady specjalistów. 
Co robić, gdy na dworze upał?

Upał a choroby serca  
i nadciśnienie
W przypadku temperatury 
powyżej 25 st. C priorytetem 
ludzkiego organizmu jest utrzy-
manie właściwej temperatu-
ry ciała. Wtedy też naczynia 
krwionośne rozszerzają się, ser-
ce bije szybciej i zaczynamy się 
pocić. To właśnie sposób w jaki 
ludzkie ciało usiłuje chronić się 
przed przegrzaniem, jego skut-
kiem może być odwodnienie 

organizmu, obniżenie ciśnienia 
tętniczego.
Te pozornie niegroźne objawy 
mogą być bardzo groźne dla 
osób z chorobami układu krą-

żenia. Zdolność do precyzyjnej 
regulacji ciśnienia tętniczego 
i utrzymywania właściwego 
nawodnienia organizmu może 
być znacznie osłabiona u osób 

Wpływ upału na serce 
i krążenie

Choroby krążenia i choroby serca w czasie upałów zwykle stają się bardziej do-
kuczliwe. Sprawdź, dlaczego tak jest i jakie są sposoby, by złagodzić przykre ob-
jawy nasilające się w trakcie upału. Cieszmy się latem, ale pamiętajmy jednocze-
śnie o przestrogach naszych ekspertów.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Plaster DermaPlast Sensitive  
1m x 6cm oraz 1m x 8cm
Plaster wykonany z miękkiej włókniny, do cięcia na dowolny rozmiar, do opatrywania drobnych 
skaleczeń, przyjazny dla skóry dzięki użyciu kleju hipoalergicznego.
Producent: PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o.

Plaster DermaPlast Elastic
1m x 6cm oraz 1m x 8cm
Plaster wykonany z elastycznej tkaniny, do cięcia na dowolny rozmiar, do opatrywania drobnych 
skaleczeń, przepuszczający powietrze, przyjazny dla skóry dzięki użyciu kleju hipoalergicznego.
Producent: PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o.

Calcium Teva  
z witaminą C 
12+2 tabletek musujących,  
suplement diety
Zawarty w suplemencie wapń pomaga w prawi-
dłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu 
prawidłowego przekąźnictwa nerwowego,  
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Wita-
mina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu odpornościowego.
Wyprodukowano dla:  
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Calcium Teva 
12+2 tabletek musujących, suple-
ment diety
Zawarty w suplemencie wapń pomaga w prawi-
dłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu 
prawidłowego przekąźnictwa nerwowego,  
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Wyprodukowano dla:  
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

w wieku podeszłym oraz u osób 
ze schorzeniami układu krąże-
nia. To przede wszytkim dla nich 
upalne dni stanowią poważne za-
grożenie. Szczególnie one powin-
ny pamiętać w czasie fal upałów 
o podstawowych wskazaniach 
lekarzy, do których należą: częst-
sze pomiary ciśnienia, odpowied-
nie nawadnianie organizmu oraz 
unikanie zbyt długiego przeby-
wania na słońcu.
Dla osób leczących się z powodu 
nadciśnienia tętniczego upalny 
dzień może zadziałać jak dodat-
kowa, niezaplanowana dawka 
leku przeciwnadciśnieniowego. 
Pacjenci z chorobami układu 
sercowo-naczyniowego powinni 
omówić ze swoim lekarzem spo-
sób postępowania w czasie wyso-
kich letnich temperatur.
Specjaliści radzą, aby latem, 
w czasie upałów zachować zdro-
wy rozsądek i spożywać więcej 
płynów. Zdrowy rozsądek w tym 
sensie, że jeśli ktoś ma już 80 

lat i przebył dwa zawały, to tre-
ning nordic walking należy od-
powiednio skrócić albo odbyć 
z instruktorem. W Polsce mamy 
coraz większy dostęp do klubów 
dla seniorów i dla osób w wieku 
produkcyjnym, klubów rekreacji 
ruchowej. Rozważne podejście do 
ekstremalnej pogody jest oczywi-
ście potrzebne.
Latem warto częściej kontrolo-
wać wartości ciśnienia tętniczego. 
Prawidłowe ciśnienie powinno 
utrzymywać się pomiędzy 120/80 
a 139/89 mmHg. Jeżeli ciśnienio-
mierz wskazuje wynik powyżej 
140/90 mmHg, jest to już sygnał 
nadciśnienia. 
Osoby, które dokonując po-
miarów domowych stwierdziły 
u siebie podwyższone ciśnienie 
tętnicze (>140/90 mmHg) po-
winny udać się do lekarza w celu 
zweryfikowania czy chorują na 
nadciśnienie tętnicze i uzyskania 
odpowiednich zaleceń.

Mierzmy ciśnienia  
i badajmy serce
Szansą do sprawdzenia stanu 
zdrowia w kontekście chorób 
układu sercowo-naczyniowego są 
pomiary ciśnienia oraz badania 
wieku serca, które powinniśmy 
robić regularnie, ale także przy-
najmniej w czasie różnych akcji, 
m.in. w czasie organizowanego 
przez Fundacje Zdrowie i Opieka 
dorocznego PIKNIKU ZDRO-
WIA.

Co jeszcze powinny 
zrobić osoby ze scho-
rzeniami kardiologicz-
nymi w czasie upałów? 
Osoby, które mają problemy z ser-
cem, powinny chronić się przed 
intensywnym słońcem, wypoczy-
wać w półcieniu, osłaniać głowę 
przed promieniami słonecznymi. 
Nie polecam wyjazdów w tropiki 
ani też wypraw w góry. Wysoka 
temperatura sprawia, że orga-
nizm całą energię skupia na walce 
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z upałem. Dlatego w gorące dni 
unikajmy tłustego, ciężko straw-
nego i podnoszącego ciśnienie 
jedzenia, aby dodatkowo nie ob-
ciążać organizmu. 
Należy zmienić dietę na lekką 
i pić co najmniej 2 litry płynów 
dziennie, by nie doprowadzić do 
odwodnienia. Sercowcy powinni 
odstawić w upały kawę i alkohol. 
U osób z chorobami serca wysoka 
temperatura otoczenia może wy-
wołać duszności i bóle w klatce 
piersiowej, wzrasta też skłonność 
do zakrzepów. Cierpiący na nad-
ciśnienie, którzy zauważą u sie-
bie suchy, męczący nocny kaszel, 
nadmierne oddawanie moczu, 
drżenie rąk, potliwość, zawroty 
głowy, powinni szybko skontak-
tować się z lekarzem.

Upał a pajączki i żylaki
Osoby, które cierpią na żylaki, la-
tem powinny poświęcić im więcej 
uwagi. Przede wszystkim dlatego, 
że żyły nie lubią wysokiej tempe-
ratury. A zatem panie powinny 
zrezygnować z depilacji nóg go-
rącym woskiem i nie wystawiać 

ich na długie działanie promieni 
słonecznych. Jeżeli czeka nas dłu-
ga podróż samolotem, włóżmy 
luźne ubranie i skarpetki, które 
nie będą uciskać łydek. W czasie 
lotu nie ma możliwości ułożenia 
nóg powyżej serca, ale starajmy 
się poruszać stopami, napinać 
mięśnie łydek, aby pomóc krwi 
odpływać z nóg. Jeżeli jedziemy 
samochodem, co jakiś czas warto 
się zatrzymać i trochę pospacero-
wać, aby uruchomić pompę mię-
śniową w łydkach, która pobudzi 
krew do szybszego krążenia. Na 
długie spacery warto mieć buty 
z szerokim noskiem i na ela-
stycznej podeszwie, aby tłocznia 
mięśniowa stóp i łydek pracowa-

ła bez zarzutu. Jeżeli jest okazja, 
chodźmy na boso, bo to doskona-
ły masaż, który pobudza krążenie 
w nogach i ułatwia odpływanie 
krwi w kierunku serca. Krążenie 
żylne poprawia także rekreacyjna 
jazda na rowerze, pływanie i ta-
niec. Osoby, które mają problemy 
z żyłami, nie powinny dźwigać 
ciężarów, a więc niewskazane jest 
dla nich nawet chodzenie z cięż-
kim plecakiem. Przed wyjazdem 
na urlop warto wspomóc orga-
nizm, przyjmując – po konsulta-
cji z lekarzem – przez co najmniej 
tydzień preparaty wzmacniające 
naczynia krwionośne i działające.

oprac. M. Grzeczyńska

Imodium INSTANT 
6 tabletek ulegających rozpadowi  
w jamie ustnej
Skład: 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu.
Działanie: przeciwbiegunkowe, zmniejszenie perystaltyki 
jelit, zwiększenie spoczynkowego napięcia zwieraczy odbytu.
Wskazania: objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki 
(do 48 godzin), zmniejszenie ilości i objętości stolców u osób  
z przetoka jelita krętego. Lek może być stosowany wyłącznie 
u dorosłych i dzieci w wieku 6-17 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Johnson & Johnson

Maxigra Go 
25 mg, 2 tabletki do rozgryzania i żucia
Skład: 1 tabletka zawiera 25 mg sildenafilum.
Działanie: wspomaganie rozkurczu naczyń w prąciu, zwięk-
szając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksual-
nego.
Wskazania: leczenie zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn  
(impotencji).
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne 
POLPHARMA SA

HEPASON Complex 
30 kapsułek, suplement diety
Suplement wspomaga prawidłową 
pracę jelit i ułatwia trawienie, produkt 
zawiera ekstrakt z karczocha i kompleks 
witamin B, tj. B1, B2, B3, B6,B12.
Wytwórca: ASA Sp. z o.o. 

Quixx soft 
Spray do nosa, 30 ml, wyrób medyczny, 20 dawek
Izotoniczny spray do nosa z dodatkiem aloesu  zawiera wodę z Oceanu 
Atlantyckiego, bogatą w minerały i mikroelementy, do codziennej 
higieny nosa, pomocniczo w zwalczaniu objawów przeziębienia, nie-
żytu nosa i zapalenia zatok, w łagodzenie objawów suchości, podraż-
nień i bólu śluzówki nosa, wspomagająco u dzieci, które nie potrafią 
wydmuchać nosa. 
Dystrybutor: BERLIN-CHEMIE AG

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



16 ZDROWIE
I OPIEKALIPIEC – SIERPIEŃ 2017

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

wywiad z ekspertem

REDAKCJA: Jakie są przyczy-
ny powstawania wad postawy  
u dzieci?

W rozwoju dzieci występują dwa 
okresy szczególnej podatności 
na powstawanie wad postawy: 
pierwszy okres w wieku ok. 6-7 
roku życia, kiedy to rozpoczy-
nają naukę w szkole i utrzymują 
kilkugodzinną często asyme-
tryczną  wymuszoną pozycję 
siedzącą w nie ergonomicznych 
i niedostosowanych do swojego 
wzrostu krzesłach i ławkach.
Drugi okres, pojawia się u dziew-
cząt w wieku 11-13 lat, u chłop-
ców 13-14 lat i związany jest 
z okresem dojrzewania i pokwi-
taniowym poziomem wzrostu. 
Podczas skoków wzrostowych 
rozwój układu mięśniowego nie 
nadąża za szybkim wzrostem 
kości. Zakończenie okresu doj-
rzewania oznacza ukształtowaną 
postawę, dlatego tak ważne jest 
kształtowanie nawyku prawidło-
wej postawy już od pierwszych 
lat życia dziecka.
Podsumowując do głównych 
przyczyny powstawania wad po-
stawy należą:
-   siedzący tryb życia (zbyt dłu-

gie przebywanie w asyme-
trycznej pozycji), 

-  mała aktywność fizyczna, 
-  noszenie plecaków na jednym 

ramieniu czy też w jednej ręce, 
-  nieodpowiednio dobrane me-

ble do wzrostu dziecka, 
-  u dziewczynek chęć ukrycia 

rozwijających się piersi, 
-  wada wzroku lub słuchu,
-   przetrwałe asymetrie wieku 

niemowlęcego .
Czy ciężki plecak może wpłynąć 
na powstanie takiego problemu 
u dziecka? Czy są plecaki, które 
zmniejszają ryzyko wad postawy, 
jak powinno się prawidłowo nosić 
plecaki?

Plecak poprzez niewłaściwe jego 
noszenie czy też obciążenie bę-
dzie negatywnie wpływał na po-
stawę noszącego go dziecka. Cię-
żar plecaka dziecka do 13 roku 
życia powinien odpowiadać do 
10 % masy ciała dziecka, powy-
żej 13 roku do 15 % a sam plecak 
powinien mieć usztywnienie na 
plecach, noszony na dwóch ra-
mionach a szelki wzmocnione 
dodatkową warstwą materiału. 

Czy wady postawy można leczyć 
domowymi sposobami?

Każda wada postawy wymaga 
konsultacji z mgr fizjoterapii lub 
lekarzem ortopedą celem prawi-

dłowego rozeznania wady oraz 
doboru odpowiedniej  do niej 
terapii. W warunkach domo-
wych można wykonywać szereg 
ćwiczeń ale same ćwiczenia oraz 
ich wyniki powinny być regular-
nie konsultowane ze specjalistą. 
Ćwiczenia te muszą być wykony-
wane regularnie, dodatkowo ro-
dzic powinien zadbać o właściwą 
pozycję podczas odrabiania lek-
cji, dostosowanie mebli do wzro-
stu dziecka, unikanie asyme-
trycznej pozycji ciała, właściwy 
dobór obuwia oraz zapewnienie 
odpowiedniej ilości aktywności 
fizycznej.

W jakim wieku najczęściej za-
czynają się problemy z postawą  
u dzieci?

Okresy życia dziecka wymagają-
ce szczególnej obserwacji w kie-
runku wad postawy to:
- okres wczesnoszkolny, jest on 

związany z rozwojem rucho-
wym oraz zmianą aktywności 
ruchowej (z zabaw na dywanie 
dziecko przesiada się do biur-
ka szkolnego i zaczyna spędzać 
przy nim coraz więcej czasu)

- okres dojrzewania, związany 
często z nagłym wzrostem, fi-
zjologicznie występującą hipo-

Porozmawia jmy  
o KRĘGOSŁUPIE

Kręgosłup to podpora całego ciała. Niestety, często o tym 
zapominamy i nie dbamy o niego właściwie. Większość  
naszych problemów z kręgosłupem zaczyna się w dzieciństwie.  
Ponad 80 procent dzieci ma różne wady postawy.  

z trzema specjalistkami, które na co dzień zajmują się wadami postawy, a także profi- 
laktyką:  Anna Sass z Femi Med., Agnieszka Maśląg i Barbara Pikul z Centrum Rehabilitacji Vita  
w Katowicach.

Wywiad  zekspertem
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tonią mięśniową co również 
sprzyja zniekształceniom po-
stawy. 

Jakie są pierwsze objawy, sygnały, 
że dziecko ma problem z postawą?

Do objawów które powinny za-
niepokoić opiekunów należą:
Zmiany w sylwetce:
• głowa wysunięta do przodu, 

pochylona do boku,
• garbienie się,
• asymetria  ramion i kątów 

szyjnych,
• nierówne ustawienie łopatek 

i ich odstawanie,
• nierówne wcięcie w talii,
• koślawość kolan i stóp,
• przy skłonie w przód widocz-

ne nierówne plecy (garb że-
browy),

• nieprawidłowy chód (stopy 
do środka lub na zewnątrz, 
chód na palcach)

Należy sprawdzać obuwie 
dziecka, często w przypadkach 
wad postawy dzieci niszczą 
obuwie jednostronnie.

Proszę opisać jak wygląda proces 
leczenia wad postawy u dzieci? Ile 
trwa taki proces?

Leczenie wad postawy rozpoczy-
na się od dokładnego badania 
dziecka, analizy dokumentacji 
medycznej i na tej podstawie 
ustala się indywidualnie dobrany 
program rehabilitacyjny.
Wady postawy wymagają syste-
matycznych ćwiczeń, wykony-
wanych codziennie, połączonych 
z inną aktywnością ruchową.
Czas trwania rehabilitacji jest 
zależny od wielu czynników, 
minimalny okres to 6 miesięcy 
do nawet kilku lat  w złożonych 
przypadkach.

Jak wygląda profilaktyka wad po-
stawy? Co rodzic powinien zrobić, 
żeby jego dziecko nie miało tego 
typu problemów.

Powinno sprawdzić postawę 
dziecka raz na 2-3 miesiące 

(uwzględniając wyżej wymienio-
ne nieprawidłowości). 
Należy zapewnić dziecku w wie-
ku przedszkolnym aktywność  
na różnego rodzaju  placach 
zabaw, które pozwolą  im na 
wszechstronny rozwój ruchowy 
(wspinanie się, zjeżdżanie, ćwi-
czenia równoważne, huśtanie, 
kręcenie się). 
W domu powinny dominować 
zabawy w pozycjach:  na czwo-
rakach, siadu bocznego, siadu 
skrzyżnego na dywanie.
Ważne jest zachęcanie dzieci od 
najmłodszych lat do uprawiania 
sportu.
Należy dbać o odpowiednie 
warunki do prac przy stoliku  
i wdrażać nawyk prawidłowego 
siedzenia (stopy oparte o podło-
że, ręce na stole, plecy proste) 
Ważne jest odpowiednie dobra-
nie stolika, biurka i krzesła do 
wzrostu dziecka.
Rodzice powinni zwrócić uwagę 
na zakup odpowiedniego obu-
wia dla dziecka, spełniającego 
kryteria rozwijającej się stopy 
(miękka podeszwa, sztywna 
część trzymająca piętę).

Czego się wystrzegać podczas 
wykonywania codziennych czyn-
ności żeby uniknąć problemów 
z kręgosłupem zarówno u dzieci 
jak i osób starszych?

Kręgosłup utrzymuje ciało 
w postawie pionowej, dźwigając 
ciężar głowy, klatki piersiowej 
i organów wewnętrznych oraz 
pełni funkcję amortyzacyjną 
podczas przemieszczania się. 
Ból kręgosłupa to niespecyficzny 
objaw, który może być spowo-
dowany różnymi przyczynami. 
Problemy z kręgosłupem zazwy-
czaj wynikają z nieprawidłowego 
nawyku postawy ciała i błędnie 
wykonywanych czynności dnia 
codziennego, przez co kumulu-
jące się przeciążenia powodują 
zmiany zwyrodnieniowe i dys-

funkcje. Aby poprawić kondycje 
naszego kręgosłupa wystrzegaj-
my się jednej pozycji utrzymanej 
przez wiele godzin. Siedzenie, 
wbrew pozorom nie jest pozycją 
odciążającą kręgosłup w przeci-
wieństwie do leżenia, które znosi 
osiowy nacisk siły grawitacji na 
plecy. Dla kręgosłupa najlep-
szy jest ruch, dlatego pracując 
w pozycji siedzącej róbmy krót-
kie przerwy na ćwiczenia rozcią-
gające i mobilizujące kręgosłup. 
Warto zamienić krzesło na piłkę 
fitnessową, dbać o zachowanie 
prawidłowej postawy ciała pod-
czas czynności dnia codzien-
nego oraz zainwestować wolny 
czas w ćwiczenia wzmacniają-
ce mięśnie głębokie. Ponadto, 
aktywność fizyczna utrzymuje 
ciało w dobrej kondycji, a także 
pozwala zachować należną masę 
ciała. Podczas czynności dnia co-
dziennego należy kręgosłupowi 
ułatwiać, tzn. nie wymuszać na 
nim nieekonomicznych pozycji 
i ruchów.  Przykładowo, pranie 
w wannie można zamienić na 
miskę postawioną na wyższym 
blacie. Odkurzanie, zamiatanie 
będą dużo mniej obciążające 
dla odcinka lędźwiowego jeśli 
zadbasz o wystarczającą długą 
rurę lub kij. Podobnie ważna jest 
odpowiednia wysokość blatów 
czy zlewozmywaka. Dźwiganie 
cięższych rzeczy wykonuj na 
ugiętych i  zeroko rozstawio-
nych nogach z utrzymanym pro-
stym kręgosłupem oraz spiętymi 
mięśniami brzucha, po to by 
odciążyć plecy. Cięższy przed-
miot zdecydowanie lepiej jest 
przepchać, niż nosić czy ciągnąć. 
Natomiast noszony przedmiot 
trzymaj zawsze blisko tułowia. 
Zakupy rozkładaj równomier-
nie na prawą i lewą stronę ciała. 
Warto zadbać o odpowiedni do 
spania materac, czy o komforto-
we buty na niskim obcasie. Dba-
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nie o ergonomię stanowiska pra-
cy i utrzymania prawidłowego 
nawyku postawy ciała pozwolą 
zachować kręgosłup w dobrej 
kondycji.

Problemy z kręgosłupem to także 
problemy osób starszych, jak one 
na co dzień mogą dbać o swój krę-
gosłup?

Poza prawidłowo wykonywany-
mi czynnościami dnia codzien-
nego, osoby starsze powinny  
szczególnie zadbać o własną ak-
tywność fizyczną w trosce o swój 
kręgosłup. Z wiekiem kręgo-
słup traci na swojej stabilności  
a siedzący tryb życia nie wpływa 
na niego korzystnie. Dochodzi  
do zmian strukturalnych zwią-
zanych z wieloletnimi przecią-
żeniami. Towarzyszące zmia- 
ny zwyrodnieniowe, dysfunkcje 
krążka międzykręgowego są czę-
sto powodem bólu pleców. Od-
powiednia i bezpieczna aktyw-
ność fizyczna to nie tylko sposób 
na zachowanie witalności i siły, 
oraz zadbania o własne zdrowie, 
zarówno fizyczne i psychiczne. 
Ćwiczenia mobilizujące stawy 
kręgosłupa, a także wzmacnia-
jące gorset mięśniowy w efekcie 
pozwolą odciążyć kręgosłup. 
Formy aktywności fizycznej 
z zaangażowaniem mięśni głę-
bokich, ćwiczenia oddechowe, 
czy nauka wyrabiania nawyku 
prawidłowej  postawy ciała, bez 
wątpienia zaprocentują norma-
lizacją napięcia mięśniowego 
i ekonomiczną postawą ciała.

Czy osoby starsze powinny ćwi-
czyć żeby uniknąć bólu pleców? 
Jeżeli tak to jakie mogą wykony-
wać ćwiczenia i z jaką częstotli-
wością?

Ruch jest wskazany dla osób 
w każdym wieku, jednak for-
my aktywności fizycznej po-
winny być dostosowane do 
potrzeb i warunków zdrowot-

nych indywidualnie. Joga, pi-
lates, nordic walking, pływanie 
to bezpieczne formy ruchu, dla 
osób starszych, gdyż kręgosłup 
nie jest nadmiernie przeciąża-
ny. Ważne, aby podczas ćwiczeń 
pozostać świadomym. Skupiać 
się na przebiegu ruchu i kon-
trolować go z prawidłowym od-
dechem. Ćwiczenia rozciągające 
w warunkach odciążających, 
rozluźniają nadmiernie napięte 
partie mięśniowe, przywraca-
jąc optymalną długość mięśni. 
Z kolei ćwiczenia wzmacniają-
ce powinny przebiegać w pozy-
cjach ustabilizowanych, zabez-
pieczając tym samym pozostałe 
stawy przed niekontrolowanym 
współruchem. Równie ważne 
dla osób dojrzałych są ćwiczenia 
z nauką zachowania prawidło-
wej postawy ciała, bowiem uczą 
jak funkcjonować w warunkach 
odciążenia dla kręgosłupa. Oso-
by w wieku dojrzałym, szczegól-
nie powinny zadbać o ćwiczenia 
równoważne, bowiem umiejęt-
ność zachowania i odzyskiwania 
równowagi ciała wraz z wiekiem 
szybko pogarsza się, przyczynia-
jąc do niebezpiecznych upad-
ków. Aktywność fizyczna jest 
naturalną potrzebą każdego 
człowieka wpisaną w jego roz-
wój. Toteż codzienna, umiar-
kowana aktywności fizycznej 
jest konieczna dla zachowania 
sprawności i kondycji fizycznej 
osoby starszej. 

Jak w codziennej aktywności mo-
żemy zadbać o odciążenie kręgo-
słupa?

Zachowując prawidłowe warun-
ki biomechaniczne dla funkcjo-
nowania kręgosłupa powoduje-
my, że pracuje on w warunkach 
optymalnych i dla siebie korzyst-
nych. Niestety nawyk prawidło-
wej postawy ciała wymaga czę-
sto na nowo reedukacji, bowiem 
prowadząc siedzący i oszczęd-

ny w ruch tryb życia wnosimy 
błędy w postawie ciała. Dlatego 
warto zadbać o warunki pracy, 
zwłaszcza siedzącej. Wyposaża-
jąc się w ergonomiczne krzesło, 
które jest dopasowane pod krzy-
wizny kręgosłupa, bowiem od-
ciążamy go. Podobnie ważne jest 
ustawienie biurka czy monito-
ra. Pracując fizycznie, zwróćmy 
uwagę na prawidłowe ustawie-
nie poszczególnych segmentów 
ciała, co pozwoli na równomier-
ny rozkład działających na nas 
sił. Dodatkowo warto upewniać 
się, czy aby na pewno dobrze na-
pinamy mięśnie głębokie przed 
wykonaniem każdej czynno-
ści  fizycznej. Zabezpieczając 
się w dostateczną dawkę ruchu, 
a także w ćwiczenia o charak-
terze korekcyjnym (równoważą 
przewagę dotychczasowej pracy 
fizycznej), stwarzając przy tym 
ergonomiczne warunki pracy 
zadbamy o odciążenie naszego 
kręgosłupa.
Jak widać nasze rozmówczynie 
udzieliły nam wyczerpujących 
i praktycznych odpowiedzi na 
podstawowe pytania z zakresu 
wad postawy i ich profilaktyki. 
Zarówno dzieci jak i osoby do-
rosłe powinny dbać o swój krę-
gosłup poprzez sport i wszelkie 
formy aktywności fizycznej, do 
których jak zwykle gorąco za-
chęcamy. Jedną z ciekawych pro-
pozycji dla dorosłych jest Pilates 
Rehabilitacyjny. Jest to świetna 
forma na zmobilizowanie sta-
wów kręgosłupa, wzmocnienie 
gorsetu mięśniowego, dzięki 
czemu odciążamy swój kręgo-
słup – mówi nam prowadząca 
zajęcia Anna Sass. My jak zwykle 
popieramy nasze rozmówczynie 
i zachęcamy wszystkich do dba-
nia o swoje zdrowie i o zdrowie 
dzieci. 

Dziękuję Panią za wywiad.
rozmawiał: W.Jakubek
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W piątek kiedy jeszcze zaproszeni uczestnicy na-
wet się nie szykowali na piknik na terenie doliny było 
już budowane całe miasteczko, które na następny 
dzień jak zwykle miało tętnić życiem. Scena główna. 
Miasteczko Zdrowia, Miasteczko Zabaw powstawało 
kawałek po kawałku po to żeby wszyscy znowu mogli 

się świetnie bawić a także zadbać o swój stan zdro-
wia. 

Tegorocznym motywem przewodnim pikniku byli 
„Łowcy zdrowia”. Rozszyfrowanie motywu przewod-
niego okazało się oczywiste gdy tylko o godzinie 16.00 
w sobotę Prezes Salus International otworzył uroczy-
ście piknik. Miasteczko zdrowia zawsze było ważnym 

punktem dla organizatorów Pikniku Zdrowia, jednak 
w tym roku przeszli samych siebie. Kilkanaście stano-
wisk i całe masy ludzi przebadanych to tylko wstęp do 
tego co się tam działo. 

Żeby jednak zachować chronologię najpierw na-
piszemy o wszystkich wydarzeniach i atrakcjach, które 
działy się na scenie głównej. Po uroczystym otwarciu 
piknik mikrofon przejęła konferansjerka Anna Mak-
sym, która po powitaniu gości zaprosiła zgromadzoną 
publikę na występ najmłodszych artystów tego dnia, 
którzy przyjechali z Przedszkola BIM-BOM. Występ ma-
luchów jak zwykle spodobał się i został nagrodzony 
gromkimi brawami. Następnie na scenę wszedł zespół 

muzyczny Coversi, który wprowadził gości w klimaty 
muzyki z lat 60,70 i 80. Zespół zagrał wszystkie najbar-
dziej znane utwory z tego okresu. Następnie na sce-

Piknik ZDROWIA
dla Farmaceutów, Lekarzy, Stomatologów,  
Diagnostów laboratoryjnych, Pacjentów  

i wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie 
W ostatnią sobotę, 10 czerwca br. na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach odbył się ko-

lejny już Piknik Zdrowia, którego organizatorem byli Fundacja ZDROWIE i OPIEKA oraz Hurtownia Far-
maceutyczna Salus International.  Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Śląski Uniwersytet  
Medyczyny i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
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nę powróciła prowadząca i przeprowadziła konkur-
sy z licznymi nagrodami, które ufundowali sponsorzy 
pikniku. Żeby jednak zdobyć nagrodę trzeba było 
wykazać się wiedzą medyczną jak i wiedzą ogólną. 
Następnie na scenę weszły Panie z kabaretu Mohe-
rowe Berety w skład którego wchodzą Panie z Teatru 
Rozrywki w Chorzowie. Panie z kabaretu w humory-
styczny i przekolorowany sposób pokazały rzeczywi-
stość w której żyjemy. Ten występ rozbawił publikę do 
łez. Następnym punktem programu była absolutna 
gwiazda tego wieczoru, czyli zespół Wilki z Robertem 
Gawlińskim na czele.

 Występ zaczął się około godziny 20 i zgromadził 
pod sceną mnóstwo fanów. Jak przystało na praw-
dziwą gwiazdę wieczoru zespół dał naprawdę świet-
ny koncert z kilkoma bisami ponieważ publika nie 
chciała wypuścić artystów ze sceny oklaskując ich 
na stojąco po każdym utworze. Było głośno światła 
ze sceny oświetlały niebo i publikę- było po prostu tak 
jak ma być na dobrym koncercie. 

Oprócz sceny głównej i miasteczka zdrowia na 
terenie pikniku było także miasteczko zabaw, które 
w tym roku miało jednak kilka propozycji także dla 
dorosłych. Dmuchane wielkie zabawki cieszyły się 
dużym powodzeniem u zebranych gości. Także i w 
tym roku byli z nami łucznicy, którzy pokazywali i uczyli 
trudnej sztuki strzelania z łuku. Na tym stanowisku rów-
nież cieszyło się dużą popularnością co ciekawe nie 
tylko wśród dzieci ale także i osób dorosłych. Chyba 
każdy chce choć na chwile wrócić do czasów dzie-
ciństwa i poczuć się jak prawdziwy łucznik.

Piknik zdrowia to jednak wydarzenie, które powin-
no kłaść nacisk na zdrowie. I tak też było tym razem. 

PIKNIK ZDROWIA’ 2017
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Miasteczko zdrowia składało się z kilkunastu stano-
wisk na których każdy mógł przebadać swój orga-
nizm. Miasteczko składało się z następujących sta-
nowisk:

FUNDACJA ZDROWIE I OPIEKA
To akcja, której celem jest uświadomienie dzie-

ciom i rodzicom, że leki to nie cukierki i należy je za-
żywać tylko w wyjątkowym wypadku, a apteka nie 
jest sklepem, ale miejscem gdzie można zasięgnąć 
informacji, a także i porady zdrowotnej.

WADY POSTAWY  DIETEYKA FUNKCJONALNA 
Badanie wad postawy oraz konsultacja w kwestii 

doboru obuwia i wkładek ortopedycznych. Określa-
nie wieku metabolicznego. 

BADANIE SŁUCHU  
to stanowisko na którym można było komplekso-

wo przebadać stan swojego słuchu.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – pod tym 
hasłem kryło się stanowisko na którym prezento-
wano możliwości wykorzystanie najlepszego przy-
jaciela człowieka czyli psa w terapii seniorów  
i osób niepełnosprawnych

ZDROWE SERCE – na tym stanowisku można było 
się dowiedzieć wiele o profilaktyce serca a także 
przeprowadzić badanie cholesterolu i cukru

CUKRZYCA - stanowisko diabetologiczne, bada-
nie poziomu cukru we krwi i ciśnienia

PROFILAKTYKA OGÓLNA – pod tą nazwą można 
było zrobić test helikobakter pylori a dla Panów test 

ZDROWE SKÓRA I WŁOSY
w tym miejscu Panie badały stan skóry głowy  

a także włosów
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SZKOŁA RODZENIA MIS KULECZKA - to zupełnie nowe stano-
wisko na którym specjaliści prowadzili wykłady i poradnictwo 
związane z ciążą. Konsultacje położnicze a także kurs noszenia 
dzieci w chustach to tylko kilka rzeczy o których można było 
usłyszeć w tym miejscu 

ZDROWE PŁUCA – pod tym hasłem specjalista badał spiro-
metrem naszą wydolność płuc

ZDROWE SERCE / CIŚNIENIE – tutaj mogliśmy sprawdzić nasze 
ciśnienie przy użyciu nowoczesnego wielofunkcyjnego ciśnie-
niomierza

ZDROWE OCZY – na tym stanowisku Panowie badali wzrok 
autorefraktorem a także prezentowali najnowsze trendy wśród 
oprawek do okularów 

NIEZBĘDNIK TURYSTY – na tym stanowisku przeprowadzano 
konkursy i udzielano informacji na temat wyposażenia apteczki 
podróżnika

FITNESS - ĆWICZ Z GŁOWĄ – jest to ostatnie stanowisko, ale 
zdecydowanie największe, a to za sprawą pracowników kato-
wickiej siłowni, którzy zaprezentowali swoje urządzenia, techniki 
ćwiczenia a także żywność skierowaną do osób aktywnych. 

Na specjalistycznych urządzenia można było ocenić swoją 
postawę podczas chodu treningowego.

Kolejnym badaniem było urządzenie o nazwie platforma 
BIODEX, która bada poziom naszej równowagi i propriocepcji. 
Na tym stanowisku było wiele innych przyrządów więc nie spo-
sób je wszystkie opisać. 

Dlatego zachęcamy Państwa żeby w przyszłym roku prze-
konać się samemu jak było i przebadać swój organizm.  
Do zobaczenia za rok!

HONOROWY 
PATRONAT:

SPONSOR  
STRATEGICZNY:

ORGANIZATOR:
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Pipi Nitolic  
z grzebieniem
30 ml
Wyrób przeznaczony do stoso-
wania w leczeniu wszawicy wy-
wołanej przez wesz głowową, li-
kwiduje zarówno aktywne stadia 
rozwojowe oraz  jaja wszy(gnidy), 
ponadto  ułatwia usunięcie mar-
twych wszy i gnid.
Producent: ICB PHARMA, 
Jaworzno

Pipi Nitolic  
Prevent Plus 
spray 75 ml, nowa  
nietłuszcząca formuła
Ochrona przed wszawicą, wyrób 
medyczny chroniący przed za-
rażeniem wszawicą. Zalecany do 
codziennego stosowania, gdy w najbliższym otoczeniu dziecka 
rozpoznano wszawicę lub istnieje ryzyko ponownego zaraże-
nia wszawicą, w trakcie i  po powrocie dzieci z kolonii, obozów  
i wycieczek. Działanie ochronne utrzymuje się do umycia włosów.
Producent: ICB PHARMA, Jaworzno

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

Przez ostatnie miesiące roz-
mawiałam z wieloma osobami po 
sześćdziesiątym roku życia. Chcia-
łam dowiedzieć się co uważają za 
zalety bycia seniorem. 

Osoby po sześćdziesiątce mają 
wreszcie czas. Czas, żeby odpo-
czywać kiedy chcą i ile chcą, aby 
podziwiać świat, spotykać się 
z przyjaciółmi albo po prostu po-
rozmawiać, tak jak ze mną, o tym 
co dobrego wynika z faktu, że są 
seniorami.

Czas mija im wolniej i spokoj-
niej, niż kiedyś. Wszystko to, co 
było pilne kiedyś, jest już historią. 
Teraz nareszcie robią to co lubią, 
dokształcają się, spotykają z rodzi-
ną i przyjaciółmi, jeśli przyjdzie im 
ochota cieszą się swoją samotno-
ścią i spokojem. Najbardziej popu-
larną aktywną formą wypoczynku 
są spacery i prace na działce. Jest 
jednak wielu entuzjastów nordic 
walking, biegówek, tańca towarzy-
skiego, jogi czy... tai-chi. Aktyw-
ność fizyczna nie ustępuje tej umy-
słowej. Wręcz przeciwnie ‒ wiele 
osób rozwija swoją wiedzę i umie-
jętności w Uniwersytetach Trze-
ciego Wieku, w ramach których 
uczestniczą w wykładach, kursach 
komputerowych. Uczą się języków 

obcych, odwiedzają muzea i teatry, 
śpiewają w chórach. Emerytura to 
także czas na zaległą lekturę, krzy-
żówki i oglądanie seriali. Panowie 
chętnie majsterkują, panie cenią 
sobie możliwość częstych spotkań 
z przyjaciółkami przy kawie i ciast-
kach.

Moi rozmówcy uznali jedno-
głośnie, że największym plusem 
ich życia na emeryturze jest możli-
wość położenia się spać i wstania o 
dowolnej porze, podobnie jak fakt, 
że można się zdrzemnąć kiedy się 
ma ochotę. Znalazło się także kil-
ka osób ucieszonych faktem, że nie 
potrzebują już tak dużo snu, jak 
kiedyś, dzięki czemu mają więcej 
czasu dla siebie. Ważną zaletą jest 
także brak rutyny typu: „praca-
-dom”.

Choć z zakończeniem aktyw-
ności zawodowej wiąże się zwykle 
wiele obaw, znaczna część senio-
rów właśnie w tym obszarze upa-
truje największych zalet swojego 
wieku. Najczęściej wymieniają 
brak rygorów związanych z za-
trudnieniem i dyscypliną dnia 
codziennego osób pracujących.  
W chłodne dni szczególnie cenią 
sobie brak konieczności wczesne-
go wstawania i oczekiwania na 

przystankach. A kiedy chcą od-
począć – nie muszą już czekać na 
urlop.

Koniec pracy to także koniec 
obaw i strachu o jej utratę. A sama 
emerytura? Może nie jest wysoka, 
ale zawsze to pewny dochód, który 
dla wielu seniorów oznacza stabili-
zację finansową.

Podsumowując: 60+ to wiek, 
kiedy „celem staje się życie, a nie 
praca”. Senior ma więcej czasu 
na przemyślenia, kontemplację 
i uporządkowanie spraw. Nie 
musi już tak bardzo przejmować 
się opiniami innych, może być bar-
dziej spontaniczny. 

„Człowiek nareszcie wie, że 
żyje”, bo życie po 60-tce staje się 
prostsze i bardziej przewidywalne. 
Dlatego bogaci w doświadczenia 
seniorzy chętnie dzielą się wiedzą 
z młodszymi, a relacje z wnuka-
mi stają się dla nich okazją do na-
prawienia błędów popełnionych 
w wychowaniu własnych dzieci. 
Źródłem satysfakcji staje się sama 
liczba dobrze przeżytych lat i suma 
zdobytych doświadczeń, a radość 
przynosi każdy nowy dzień i każda 
mała rzecz. 

ZDROWIE SENIORA
Senior – to brzmi dumnie!

BENGAY 
maść przeciwbólowa, 50 g
Skład: 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu, 100 mg mentolu.
Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: łagodzenie bólów i sztywności mięśni oraz stawów 
spowodowanych przeciążeniem, urazem, stanem zapalnym, bólów 
odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u dorosłych i dzieci powyżej 
12 roku życia.
Producent: Johnson & Johnson
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Jednak najbardziej seniorzy 
podkreślali, że plusem jest możli-
wość pomagania. Komu pomaga-
ją seniorzy? Najczęściej rodzinie,  
wspierają w opiece nad dziećmi, 
odciążają je w pracach domowych. 
Możliwość wychowywania kolej-
nych pokoleń jest dla nich wielką 
radością i źródłem wzruszeń.

Osoby starsze coraz częściej an-

gażują się również w wolontariat – 
uczestniczą w akcjach społecznych, 
wspierają chorych i ubogich, ak-
tywnie działają w inicjatywach 
kościelnych. Sami też chętnie ko-
rzystają z pomocy i przywilejów, 
mogą korzystać ze zniżek w komu-
nikacji miejskiej, instytucjach kul-
tury i innych. Mogą liczyć na więk-
szy szacunek i zrozumienie; młodzi 

ustępują im miejsca w tramwajach 
i autobusach, przepuszczają w ko-
lejkach, a rodzina bierze pod uwa-
gę ich opinie.

Generalnie to czas kiedy widzi 
się więcej zalet i plusów niż mi-
nusów – po prostu bycie senorem 
brzmi dumnie!

oprac. M. Grzeczyńska

Vitaminum B compositum
50 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera witaminę B1-3 mg, witaminę B2-5 mg, witaminę 
B6-5 mg, witaminę PP-40 mg oraz pantotenian wapnia 5 mg.
Działanie: witaminy z grupy B biorą udział w przemianach węglowodanów, 
tłuszczów i białek. Organizm nie jest w stanie ich wytwarzać, dlatego musza 
być regularnie dostarczane z pożywieniem lub suplementowane.
Wskazania: profilaktyka i niedobory witamin z grupy B w okresach zwięk-
szonego zapotrzebowania (wspomagająco w leczeniu stanów gorączkowych, 
oparzeń, wyniszczenia alkoholowego), w okresach rekonwalescencji po prze-
bytych chorobach lub przeżytym stresie.
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa SA 

Sterolea z dodatkiem  
steroli roślinnych 
30 tabletek, suplement diety
Sterolea zawiera sterole roślinne, które wraz ze 
zbilansowaną dietą  pomagają obniżyć poziom 
cholesterolu, a następnie pomagają utrzymać 
jego prawidłowy poziom.
Wytwórca: ASA  Sp. z o.o.

Doppelherz aktiv  
Magnez-B6  
Forte 400
30 tabletek,  
suplement diety 

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

Zastosowanie
W okresie intensywnej pracy 
umysłowej i stresu, w stanach 
wyczerpania oraz dla wspomaga-
nia pracy mięśni. Jedna tabletka 
preparatu dostarcza aż 400 mg 
jonów magnezu, który:
•    wspomaga pracę umysłową
•    redukuje zmęczenie 
•    wspomaga kurczliwość mięśni
Magnez uczestniczy m.in. w 
przekazywaniu impulsów ner-
wowych, wytwarzaniu energii w 
organizmie i syntezie białek.  Ma-
gnez wpływa również na zacho-

wanie równowagi elektrolitów po 
intensywnym wysiłku fizycznym 
(w wyniku pocenia) oraz minera-
lizację kości. Witaminy z grupy B 
(B1, B6, B12, B9/ kwas foliowy) 
wspomagają funkcje umysłowe 
i poznawcze, ograniczają skutki 
zmęczenia układu nerwowego.
Wytwórca: Queisser Pharma.

Jaki będzie początek lata? Cie-
pły i słoneczny, a może chłodny 
i mokry? Czy podczas urlopu 
i  wakacji słoneczko nas wygrzeje 
i czy rolnicy powinni się obawiać 
suszy? A co czeka nas jesienią? 
Czy lato przedłuży się, czy szyb-
ko przyjdzie plucha? Te pytania 
zadają sobie nie tylko planujący 
urlop, ale każdy z nas.

Najpopularniejszy miesiąc wa-
kacyjno-urlopowy: LIPIEC z pogo-
dą w kratkę. Bardzo podobnie, jak 
w czerwcu, aura będzie się często 
i gwałtownie zmieniać. Będzie kil-
ka bardzo ciepłych okresów, wręcz 
upalnych, które szybko będą koń-
czyć gwałtowne burze, mogące 
powodować szkody. Spodziewamy 
się po nich niskich temperatur, rzę-
du nawet 15 stopni, które podczas 

opadów deszczu i przeważającego 
zachmurzenia będą odbierane jako 
chłód. Po wielu już ciepłych lipcach 
nawet temperatura w okolicach 
normy będzie przez nas odbiera-
na jako dość niska, pozostawiają-
ca wiele do życzenia. Najchłodniej 
będzie tradycyjnie nad morzem 
i w górach, czyli tam, gdzie naj-
częściej spędzamy wakacje. Sumy 
opadów także będą różne, na za-
chodzie i południu padać będzie 
mniej, a na wschodzie więcej.

SIERPIEŃ – ostatni miesiąc lata 
i wakacji zapowiada się jeszcze bar-
dziej kapryśnie. Będą występować 
burze, które poprzedzać będą więk-
sze ochłodzenia po krótkich, ale 
chwilami intensywnych falach bar-
dzo gorącego powietrza z południa. 
Najchłodniej sierpień zapowiada się 

w regionach północnych, zwłasz-
cza nad Bałtykiem. Nadal najmniej 
padać będzie w województwach 
zachodnich i południowych, a naj-
więcej na wschodzie kraju.

Trzymając się zasady, że pogo-
da jest zawsze, życzę Wam uda-
nych wakacji!

POGODA NA LATO
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Afganistan, oficjalna Islamska Republika Afga-
nistanu jest śródlądowym państwem w Azji Środko-
wej. Od północy graniczy z Turkmenistanem, Uzbe-
kistanem i Tadżykistanem, od wschodu z Chinami, 
od wschodu i południa z Pakistanem i od zachodu z 
Iranem. Afganistan obejmuje obszar ok. 650 tys. km 
kw., a zamieszkuje go ok. 33 mln ludzi – Patanie  albo 
Pasztunowie to 52% ludności, Tadżycy to 20%, Haza-
rowie to 9%, Uzbecy 9%, Turkmeni to 2% i inni. Ję-
zyk urzędowy to paszto (ok. 9 mln) i dari czyli perski 
(ok. 7 mln), który do 1936 roku był jedynym językiem 
urzędowym. 98% ludności wyznaje islam, 90% to sun-
nici. Chrześcijaństwo jest prawnie zabronione. Mikro-
skopijna grupa katolików działa w ukryciu i jest zorga-
nizowana w tzw. misji „Sui Iuris”. Prawie 80% ludności 
to analfabeci. Stolicą Afganistanu jest Kabul, mający 
ponad 2,5 mln mieszkańców. Afganistan jest jednym 
z najbiedniejszych krajów świata – dochód narodowy 
na jednego mieszkańca wynosi zaledwie 600 dolarów, 

a wytwarza go głównie prymitywne rolnictwo (upra-
wa pszenicy i innych zbóż, ryżu, winogron i owoców, 
hodowla owiec, kóz, bydła i osłów oraz wielbłądów) 
i rzemiosło (przemysł i górnictwo słabo rozwinię-
te) oraz usługi. Kolei żelaznych w ogóle nie ma jak 
również wielu dróg o twardej nawierzchni. Kraj nie 
ma w zasadzie czego eksportować; jeszcze niedawno 
temu eksportowano towary wartości zaledwie 150 mln 
dolarów. Z czego Afganistan jest natomiast znany na 
całym świecie to jedynie jako nielegalny wielki produ-
cent i eksporter maku lekarskiego – opium (ok. 4000 
t), z którego świat przestępczy produkuje morfinę.

Pierwsi Polacy w Afganistanie
Chociaż Afganistan leży w centralnej Azji, a więc 

bardzo daleko od Polski, kontakty Polaków z tym kra-
jem rozpoczęły się od 1. poł. XVIII wieku. 

Nie wiele można znaleźć na temat Polaków w Afga-
nistanie w bibliotekach, ale w 2005 r. Marek Szymano-

AFGANISTAN
Śladami Polaków
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wicz obronił pracę magisterską za-
tytułowaną „Polscy mudżahedini 
w Afganistanie”. Tam zawarł trochę 
informacji na temat żyjących tam 
Polaków, jako pierwszego Polaka 
w Afganistanie wymienia Jana Pro-
spera Witkiewicza.

Tymczasem prawdopodobnie 
pierwszym Polakiem w Afgani-
stanie był pochodzący z Kujaw – 
Tadeusz Krusiński (1675-1757), 
jezuita, misjonarz, lekarz i orien-
talista. Po studiach teologicznych 
i przyjęciu święceń kapłańskich 
w Krakowie w 1705 r. wyjechał 
na misje do Persji (Polska koordy-
nowała wówczas katolicką działal-
ność misyjną w tym kraju, była jej 
protektorką przez prawie 150 lat). 
Przebywając z przerwami ponad 
20 lat na Wschodzie, poza Azer-
bejdżanem, Armenią i Gruzją, 
gdzie głównie przebywał, odwie-
dził szereg razy Persję, Turcję, Sy-
rię, Kurdystan, Palestynę, Arabię i 
także Afganistan. Biegle opanował 
język perski, arabski, ormiański, 
gruziński i turecki, znał ponadto 
łacinę, włoski, francuski i rosyjski. 
Mieszkając tam poznał miejsco-
wych dostojników, dla których był 
pożytecznym tłumaczem oraz ich 
lekarzem z Europy. Pracując w Per-
sji był świadkiem najazdu Afganów 
na ten kraj w 1722 r. (przeżył oblę-

żenie Isfahanu przez nich) oraz za-
jęcia przez nich Teheranu w 1725 r. 
Został także lekarzem afgańskie-
go marszałka Aghassiego, jednej 
z najbliższych osób dowodzącego 
inwazją Mehmeda. Dzięki tej zna-
jomości Krusiński spokojnie prze-
bywał przez trzy lata na terenach 
zajętych przez Afganów – głównie 
w Dżulfie. Rewoltę afgańską w Per-
sji opisał w dziele „Relatio de mu-
tationibus Regni Persorum” (Rzym 
1727). Praca ta miała wiele wydań 
i była przetłumaczona na angielski, 
francuski, holenderski, niemiecki 
i turecki, na język turecki przetłu-
maczył ją sam Krusiński, a wydana 
została pt. „Terdżume-i tarih sej-
jah” w Stambule w 1729 r. W Pol-
sce ukazała się drukiem po łacinie 
wydana we Lwowie w 1740 r pt. 
„Tragica vertenis belli Persici hi-
storia”. Krusiński wydał jeszcze kil-
ka innych książek na temat Persji 
i Afganistanu. Przez te prace Ta-
deusz Krusiński stał się pierwszym 
europejskim wielkim historykiem 
Persji (Iranu) i Afganistanu. Przez 
wiele lat były to podstawowe prace 
o tych krajach.

Ojciec Krusiński nie tylko po-
znał Afganów, z którymi miał do 
czynienia na co dzień i nie tylko 
uważnie słuchał i notował wszystko 
to co usłyszał o nich i ich kraju, ale 

również poznał ich kraj. W swoich 
książkach opisał panujące w tych 
krajach stosunki społeczne, eko-
nomiczne i obyczaje, przedstawił 
również mozaikę etniczną tych 
krajów. Jako pierwszy opisał do-
kładnie góry Afganistanu – Hindu-
kusz oraz rzeki tego kraju. 

Za sprawą Rosji, Prus i Austrii 
w 1795 r. Polska znikła z mapy po-
litycznej Europy. Większość ziem 
polskich zajęła Rosja, która od po-
czątku XIX wieku dążyła również 
do zajęcia Zakaukazia i Środkowej 
Azji. Od tej pory Polacy często po-
jawiali się na tych terenach, jako 
rekruci rosyjskiej armii lub rza-
dziej jako urzędnicy czy oficerowie 
carscy oraz członkowie rosyjskich 
misji dyplomatycznych.

I tak właśnie doszliśmy do wy-
mienionego wcześniej Jana Pro-
spera Witkiewicza (1808-1839), 
którego często wymienia się jako 
pierwszego Polaka w Afganistanie. 
Pochodził on z tych samych Wit-
kiewiczów co – później – głośny 
Witkacy.

Jan Prosper Witkiewicz, zna-
ny również jako „Batyr”, urodził 
się w Poszawszu na Litwie i był 
synem Wiktoryna, wicemarszałka 
powiatu szawelskiego. W gimna-
zjum polskim w Krożach w 1823 r. 
współzałożył tajne patriotyczne 

Okładka dzieła Tadeusz Kruścińskiego  
– wydanie współczesne

Afagńskie kobiety



stowarzyszenie uczniowskie „Czar-
ni Bracia”, w celu udzielenia pomo-
cy represjonowanym przez carat 
członkom Towarzystwa Przyjaciół 
Pożytecznej Zabawy „Promieniści”, 
jawnej, patriotycznej organizacji 
studentów polskich Uniwersytetu 
Wileńskiego. Stowarzyszenie zo-
stało wykryte przez sławnego ze 
zwalczania polskich spisków stu-
denckich Nikołaja Nowosilcowa. 
Witkiewicz został skazany przez 
sąd wojenny w Wilnie na karę 
śmierci, którą ze względu na jego 
młody wiek zamieniono na służbę 
wojskową w batalionie liniowym 
w Orsku w guberni orenburskiej 
na Uralu. Jego postać uwiecznił w 
III części „Dziadów” Adam Mic-
kiewicz (Bolesław Wierzbiański).

Prosper Witkiewicz miał wy-
jątkowe zdolności językowe – opa-
nował dobrze 19 języków, w tym 
perski, arabski i pasztuński (pasz-
to), którym posługuje się wielu 
Afganów. Rosjanie postanowili 
wykorzystać jego znajomość tych 
języków, kierując go do Komisji 
Granicznej w charakterze tłumacza 
w Orenburgu. Jednocześnie został 
awansowany do stopnia podoficera 
– na podchorążego, następnie cho-
rążego.

W 1835 r. Witkiewicz został 
wysłany jako szpieg do uzbeckiej 
Buchary, gdzie inni carscy szpie-
dzy zauważyli wzmożoną działal-
ność angielskich szpiegów. Spotkał 
tam dwóch afgańskich posłańców 
emira Kabulu Dost Mohammeda, 
który jednoczył ziemie afgańskie, 
przeciwstawiając się penetracji 
angielskiej na tych terenach i po-
wstaniu pod ich zwierzchnictwem 
marionetkowego księstwa w Kan-
daharze. Witkiewicz załatwił bez-
pieczną podróż posłańców afgań-
skich do Petersburga. Polak, który 
do carskiej stolicy udał się razem 

z posłańcami, został przyjęty przez 
carską Komisję Azjatycką przy Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych, 
kierującą rosyjską ekspansją w Środ- 
kowej Azji. Po zdaniu przez nie-
go relacji z misji w Bucharze Ko-
misja postanowiła pokrzyżować 
angielską działalność dyploma-
tyczną agenta Aleksandra Burnesa 
w Afganistanie. W maju 1837 r. 
wysłała ona Witkiewicza jako rze-
komego zwykłego podróżnika do 
Kabulu i Kandaharu z tajną i deli-
katną misją – namówienia i prze-
kupienia tamtejszych władców do 
zawarcia sojuszu z Rosją i ze sprzy-
nierzoną z nią wówczas Persją. 
Witkiewicz wiózł z sobą list cara 
Mikołaja I do emira Kabulu. Wit-
kiewicz udał się do Afganistanu 
przez Persję. Najpierw był w Kan-
daharze, a w grudniu 1837 r. udał 
się do Kabulu, gdzie został przyjęty 
życzliwie przez Dosta Mohamma-
da. Był również pod Heratem 12 
lipca 1838 r., w chwili gdy armia 
perska przystępowała do szturmu 
na tę twierdzę. Podróżował zarów-
no w rosyjskim mundurze, jak i w 
miejscowych ubiorach. Nikt z nas 
nie rozpoznał Witkiewicza, kiedy 
ten w stroju afgańskim, w wielkim, 
białym turbanie, spod którego wy-
suwały się długie, gęste, czarne loki, 
odwiedził nasz obóz. Do tego stop-

nia przyswoił obyczaje, przyzwy-
czajenia i język Afganów, że nawet 
Persowi i Afganowi trudno byłoby 
odróżnić go od swoich - wspomi-
nał spotkanie z Witkiewiczem pod 
Heratem gen. Iwan Błaramberg, 
adiutant posła rosyjskiego w Persji, 
Iwana Simonicza.

Z misji Witkiewicz wywiązał się 
ponoć znakomicie i wiosną 1839 r. 
wrócił do Petersburga by zdać re-
lację rosyjskiemu Ministerstwu 
Spraw Zagranicznych. Przywiózł 
ze sobą ważne dla Rosjan doku-
menty i materiały oraz mapy topo-
graficzne Afganistanu. Do zdania 
relacji jednak nie doszło. Witkie-
wicz czekając na wizytę w MSZ 
poniósł śmierć w tajemniczych 
okolicznościach w petersburskim 
hotelu „Paris” w dniu 8 maja 1839 
r. Wszystkie materiały, które po-
siadał zaginęły. Istnieją trzy wersje 
jego śmierci: 1. popełnił samobój-
stwo (oficjalna wersja rządu car-
skiego), 2. został zamordowany 
przez carską ochronę – „bo za dużo 
wiedział” i 3. został zlikwidowany 
przez wywiad angielski. A może 
po prostu zginął dlatego, że wyszło 
na jaw, że był podwójnym agentem 
– rosyjskim i angielskim , a może 
tylko  angielskim? 

oprac. M. G.
ciąg dalszy  w następnym  

wydaniu  Zdrowie i Opieka
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Latem wszyscy chętnie ko-
rzystają z wielu sposobów na 
ochłodę: kąpieli, zimnych napo-
jów, lodów i poprzez gwałtowne 
zmiany temperatury narażają się 
na przeziębienie. Infekcjom gór-
nych dróg oddechowych sprzyja 
także klimatyzacja. Wchodząc 
z rozgrzanej ulicy do sklepu 
lub wsiadając do samochodu, 
nagle znajdujemy się w otocze-
niu, w którym temperatura jest 
o wiele niższa.

Ponadto klimatyzatory obni-
żają wilgotność powietrza w po-
mieszczeniu, a ciepłe i suche 
powietrze powoduje wysuszenie 
śluzówki nosa i gardła, co uła-
twia przenikanie wirusów do 
organizmu. Przeziębienia dopa-
dają także tych, którzy w ciągu 
dwóch tygodni chcą nadrobić 
zaległości z całego roku i fun-
dują sobie duże dawki wysiłku 

fizycznego. Tak potraktowany 
organizm jest osłabiony i podat-
ny na infekcje.

Latem – enterowirusy
Lekarze uważają, że letnie 

przeziębienie nierzadko jest 
trudniejsze do zwalczenia niż 
podobna infekcja zimą lub jesie-
nią. Trzeba nie tylko radzić sobie 
z nieżytem nosa, bólem gardła 
i gorączką, ale także z tempera-
turą panującą na zewnątrz. Wy-
stawianie się na działanie słońca 
nie sprzyja wychodzeniu z infek-
cji, a wręcz jeszcze bardziej osła-
bia organizm. To daje pole do 
działania enterowirusom – pa-
togenom przenoszonym drogą 
kropelkową, a także przez układ 
pokarmowy (stąd dodatkowymi 
objawami może być np. biegun-
ka). 

Odpowiedzialne są one za 
wiele poważnych chorób, m.in. 
zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych, zapalenie opłucnej, ze-
spół przewlekłego zmęczenia.

W ponad 90% przypadków 
zakażenie enterowirusami obja-
wia się  dolegliwościami górnych 
dróg oddechowych. Pierwsze 
objawy mogą być grypopodob-
ne. Tym bardziej nie należy ich 
lekceważyć. W naszym klima-
cie zakażenia enterowirusami 
występują głównie w okresie 
letnim; w miesiącach jesienno-
-zimowych za przeziębienia od-
powiadają rynowirusy, korona-
wirusy i wirus paragrypy.

Leczenie infekcji
W przypadku infekcji już przy 

pierwszych objawach należy za-
żyć leki. To zwiększa szanse na 
uniknięcie powikłań i znacznie 
poważniejszych chorób, za któ-
re odpowiadają enterowirusy. 
Większość lekarstw, które mogą 
pomóc, jest dostępna w apte-
ce bez recepty. Potrzebne będą 
takie leki, które zmniejszają 
przekrwienie błony śluzowej 
nosa. Aby złagodzić ból głowy 
i obniżyć temperaturę ciała, 
należy przyjmować środki prze-
ciwgorączkowe, przeciwbólowe 
i przeciwzapalne (np. zawiera-
jące ibuprofen lub paracetamol), 
a wspomagająco także witami-

Letnie przeziębienia
Lato, słońce, plaża, bezchmurne niebo... i jednocześnie katar, ból gardła, łamanie 

w kościach, temperatura. Niestety, infekcje górnych dróg oddechowych mogą przy-
trafić się nam także w wakacje.
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nę C, wapń i rutynę. Znacz-
nym ułatwieniem dla chore-
go w zwalczaniu pierwszych 
symptomów infekcji są prepara-
ty złożone, które leczą wszystkie 
objawy – zawierają dodatkowe 
składniki, np.: pseudoefedrynę 
lub dekstrometorfan.

Przy przeziębieniach trzeba 
pamiętać o przyjmowaniu dużej 
ilości płynów – najlepiej roz-
grzewających. Mogą to być np. 
herbaty z cytryną lub miodem, 
napary z ziół (rumianku, lipy, 
czarnego bzu) lub leki rozpusz-
czalne w wodzie i podawane 
w formie płynnej (w ich skład 

wchodzą m.in. paracetamol, wi-
tamina C). Płyny powinny mieć 
temperaturę pokojową. Dzia-
łanie rozgrzewające mają tak-
że maści zawierające kamforę 
i olejki eteryczne (np. eukalip-
tusowy). 

I ostatnie, lecz nie mniej waż-
ne, zalecenie: odpoczywać, naj-
lepiej w łóżku. 

Jak uniknąć 
przeziębienia?
Najlepszy sposób to higie-

niczny tryb życia: zbilansowana 
dieta, bogata w mikroelementy 
i witaminy, racjonalnie dawko-
wana aktywność fizyczna oraz 
sen. Codziennie pół godziny 
drzemki wzmocni system od-
pornościowy. Ważne jest tak-
że nawadnianie organizmu. 
Przyjmując duże ilości płynów, 
np. czystą wodę lub z sokiem 

z cytryny, wypłukujemy z or-
ganizmu toksyny, które także 
go osłabiają. O ile to możliwe, 
należy unikać klimatyzowanych 
pomieszczeń, a jeśli już musi-
my w nich przebywać – co jakiś 
czas wyjdźmy na świeże powie-
trze. Istotna jest także codzien-
na higiena ciała, szczególnie 
mycie rąk. 

Przezibienia się zdarzają,  
ale trzeba dbać o swój organizm, 
nawet latem.

oprac. M.Grzeczyńska

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

Metafen ZATOKI
20 tabletek

Pikopil 
7,5 mg/ml krople doustne 15 ml

Pikopil 
 7,5 mg 10 tabletek 

Theraflu Extra Grip
14 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera paracetamol - 650 mg, 
fenylefrynę – 10 mg, feniraminę – 20 mg.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, 
antyhistaminowe.Skład: 1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu oraz 30 mg pseudoefedryny.

Działanie: przeciwbólwe, przeciwzapalne,  przeciwgorączkowe, zmniejsza obrzęk błony 
śluzowej.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, bóle głowy i niedrożność zatok.
Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA  S.A. 

Skład: 1 ml (15 kropli)  zawiera 7,5mg pikosiarczanu sodu.
Działanie: przeczyszczające.
Wskazania: krótkotrwałe (do 3dni)  łagodzenie dolegliwości 
związanych z krótkotrwałym, przewlekłym zaparciem.
Podmiot odpowiedzialny:  NORD PHARMA

Skład: 1 tabletka   zawiera 7,5mg pikosiarczanu sodu
Działanie: przeczyszczające.
Wskazania: krótkotrwałe (do 3 dni)  łagodzenie dolegliwości 
związanych z krótkotrwałym, przewlekłym zaparciem.
Podmiot odpowiedzialny: NORD PHARMA

Wskazania: objawowe leczenie grypy i przeziębienia, tj. gorączka, katar, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle 
kostno stawowe, kichanie , dreszcze.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
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Jakie są zasady refundacji 
sprzętu ortopedycznego?

Dofinansowanie może do-
stać każdy, kto jest ubezpieczony 
w NFZ. Pierwszy krok to uda-
nie się do lekarza rodzinnego 
po skierowanie do odpowied-
niego dla Państwa specjalisty. 
Ten musi najpierw orzec, że 
konieczne jest stosowanie spe-
cjalistycznego sprzętu w celach 
rehabilitacji, a następnie wy-
dać odpowiedni wniosek dla 
pacjenta. W dalszej kolejności 
pacjent powinien udać się do 
wojewódzkiego oddziału NFZ, 
aby otrzymany wniosek po-

twierdzić – trzeba tutaj oczywi-
ście pamiętać o tym, aby zabrać 
ze sobą dowód osobisty oraz do-
kument, który potwierdzi, iż po-
siadają Państwo ubezpieczenie 
zdrowotne. Potem można wy-
brać się do sklepu medycznego  
i zakupić potrzebne akcesoria or-
topedyczne konieczne do rehabi-
litacji. Pozostaje jeszcze kwestia 
tego, na jakich zasadach odbywa 
się sama refundacja. NFZ ma 
bowiem określone pewne limity 
i jeżeli cena danego akcesorium 
jest wyższa niż ustalona suma, 
to różnicę w cenie dopłacić musi 
pacjent.

Na jaki sprzęt ortopedycz-
ny można dostać  
dofinansowanie?

Pacjent może złożyć wniosek 
na wiele różnego rodzaju sprzę-
tów i nie ma w tym przypadku 
żadnych wymogów, jeśli chodzi 
o specyfikę urazu. O wszystkim 
zadecyduje oczywiście lekarz-
-specjalista, do którego trzeba 
się udać w takim celu, aby ten 
stwierdził, jaki dokładnie sprzęt 
rehabilitacyjny jest nam po-
trzebny do powrotu do zdrowia.

oprac. M. Grzeczyńska

Dofinansowanie do 
sprzętu ortopedycznego  
i rehabilitacyjnego

W takim przypadku najczęściej potrzeba rehabilitacji, która przecież kosztuje – warto więc 
znać zasady refundacji sprzętu rehabilitacyjnego, by ponieść jak najmniejsze koszty lecze-
nia. Jak się bowiem okazuje, wystarczy tylko kilka kroków, aby tego typu dofinansowanie 
uzyskać. Nie jest to wcale trudny proces, a przecież w ten sposób mogą Państwo zakupić 
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny w znacznie niższej cenie. Jest to więc doskonałe roz-
wiązanie dla wszystkich zmagających się z różnego rodzaju kontuzjami lub urazami ciała.  
W ich przypadku bardzo często konieczna jest długotrwała rehabilitacja – ta nie byłaby moż-
liwa bez takiego sprzętu, dlatego nic dziwnego, że na uzyskanie tego typu pomocy decyduje 
się coraz więcej osób.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań0 niepożądany-
chi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farma-
ceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Fiorda Vocal
30 pastylek do ssania, suplement diety

Na chrypkę i suchość w gardle, zawiera kwas hialuro-
nowy.
Porost islandzki i prawoślaz wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
błony śluzowej gardła i krtani. Składniki stanowią uzupełninie die-
ty dla osób przebywających w suchych, ogrzewanych lub klimaty-
zowanych pomieszczeniach, pracujących głosem, przebywających  
w warunkach zmiennej wilgotności, uprawiających sport – gdy 
często oddychamy przez usta.
Producent: Phytopharm Klęka.
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Lato to czas podróży i wycieczek. 
Niektórzy z nas jednak rozpoczynają 
ten okres z pewnymi obawami. Lęk 
rodzica czy dziecka, które źle znosi 
dłuższe wyprawy samolotem, samo-
chodem, statkiem czy autokarem 
jest uczuciem zrozumiałym, lecz ist-
nieje kilka metod by pokonać choro-
bę lokomocyjną i dotrzeć do celu bez 
nieprzyjemnych incydentów.

Choroba lokomocyjna
Na tę przykrą dolegliwość cier-

pi niemal 20% dorosłych, lecz czę-
ściej dotyka dzieci i osoby starsze. 
Jej objawami są nudność, wymioty 
i bóle głowy, bladość spowodowa-
na skurczem naczyń krwionośnych, 
wzmożona potliwość, ślinotok 
czy zaburzenia rytmu pracy serca. 
Przypadłości nasilają się zwłaszcza 
podczas hamowania i przyspiesza-
nia auta czy kołysania statku. To 
efekt braku zgodności bodźców, a 
konkretnie sygnałów wzrokowych i 
sygnałów wysyłanych przez narząd 
równowagi – błędnik odbieranych 
przez mózg.

Zanim wyruszycie 
Pierwsze środki zaradcze podej-

mij już przed wyjazdem.
POSIŁKI – by nie nasilały się 

nudności przed wyjazdem przy-
gotuj dziecku tylko lekki i niezbyt 
obfity posiłek. Już w dniu poprze-
dzającym podróż podawaj mu lek-
kostrawne potrawy. Mogą to być ka-
napki z pieczywa pszennego z chudą 
wędliną lub twarożkiem, gotowaną 
lub pieczoną w folii pierś z kurczaka 
z ryżem, chudy rosół z kaszą manną 
lub lanymi kluseczkami. Warto rów-
nież zrezygnować z napojów gazo-
wanych.

ŚRODKI ZARADCZE – możesz 
podać malcowi przed podróżą jeden 
z dostępnych w aptece produktów 
na bazie składników naturalnych. 
Najczęściej są to preparaty z ekstrak-
tem z imbiru, które nie wywołują 
senności. Warto zwrócić uwagę czy 
zawierają witaminę B6 i wybierać 
te w postaci kropli. Syropy z reguły 
są słodkie, a tabletki trudniejsze do 
strawienia przez wrażliwy żołądek. 
Oprócz tego możesz skorzystać z 
opasek uciskowych lub plastrów.

W trakcie długiej podróży… 
Dzieci cierpiące na chorobę lo-

komocyjną powinny zawsze siadać 
przodem do kierunku jazdy. Po-
dróżując autobusem czy pociągiem 
wybierać miejsce jak najdalej od osi 
kół, w samolocie zaś usiąść w oko-
licy skrzydeł. W czasie jazdy poin-
formuj malucha, że powinien pa-
trzeć na horyzont – stabilny punkt  
w krajobrazie. Obserwacja migają-
cych drzew czy słupów wzmaga do-
legliwości chorobowe.

Dobrze jest od czasu do czasu 
otworzyć okno, by wpuścić do środ-
ka świeże powietrze i zrezygnować 
z zapachów samochodowych oraz 
perfum, które mogą potęgować 
mdłości.

Poranne nudności   
u ciężarnych.

Poranne nudności to dolegli-
wość pojawiająca się najczęściej  
w pierwszym trymestrze ciąży. Z re-
guły występują do 12-16 tygodnia. 
Bez względu na nazwę poranne 
nudności mogą występować o każ-
dej porze dnia. Zazwyczaj powoduje 
je wysoki poziom hormonów ciążo-
wych we krwi. Oto kilka prostych 

porad na złagodzenie nudności  
w ciąży:

• Po przebudzeniu nie wsta-
waj  gwałtownie. Zostań w łóżku 
jeszcze przynajmniej kilka minut.

• Nie przejadaj się. Jedz mało, ale 
często – mniej więcej co 2 go-
dziny. Spadek poziomu cukru 
we krwi może sprzyjać mdło-
ściom.

• Unikaj tłustych, smażonych na 
głębokim oleju potraw, gdyż na-
silają one nudności.

• Dostarcz organizmowi wita-
minę B6, która nie tylko odpo-
wiada za przyswajanie białek 
i tłuszczów, ale jest również 
„sprzymierzeńcem” przy poran-
nych nudnościach. Najwięcej 
witaminy B6 zawierają: produk-
ty zbożowe, ziemniaki, banany, 
kiełki pszenicy, tuńczyk oraz 
chude mięso.

• Stosuj przekąski między posił-
kami, a także przed snem. In-
tensywny poranny głód może 
wzmagać nudności.

• Unikaj intensywnych zapachów, 
zwłaszcza jeśli chodzi o deter-
genty, kosmetyki, papierosy, czy 
jedzenie.

Dziecko w podróży? Ciąża?
Mamy sposoby na mdłości i nudności.

IMBIFEM 
krople 50ml,  
suplement diety
Zawiera wyciąg z kłącza im-
biru, który dzięki swoim wła-
ściwościom łagodzi poranne 
nudności, a także szybko i sku-
tecznie przeciwdziała zgadze i 
objawom choroby lokomocyj-
nej. Jest skuteczny  w łagodze-
niu mdłości, jest bezpieczny, 
nie powoduje senności.

Establo Pharma Sp. z o.o.



Muzeum Drukarstwa  
w Cieszynie
Jest w Cieszynie takie miejsce, gdzie można znaleźć cały 
zgromadzony sprzęt drukarski, pamiętający zamierz-
chłe dzieje i to w pełni sprawny! Jest to stara drukarnia 
typograficzna – pamiątka po największej w Monarchii 
Austro-Węgierskiej drukarni. Szczęście ma ten, kogo po 
drukarni oprowadza Karol Franek, długoletni pracownik 
Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej, miłośnik i pasjonat, 
który zebrał większość eksponatów, i który doprowadził 
do powstania tego muzeum. Pan Karol sam potrafi obsłu-
giwać maszyny i puszcza je w ruch ku radości turystów. 
Swoimi opowieściami zabiera zwiedzających w podróż 
po historii drukarstwa. W wyobraźni i na żywo obserwu-
jemy urządzenia oraz śledzimy kolejne etapy druku – od 
ręcznego układania tekstu z zastosowaniem pojedynczej 
litery, przez składanie i odlewanie na skomplikowanej 
maszynie, odbijanie na papierze, aż po łączenie w jedną 
książkę za pomocą urządzeń introligatorskich. Przejmu-
jący jest zapach unoszący się w drukarni – czuć metalowe 
czcionki i matryce, tusz i smar z maszyn odlewniczych.
Wizyta w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to fascynują-
ca wycieczka dla całej rodziny. 

Wędrówki bliskie i dalekie
W tym wydaniu spóbujemy spełnić Wasze dziecięce marzenia. Kto z nas nie chciał zostać strażakiem,  
operatorem maszyny parowej – sprawdź i odwiedź Szlak Zabytków Techniki!

Kiedy warto zwiedzać obiekty techniki? Świetną okazją do rozpoczęcia przygody z zabytkami techniki 
jest INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki. Co roku w drugą sobotę czerwca całe województwo 
śląskie przybiera pomarańczowe barwy i prawie 100 tysięcy uczestników bawi się na wielu imprezach organi-
zowanych na terenie obiektów przemysłowych. To jedyny taki festiwal w naszej części Europy! 
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Muzeum Górnictwa Rud 
Żelaza w Częstochowie
Częstochowa kojarzy się wyłącznie z Jasną 
Górą i pielgrzymkami. Nic dziwnego. Mało 
kto wie, że okolice Częstochowy są zasobne 
w rudy żelaza. Wydobywano je już w śre-
dniowieczu, najpierw metodą odkrywkową, 
a potem drążąc szyby i chodniki. Z czasem 
powstawały huty. Po wojnie zbudowano aż 
25 nowych zakładów wydobywczych. Nie 
działały jednak długo, bo już w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku zlikwido-
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Przyjemnych podróży!

Inofem 
30 lub 60 saszetek, suplement diety

Composita  Mama  DHA
30 kapsułek + 60 kapsułek, suplement diety 

To skomponowany przez specjalistów produkt, rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, zawierający  witaminy i minerały 
dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Zawiera wysoką dawkę 
DHA-600mg, rekomendowane składniki w aktywnych formach, zamknięte 
w dwóch formułach: MaxProtection i ActiveCare.
Establo Pharma Sp. z o.o.

KICK THE TICK 
Zestaw do bez-
piecznego usuwania 
kleszczy 

Inofem wspomaga utrzymanie fizjologicznej równowagi hormonalnej 
u kobiet. Stosowany wspomagająco w przygotowaniu do programów 
zapłodnienia pozaustrojowego. Inofem zawiera 2000 mg mio-inozytolu 
i 200 µg kwasu foliowego, Inofem wspomaga owulację, poprawia wraż-
liwość komórek na działanie insuliny, łagodzi objawy wysokiego stężenia 
androgenów (np. zmiany skórne, owłosienie), ułatwia normalizację masy 
ciała.
Establo Pharma Sp. z o.o. 

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

Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
W Łaziskach funkcjonuje Elektrownia i Muzeum Energetyki – 
wystarczy je odwiedzić, aby dowiedzieć się, że z kominów leci 
para wodna, a nie zanieczyszczenia, i że aby przetrwać bliskie 
spotkanie z prądem najlepiej mieć na sobie kombinezon, który 
ma w sobie tzw. „Klatkę Faradaya”. 
To taki strój zrobiony ze specjalnego materiału, w którym zasto-
sowano srebrne nici, W budynku dawnej rozdzielni z lat trzydzie-
stych poprzedniego wieku zorganizowano w 2003 roku jedyne w 
tej branży w Polsce Muzeum Energetyki. Pasjonaci prądu obejrzą 
tu kilka tysięcy eksponatów. Czeka na nich kolekcja liczników 
energetycznych i zbiór żarówek, a oprócz tego maszyny, agregaty, 
urządzenia pomiarowe i oświetleniowe. Warto tu wstąpić choć-
by dla przywiezionej z Rodezji żarówki Edisona. Raz do roku, 
w święto Trzech Króli czyli w czasie tzw. Święta Światła można 
zobaczyć ją zapalną.

wano wydobycie w tym regionie, a ostatnią kopalnię zamknięto 
w 1982 r.
Dzisiaj w podziemnych korytarzach, tuż przy klasztorze na Ja-
snej Górze, na terenie częstochowskiego Parku im. Staszica, tu-
ryści znajdą Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. W podziemnej 
części zwiedza się rekonstrukcje chodnika górniczego z drew-
nianą i stalową obudową, komory pomp oraz przodka z maszy-
nami górniczymi. Do części podziemnej schodzi się zaledwie 
po kilku stopniach. Dla animuszu wkłada się kask i wędruje po 
kolejnych wystawach, cały czas prowadzeni głosem przewod-
nika z nagrania. Po wyjściu warto odwiedzić jeszcze pawilon 
z 1908 roku w części naziemnej. Można tam trafić na ciekawą 
wystawę prac młodych artystów. 

Zestaw pozwala na udzielnie 
pierwszej pomocy dla osób zaata-
kowanych przez kleszcze, składa 
się z wyrobu medycznego pozwa-
lającego na zamrożenie kleszcza 
oraz przyrządu do usuwania przy-
czepionych do skóry pasożytów. 
Zamrażanie żerującego kleszcza
Technologia Anti-Parasite Removal Film tworzy trwałą powłokę, która za-
pobiega rozerwaniu kleszcza podczas jego usuwania minimalizując ryzyko 
kontaktu z materiałem zakaźnym.
Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania 
zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza.
Zamrożenie miejsca wkłucia łagodzi ból, świąd, odczyn zapalny i ułatwia 
usuwanie przyczepionego pasożyta.
Usuwanie żerującego kleszcza
W zestawie jest przyrząd do usuwania kleszczy, który ułatwia sprawne i 
bezpieczne usuwanie pasożyta, co dodatkowo ogranicza możliwość trans-
misji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.
Wytwórca: ICB Pharma.



Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1. chroni przed nieszczęściami
2. choroba objawiająca się 

napadami drgawek i utratą 
przytomności

3. krawiecka zapinka
4. kask bojowy
5. belgijskie tatry
6. ocean od Grenlandii po An-

tarktydę
7. zbiór ksiąg świętych w juda-

izmie i chrześcijaństwie
8. przeciwnik wojen
9. naukowiec zajmujący się 

rekonstruowaniem dziejów 
prahistorycznych

10. mający ostrze z obu stron
11. kolarz
12. ekscentryczny
13. rower dla dwojga
14. kardynałowie
15. Gal,bohater komiksu
16. węgierska potrawa z mięsa
17. marka japońskich motocykli
18. perkusyjny taniec
19. amant, wielbiciel
20. największe tętnice
21. stare akta
22. statek powietrzny, w kształcie 

cygara napełniony lżejszym 
od powietrza gazem  
(sterowiec)

23. tekst na koszulce
24. i szkolna, i pamiątkowa
25. część stacji kolejowej
26. w parze z przypływem
27. współodczuwanie
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Otrex 600 (Diosminum). Jedna tabletka 
zawiera 600  mg diosminy półsyntetycznej. 
Wskazania do stosowania: Zmniejszanie 
objawów związanych z niewydolnością krą-
żenia żylnego kończyn dolnych, np: uczucia 
ciężkości i bólów nóg oraz dolegliwości spo-
wodowanych odleżynami. Leczenie objawo-
we w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze 
strony żylaków odbytu. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Pod-
miot odpowiedzialny: Stragen France SAS 
52 rue de la République 69002 Lyon, Francja 
Informacji o leku udziela: VEDIM Sp. z o.o. 
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.:  
+ 48 22 696 99 20 Data opracowania: 2015-05. ©
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Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powle-
kana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powle-
kane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: 
łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z se-
zonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej 
nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub po-
chodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens 
kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Należy zachować ostrożność 
podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz kar-
miącym piersią.

Dane podmiotu odpowiedzialnego: : VEDIM Sp. z o.o., ul. 
Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20, faks: 
+48 22 745 23 00. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ 
VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: +48 
22 696 99 20.

Data opracowania: 2016-01.

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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