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Suplement diety. 
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JJesień to jedna z najpiękniejszych pór roku.  
Dni są krótsze i chłodniejsze. Ptaki odlatują do 
cieplejszych krajów, liście spadają z drzew, ale jest 
kolorowo, a od nas zależy czy będzie radośnie. 
Nie możemy także zapomnieć, że jesień to przede 
wszystkim wyjątkowo pysznszna pora roku, bo 
owoce i warzywa aż proszą się, by je zjeść. To także 
czas, kiedy powinniśmy zbierać siły na zimę, za-
dbać o odborność, pozybyć się ponurego, jesien-
nego nastroju, przeanalizować naszą dietę. 

W tym numerze przypomnimy jak przygotować 
się na zimę, jak skutecznie zadbać o siebie jesienią, 
zwłaszcza te osoby, u których jesień to dolegliwoś-
ci w skutek chorób przewlekłych.  Warto poczytać 
o tym jak dbać w te coraz krótsze dni o oczy, aby je-
sień była jeszcze bardziej barwna. Zachęcamy ta-
kże do naszego cyklicznego przewodnika turystyc-
znego, tym razem zapraszamy w Bieszczady  i do 
relaksującej krzyżówki.  

Przyjemnej lektury  
w jesienne popołudnia  

życzy Redakcja
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Zdrowe odżywianie  
i aktywność fizyczna to 
dwie najlepsze rzeczy, 
które można zrobić  
dla swojego organizmu
Warto pamiętać, że jesień to 
nie tylko szare dni i smutki, ale 
także idealna pora na rozpo-
częcie zdrowego trybu życia.  
W jesieni można się zakochać! 

Aby się o tym przekonać, wy-
starczy dostosować swój jadło-
spis do warzyw i owoców, które 
oferuje nam matka natura o tej 
porze roku. Może skorzystacie 
z kilku porad:
1. Jedz dużo czosnku.   
Ma liczne właściwości lecznicze, 
dlatego bywa wykorzystywany 
do leczenia różnego rodzaju do-

legliwości, w tym przeziębień.
2. Pij orzeźwiające soki z cy-
trusów. Zawierają dużo witami-
ny C, która obroni twój organizm 
przed zarazkami i jesiennym 
przeziębieniem.
3. Jedz orzechy. Bogate w po-
tas i magnez pozwolą ci cieszyć 
się wyśmienitym wzrokiem przez 
długie lata.

JESIENNA AURA NIE SPRZYJA OPTYMISTYCZNEMU MYŚLENIU, NIEDOSTATEK  
SŁOŃCA, A W KONSEKWENCJI RÓWNIEŻ BRAK WITAMINY D, POWODUJE SPADEK  
ENERGII. NATOMIAST DESZCZE I CHŁODNE DNI SPRZYJAJĄ PRZEZIĘBIENIOM.  
NAJBLIŻSZE MIESIĄCE NIE BĘDĄ DLA NAS ŁATWE. NADESZŁA WIĘC PORA,  
BY ZADBAĆ O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE.

ZDROWA JESIEŃ 
aktywnie i optymistycznie



4. Pokochaj pomarańcze 
i grapefruity. Zawarta w nich 
rutyna i beta-karoten spowal-
niają produkcję wolnych rodni-
ków podczas przemian meta-
bolicznych i sprawiają, że twoja 
skóra wygląda lepiej.
5. Zrezygnuj z ostrych po-
traw. Płuca w okresie jesiennym 
są szczególnie wrażliwe, a ostre 
potrawy mogą je podrażnić.
6. Jedz mniej warzyw letnich 
i przejdź na warzywa jesien-
ne, takie jak dynia, kalafior 
czy brokuły. Wybieraj warzy-
wa bogate w potas, magnez 
i żelazo, np. seler, fasola szpa-
ragowa, pomidor,  kukurydza. 

Nie trać formy
Jesienią dobrze jest znaleźć 
chwilę na ruch, bowiem wy-
siłek fizyczny jest niezbędny 
dla naszego zdrowia. Chociaż 
pogoda za oknem może nie 
zachęcać do wyjścia z domu, 
dobrze jest zrobić jej na prze-
kór i jak najwięcej spacero-

wać. Poza tym szkoda siedzieć 
w domu, gdy na zewnątrz 
jest chociaż trochę ładnie, bo 
takich dni będzie teraz coraz 
mniej. 
Warto przed zimą nałapać jak 
najwięcej słońca, a przy okazji 
pooddychać pełną piersią. Na 
nasze ciało znakomicie wpły-
wa także regularne chodzenie 
na basen, fitness czy jogging. 
Ważne jest, by ćwiczenia były 
wykonywane systematycznie 
i by sprawiały nam przyjem-
ność. Pomysłów na jesienną 
aktywność jest naprawdę wie-
le, a ich wybór zależy tylko od 
nas. Poza tym wysiłek fizyczny 
powoduje wzrost stężenia en-
dorfin nazywanych hormona-
mi szczęścia, które skutecznie 
odstraszą jesienną depresję.

Odpowiednia dieta połączona 
z aktywnością fizyczną sprawi, 
że będziemy w lepszej formie, 
a nasze samopoczucie znacz-
nie się poprawi.

Sposób na odporność
Dobrym rozwiązaniem i na-
szą bronią w walce o zdrowie 
i dobre samopoczucie jest na-
sza odporność. Jak wiemy nie 
jest ona wyłącznie wrodzona, 
w dużej mierze zależy od na-
szego stylu życia, diety i ak-
tywności. Kiedy nie mamy wie-
le czasu na uprawianie sportu, 
większość życia spędzamy na 
siedząco w pracy lub pochło-
nięci jesteśmy obowiązkami 
domowymi, a nasza dieta po-
zostawia wiele do życzenia, 
to zwiększamy ryzyko spadku 
naszej odporności.
Ratunkiem dla zmęczonego 
i słabego organizmu będą za-
tem witaminy. To one odpo-
wiadają za zdrowie i prawid-
łowe procesy w naszym ciele. 
Te substancje musimy dostar-
czać z zewnątrz, gdyż nasze 
organizmy nie są w stanie ich 
wyprodukować. Niedobory 
witamin sprzyjają osłabieniu, 
gorszej koncentracji, spadkowi 
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nastroju, a długotrwałe mogą 
doprowadzić do poważnych 
zaburzeń i chorób. Dlatego nie-
zwykle ważne jest, aby dostar-
czać organizmowi wszystkie 
niezbędne witaminy, jeżeli za-
leży nam na zdrowiu.

Rodzaje witamin
Witaminy są substancjami po-
chodzenia naturalnego. Moż-
na wyodrębnić grupę witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach 
i rozpuszczalnych w wodzie. Te 
pierwsze – czyli witamina A, D, 
E i K powinny być dostarczane 
do organizmu wraz tłuszczem, 
w przeciwnym razie nie ulegną 
one rozpadowi i nie przyniosą 
żadnych pozytywnych skutków 
dla ciała. Tą grupę można su-
plementować, przykładowo su-
plementem diety Vitaral (opis 
dostępny  na str. 18). Druga 
grupa to witamina C i witaminy 
z grupy B. Należy pamiętać, że 
większość witamin jest wrażli-
wa na działanie temperatury.

Wzrost zapotrzebowania 
na witaminy w okresie 
jesienno-zimowym.
Okres jesienno-zimowy to dla 
naszych organizmów wyzwa-
nie. Narażeni jesteśmy nie tylko 
na spadek nastroju, ale także na 
zwiększone ryzyko zachorowań. 
Jesienią i zimą nasz organizm 
staje do walki z niekorzystny-
mi czynnikami zewnętrznymi, 
aby zapobiegać podatności na 
zachorowanie powinniśmy ze 
zdwojoną siłą przygotować się 
do tej walki. W tym celu zwięk-
szmy podaż witamin. Najważ-
niejszymi witaminami, które 
wesprą organizm w tym czasie 
są witamina C i witamina D. To 
one bezpośrednio dopowiadają 
za odporność. Witaminę C war-
to dodatkowo wesprzeć towa-
rzystwem rutyny, która zwiększa 
jej wchłanianie. Produkt, który 
dostarcza ich obu Witamina C + 
Rutyna będzie idealny właśnie 
w okresie jesienno-zimowym. 
Witamina D dodatkowo chro-
ni nas przed jesienną chandrą. 

Równie ważną jest witamina A, 
której niedobory przedkładają 
się zwiększenie ryzyka infekcji. 
Natomiast niedobory witamin 
z grupy B powodują notoryczne 
zmęczenie, spadek koncentracji 
i naraża nas na problemy skór-
ne.

Suplementacja  
witamin
Mimo że wszystkie witaminy 
występują w naturze, to bar-
dzo często zdarza się, że nie 
jesteśmy w stanie prawidłowo 
zbilansować swojej diety, aby 
dostarczyć ich wszystkich we 
właściwych proporcjach. Szcze-
gólnie zima, kiedy utrudniony 
jest dostęp do świeżych warzyw 
i owoców, a dostępne na rynku 
produkty często są wątpliwej 
jakości, musimy wspomóc się 
suplementami diety. To wbrew 
obawom dobry wybór. Tymcza-
sem cieszymy się jesiennymi 
owocami i warzywami, bo kiedy 
jak nie teraz!

oprac. M. Grzeczyńska
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Światło to podstawa
Szczególnie musimy zwrócić uwa-
gę na oświetlenie. Coraz później 
wschodzi słońce i coraz wcześniej 
zachodzi, co daje nam krótszy 
dzień, więc mniej światła. Pogoda 
też jest częściej pochmurna niż 
słoneczna, dlatego tak ważne jest 

to, przy jakim świetle pracujemy. 
Będąc przed komputerem, któ-
rego ekran świeci nam prosto  
w oczy, warto oświetlić dodat-
kowo pomieszczenie. Wzrok nie 
męczy się wówczas tak bardzo. 
Kiedy czytamy wieczorem książkę, 
bądź wykonujemy czynności, przy 

których nasz wzrok jest mocno 
skupiony, powinniśmy włączyć 
światło zanim zrobi się całkiem 
ciemno. Warto wiedzieć, że nasze 
oko jest w stanie widzieć wyraź-
nie nawet przy niewielkim świet-
le, dzięki zdolności do akomoda- 
cji, ale zdecydowanie bardziej się 

ZDROWE OCZY 
jesienią 

JESIENNA PORA PRZYWOŁUJE NA MYŚL OBRAZ KOLOROWYCH LIŚCI W BLASKU ZŁO-
TEGO SŁOŃCA I DŁUGIE WIECZORY PRZY CIEPŁEJ HERBACIE. NIESTETY TO RÓWNIEŻ 
GORSZA WIDOCZNOŚĆ WCZESNYM RANKIEM ORAZ PO ZMIERZCHU, KTÓRY JEST 
WYJĄTKOWO WCZEŚNIE. DLATEGO TAK WAŻNE, BY W TYM CZASIE SZCZEGÓLNIE ZA-
DBAĆ O WZROK. ZATEM, JAK DBAĆ O WZROK JESIENIĄ? PROBLEMY ZE WZROKIEM 
MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE TAKŻE NIEWŁAŚCIWĄ DIETĄ. ODPOWIEDNIA ILOŚĆ 
WITAMIN I MINERAŁÓW W NASZEJ CODZIENNEJ DIECIE JEST WARUNKIEM KONIECZ-
NYM 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 
KRÓTKIM CZASIE POWINNIŚMY ZAUWAŻYĆ PIERWSZE EFEKTY.
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wtedy męczy. Może to doprowa-
dzić do bólu oczu i głowy. Pamię-
tajcie, że poprzez czytanie przy 
słabym świetle nie uszkodzimy so-
bie wzroku. Przerwy w pracy przed 
komputerem, jak i podczas odpo- 
czynku z książką są bardzo istotne 
dla naszego wzroku. Zachęcamy 
spojrzeć w dal, czy zrobić kilka 
ćwiczeń oczu, by były wypoczęte  
i gotowe do dalszej pracy. Nie za-
pominajmy także o mruganiu.  

Krótkowzroczność  
zmierzchowa
W okresie jesiennym nasza aktyw-
ność dzienna nie kończy się wraz 
z zachodzącym słońcem. Stąd pro-
blem krótkowzroczności zmierz-
chowej, potocznie zwanej “kurzą 
ślepotą”. Powodem jest często brak 
witaminy A. Problem ten najciężej 
dotyka krótkowidzów, którym zde-
cydowanie trudniej jest widzieć  
w tak ciężkich warunkach. Jeśli wi-
dzisz gorzej podczas zwykłych spa-
cerów, albo prowadzenia samocho-
du po zmroku, udaj się do okulisty. 
Możliwe, że okulary w dzień nie 
będą potrzebne, dopiero o zmierz- 

chu i o świcie. Dla krótkowidzów 
dobrym rozwiązaniem może być 
dobór drugich okularów, specjalnie 
dostosowanych do gorszych wa-
runków. Nawet jeśli powodem jest 
brak witaminy A, nie stosuj diety 
samodzielnie, ponieważ przedaw-
kowanie jest równie niebezpieczne. 
To w jakiej kondycji jest nasz wzrok 
zależy od wielu elementów, takich 
jak na przykład: geny, tryb życia 
a nawet to czy jesteśmy szczęśli-
wi. W obecnych czasach wszys-
cy jesteśmy zabiegani, ciągle coś 
oglądamy, czytamy, ślęczymy nad 
książkami do późnej nocy a to jaki 
prowadzimy tryb życia ma bard-
zo duży wpływ na to jak widzimy. 
Skutkiem takiego trybu życia, jest 
na przykład nadmierne wysycha-
nie śluzówek. Otoczenie, w jakim 
się znajdujemy ma również  duży 
wpływ na nasze oczy. Klimatyza- 
cja, która jest już właściwie wszę-
dzie także może doprowadzić do 
problemów z oczami: tak zwanego 
zespołu suchego oka.
Jeżeli problemy ze wzrokiem mają 
podłoże genetyczne wtedy, nieste- 
ty nie jesteśmy wstanie im przeciw- 

działać, możemy jedynie leczyć 
efekty. Należy jednak sobie uświa-
domić, że bez regularnych wizyt 
u okulisty i odpowiedniej dawki 
odpoczynku, nawet osoba, któ-
ra nie jest obciążona genetycznie 
nie będzie miała dobrego wzroku. 
Pośpiech jest czynnikiem wpływa-
jącym na bylejakość spożywanego 
przez nas jedzenia co przekłada się 
na problemy z poprawnym widze-
niem. Dlatego my radzimy jak jeść 
żeby móc cieszyć się sokolim wzro-
kiem przez długie lata.

Przesuszone lub  
zanieczyszczone powietrze
Okres jesienny to sezon grzewczy. 
Powietrze w naszych mieszkaniach 
jest suche, co niekorzystnie odbija 
się na skórze i błonach śluzowych. 
Warto ustawić w mieszkaniu na-
wilżacz powietrza i co dnia kor-
zystać z kropli nawilżających do 
oczu. Jeśli mieszkamy na ternie, na 
którym jesień i zima to czas wys-
tępowania silnego smogu, koniec-
znie przeczytajmy jak chronić oczy 
przed zanieczyszczonym powie- 
trzem.
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Witaminy to podstawa  
zdrowych oczu
Bardzo ważna dla dobrej kondyc-
ji naszego wzroku jest witamina 
A. Jest to podstawowy obrońca  
przed tzw. kurzą ślepotą. Odpo-
wiednie widzenie po zmroku, to 
nie jedyna zasługa witaminy A, 
odpowiada ona także za rozróż-
nianie kolorów a także odpowied-
nie nawilżenie oka. Żeby uniknąć 
tych problemów, zadbajmy by 
w naszej diecie nie zabrakło 
żółtych, pomarańczowych oraz 
czerwonych warzyw i owoców. 
Dużą dawkę tej witaminy zawiera 
szpinak i sałata. Gotowa do przy- 
swojenia witamina jest wprawdzie 
pochodzenia zwierzęcego, jednak 
z roślinną prowitaminą organizm 
radzi sobie świetnie. 
Bardzo ważną witaminą, któ-
ra wpływa na jakość naszego 
wzroku są witaminy z grupy B. Te 
witaminy znajdziemy w pieczywie 
pełnoziarnistym, grubych kas-
zach i drobiu. Przede wszystkim 

wspomagają pracę nerwu wzro-
kowego a zatem przeciwdziałają 
występowaniu jaskry. Na tą wi-
taminę powinny zwracać osoby, 
które często wysilają, męczą swój 
wzrok, ponieważ odpowiada ona 
także za łagodzenie objawów 
zmęczenia i poprawia ostrość wi-
dzenia. Należy pamiętać, że za-
potrzebowanie na tą witaminę 
rośnie jeżeli spożywamy za dużo 
złych węglowodanów (słodycze, 
białe pieczywo). Kolejną ważną 
choć nie bezpośrednie związaną 
ze wzrokiem jest witamina E, która 
ułatwia wchłanianie witaminy A.  
Znajdziemy ją w orzechach, 
pełnym ziarnie, olejach. O zdro-
wotnych właściwościach wita-
miny C chyba nikomu nie musimy 
przypominać jednak ma ona jes-
zcze dodatkowo wpływ na nasz 
wzrok. Po pierwsze zmniejsza 
tempo starzenia się wzroku, po-
nadto wzmacnia naczynia krwio-
nośne i odpowiednio je dotlenia. 
Odpowiednia ilość tej witaminy 
w naszej diecie może także zm-

niejszyć ryzyko zachorowania 
na zaćmę. Tylko dla formalności 
napiszemy, że źródłem tej wita-
miny są: cytrusy, porzeczki, dzika 
róża czy papryka. Nie musimy jej 
spożywania ponieważ nie da się 
jej przedawkować, nadmiar jest 
bezpiecznie usuwany. 

Cynk dla oka
Nasze oczy potrzebują także 
mikroelementów: cynku i selenu. 
Te pierwiastki zapobiegają utracie 
wzroku wraz z wiekiem, obniżają 
ryzyko wystąpienia zwyrodnienia 
plamki żółtej. Cynk jest potrze-
bny siatkówce, a jego niedobór 
prowadzi do krótkowzroczności. 
Żeby dostarczyć odpowiednią 
ilość tych pierwiastków naszemu 
organizmowi sięgnijmy po mięso 
drobiowe, pełnoziarniste pieczy-
wo, owoce morza i orzechy.

Luteina
Wśród składników odżywczych 
korzystnych dla naszego oka jest 
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także luteina. Ten karotenoid pomoże w ochronie oka przed 
szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Gromadzi się pr-
zede wszystkim w plamce żółtej i soczewce, zapobiegając 
uszkodzeniu delikatnych naczyń włosowatych, siatkówki  
i receptorów reagujących na światło. Luteinę można zatem 
nazwać swoistym obrońcą plamki żółtej, której uszkodzenia 
mogą  grozić utratą centralnego widzenia kolorów a nawet 
trudnością w rozpoznawaniu twarzy czy ślepotą.  Luteinę 
znajdziemy w żółtkach jajek, szpinaku, selerze naciowym  
i kiełkach zbóż. 

Kwasy Omega 
Dla oczu ważnym składnikiem są kwasy omega- 3, któ-
ry zawierają przede wszystkim tłuste ryby morskie. Kwas 
omega-3 odpowiada za właściwe odżywianie oka, chroni 
je przed infekcjami i uszkodzeniami warstw zewnętrznych. 
Nie sposób nie zauważyć, że idealna dieta dla naszych oczu  
w pełni pokrywa się z tą, którą polecają dietetycy. Optymal-
na dieta dla naszych oczu jest bardzo zbliżona do tej śród-
ziemnomorskiej traktowanej nie jako okazjonalny sposób 
na odchudzania a stały sposób odżywiania. Poniżej przeds-
tawiamy przykładowe menu na jeden dzień, na które skła-
dają się wszystkie składniki niezbędne do tego żebyśmy 
mogli się cieszyć przez długie lata dobrym wzrokiem. 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. W. Jakubek

Dieta dobra dla oczu  
- przykładowy dzienny  jadłospis

Śniadanie
• koktajl jagodowy zrobiony z 1/2 

szklanki mrożonych jagód i 1/2 szklan-
ki jogurtu naturalnego

• 2 kromki chleba pełnoziarnistego 
cienko posmarowanego margaryną  
z plastrem półtłustego twarogu i 2 lis-
tkami sałaty

• szklanka herbatki z owoców leśnych
 II śniadanie

• grahamka cienko posmarowana 
masłem, z plasterkiem żółtego sera 

• miseczka surówki z jarmużu 
 Obiad

• talerz zupy krem brokułowej z grzan- 
kami zrobionymi z chleba razowego

• pierś drobiowa ze szpinakiem 
• miseczka sałaty lodowej z pomidorem 

doprawiona sosem winegret (oliwa 
roztarta z sokiem z cytryny, solą i pie-
przem)

• 2 łyżki brązowego ryżu
• szklanka soku pomidorowego

 Podwieczorek
• surówka z marchewki i jabłka z garś-

cią posiekanych orzechów włoskich, 
skropiona sokiem wyciśniętym z cy-
tryny

• szklanka soku z ciemnych winogron
Kolacja

• sałatka z 3–4 ugotowanych na półtwar-
do różyczek brokuła, 

• 1/2 szklanki fasolki szparagowej,
• 1/2 pokrojonej w kostkę piersi kurczaka 

upieczonej w folii,
• polana sosem z 1/4 szklanki jogurtu na-

turalnego,
• łyżeczki majonezu i 2 ząbków czosnku 

przeciśniętych przez praskę oraz obficie 
posypana posiekaną natką pietruszki



WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 202112

Temat Temat wydania

Choroby przewlekłe, których 
objawy nasilają się jesienią
Bóle stawowe potęgują się szcze-
gólnie jesienią i zimą. W tym cza-
sie jesteśmy mniej aktywni fizycz-
nie, unikamy ćwiczeń na świeżym 
powietrzu i spacerów. Zimą po-
nadto łatwiej o uraz, np. w wyniku 
poślizgnięcia się na oblodzonym 
chodniku. W tym okresie częściej 
również ujawnia się reumatoi-

dalne zapalnie stawów. Niepokój 
powinny wzbudzić takie objawy, 
jak poranne bóle stawów lub ich 
sztywność, ale także uczucie zmę-
czenia, bóle mięśni i niewielki 
ubytek masy ciała.

Alergia
Gdy alergia zaostrza się jesienią - 
powodem mogą być „domowe” 
alergeny – m.in. pleśnie i rozto-

cza. Te pierwsze kryją się pod ta-
petami, w doniczkach z kwiatami, 
w fugach między łazienkowymi 
płytkami czy też w piwnicy. Roz-
toczy mnóstwo jest w tapice-
rowanych meblach, zasłonach  
i dywanach, a przede wszystkim 
w łóżku – w materacu i w pościeli.
Ponadto objawy alergii (nieżyt 
nosa, łzawienie oczu czy dusz-
ność oskrzelowa) zaostrzają też 

JESIENIĄ KOLEJKI DO LEKARZY SĄ BARDZO DŁUGIE. PACJENCI NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZAJĄ SIĘ 
DO LEKARZA Z OBJAWAMI INFEKCJI WIRUSOWEJ. WIĘCEJ PRACY MAJĄ RÓWNIEŻ SPECJALI-
ŚCI, PONIEWAŻ JESIENIĄ NASILAJĄ SIĘ OBJAWY NIEKTÓRYCH CHORÓB PRZEWLEKŁYCH. DLA-
CZEGO? NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE, JAKIE CZĘSTO WYSTĘPUJĄ JESIENIĄ, FA-
TALNIE WPŁYWAJĄ NA NASZE SAMOPOCZUCIE I ZDROWIE. U WIĘKSZOŚCI OSÓB CHŁODNA, 
DESZCZOWA I WIETRZNA POGODA WYWOŁUJE PONURY NASTRÓJ, NIECHĘĆ DO DZIAŁA-
NIA, SENNOŚĆ. POJAWIAJĄ SIĘ TRUDNOŚCI Z KONCENTRACJĄ, ROZDRAŻNIENIE, BÓLE GŁO-
WY (CZASEM TEŻ BÓLE MIĘŚNI I STAWÓW). WŁAŚNIE TERAZ CZĘŚCIEJ DOPADA NAS KATAR,  
INFEKCJE GRYPOPODOBNE CZY SAMA GRYPA. ALE TO NIE WSZYSTKO. ZMIANY TEMPERATU-
RY, CIŚNIENIA ALBO NAGŁE PRZEJŚCIE FRONTÓW ATMOSFERYCZNYCH NASILAJĄ RÓWNIEŻ 
DOLEGLIWOŚCI TOWARZYSZĄCE NIEKTÓRYM CHOROBOM PRZEWLEKŁYM. 

Choroby przewlekłeChoroby przewlekłe
objawy objawy 

nasilające się nasilające się 
jesieniąjesienią
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infekcje wirusowe. Warto wie-
dzieć, że w przypadku astmy 
oskrzelowej napady duszności 
nasilają się przy nagłym ochło-
dzeniu – prawdopodobnie wyni-
ka to z nadmiernej reakcji oskrze-
li na nagły spadek temperatury.

• Aby pozbyć się alergenów, 
dbaj o czystość w mieszka-
niu. Sprzątaj na mokro, czę-
sto wietrz (roztocza przestają 
się rozmnażać w tempera-
turze poniżej 15°C), co ty-
dzień odkurzaj tapicerowane 
meble (najlepiej odkurza-
czem z filtrem HEPA), a tak-
że zmieniaj pościel (dobrym 
rozwiązaniem są antyaler-
giczne pokrowce).

• Roztocza i pleśnie lubią wil-
goć i ciepło, dlatego zadbaj 
o dobrą wentylację w domu i 
utrzymuj temperaturę w gra-
nicach 20°C.

• Warto też zaopatrzyć się 
w oczyszczacz powietrza. 
Aby pozbyć się roztoczy 
z miękkich mebli, matera-
ców, używaj specjalnych pre-
paratów roztoczobójczych.

• Pleśń z zakamarków w ła-
zience (także z kratek wenty-
lacyjnych) wyczyść płynem 
grzybobójczym. W całym 
mieszkaniu zrezygnuj z cięż-
kich zasłon, dywanów i chod-
ników, które gromadzą kurz. 
Książki, zbiory płyt, czasopis-
ma trzymaj w oszklonych re-
gałach. Ogranicz liczbę kwia-
tów doniczkowych. W miarę 
możliwości zrezygnuj też 
z tapet i boazerii, a ściany 
pomaluj antyalergiczną farbą.

Wirus opryszczki
Niektóre statystyki podają, że no-
sicielami wirusa opryszczki jest 
aż 80 proc. ludzi na świecie. Nie 
u wszystkich jednak ujawni on 
swoją obecność.
Jesienią jednak wiele osób zma-
ga się z opryszczką wargową, 
której powstaniu sprzyja osłabie-
nie organizmu, suche powietrze 
i przemęczenie.

Zawał serca
Zależność między zaostrzaniem 
się choroby wieńcowej i zawa-

łów serca a porą roku zauważono 
ok. 80 lat temu, kiedy opisywano 
częstsze występowanie zawałów 
jesienią i zimą, rzadziej wiosną, 
sporadycznie latem.
Dziś naukowcy twierdzą, że ok. 
90 proc. zawałów serca przypa-
da na okres przesilenia jesienne-
go i wiosennego. Tłumaczy się 
to zaburzeniami mechanizmów 
termoregulacji, w tym niepra-
widłową grą naczyniową, a także 
wzrostem lepkości krwi podczas 
przechodzenia chłodnych fron-
tów atmosferycznych.

Wrzody żołądka i wrzody  
dwunastnicy
Wrzody żołądka i dwunastnicy  
odnawiają się cyklicznie jesienią 
i wiosną, jednak nadal nie do 
końca wiadomo, dlaczego tak się 
dzieje. Mówi się o wpływie wa-
hań ciśnienia atmosferycznego 
na zmiany w składzie krwi, wy-
mienia się związek z sezonowym 
ogólnym osłabieniem organi-
zmu.
Badacze upatrują też przyczyn 
nawrotów choroby wrzodowej 
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w większej niż latem wrażliwo-
ści chorych na promieniowanie 
nadfioletowe – pobudza ono 
wydzielanie histaminy, a w kon-
sekwencji kwasu solnego, który 
podrażnia wrzody.

• Główną przyczyną powsta-
wania choroby wrzodowej 
jest bakteria Helicobacter 
pylori, dlatego po wnikliwej 
diagnostyce konieczne jest 
leczenie antybiotykami i in-
hibitorem pompy protono-
wej (zmniejsza wydzielanie 
soku żołądkowego).

• W czasie zaostrzenia dole-
gliwości unikaj potraw, któ-
re działają drażniąco na żo-
łądek (m.in. dania smażone, 
ostre przyprawy, marynaty).

• Jedz ciepłe lub chłodne 
posiłki (gorące powodu-
ją przekrwienie żołądka), 
staraj się jeść częściej małe 
porcje.

• Między posiłkami popijaj 
napar z siemienia lnianego 
(łyżkę nasion zalej szklanką 
wrzątku i odstaw na 15 mi-

nut) – działa osłaniająco na 
śluzówkę żołądka. Ogranicz 
kawę i mocną herbatę.

• Aby zapobiegać nawrotom 
dolegliwości, rzuć palenie 
i odstaw mocne alkohole, 
bo te używki pogarszają 
ukrwienie śluzówki, osła-
biając jej naturalne siły 
obronne.

• Unikaj leków zawierających 
kwas acetylosalicylowy, 
ibuprofen, diklofenak, na-
proksen – mogą uszkodzić 
błonę śluzową żołądka. 
Zadbaj o codzienny relaks, 
bo stres odbija się na pracy 
przewodu pokarmowego

Zapalenie zatok
Zapalenie zatok może się po-
jawić o każdej porze roku, ale 
w sezonie jesienno-zimowym 
jesteśmy na nie szczególnie 
narażeni, bo często jest ono 
powikłaniem przeziębienia. 
Dzieje się tak dlatego, że z po-
wodu obrzęku błony śluzowej 
nosa dochodzi do zablokowa-

nia kanałów łączących go z po-
szczególnymi zatokami. Wtedy 
w zatokach rozwijają się bak-
terie, które mogą spowodować 
w nich stan zapalny.

• Gdy masz objawy zapalenia 
zatok (katar, bóle głowy lub 
części twarzy, stan podgo-
rączkowy, uczucie zatkane-
go nosa), nie zwlekaj z wi-
zytą u lekarza. Nieleczona 
infekcja może przekształcić 
się w przewlekły stan za-
palny, którego leczenie jest 
trudne i długotrwałe.

• Oprócz terapii zaleconej 
przez lekarza zadbaj o na-
wilżenie mieszkania (użyj 
nawilżacza powietrza albo 
ustaw naczynia z wodą), 
bo odpowiednio nawilżone 
powietrze przyśpiesza re-
generację błon śluzowych.

• Rób też inhalacje z dodat-
kiem olejku lawendowego, 
olejku sosnowego lub olej-
ku tymiankowego, które 
pomogą udrożnić drogi od-
dechowe.
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• Możesz również zastosować 
lek bez recepty łagodzący 
ból i zmniejszający obrzęk 
błon śluzowych (z pseudo-
efedryną lub ibuprofenem).

• Aby uniknąć zapalenia zatok 
i zapobiec nawrotom choro-
by, lecz każde przeziębienie.

• W chłodne dni noś nakry-
cie głowy, nie wychodź też 
z domu z mokrymi włosami 
lub tuż po ich wysuszeniu.

• Unikaj dymu papierosowe-
go, bo niszczy on występu-
jące na błonach śluzowych 
rzęski, podrażnia śluzówki, 
a to ułatwia inwazję bakte-
riom i wirusom.

• Nie dopuszczaj również do 
przesuszenia błon śluzo-
wych – wypijaj codziennie 
ok. 2 litrów płynów i nawilżaj 
powietrze w domu

Przewlekły ból głowy
Przy gwałtownych załamaniach 
pogody na ból głowy cierpi po-
nad 60 proc. osób (częściej ko-
biety). Szczególnie dają się we 
znaki skoki ciśnienia i temperatu-
ry, silne wiatry i opady. Ostry ból 
głowy pojawia się nagle, towa-
rzyszy mu rozdrażnienie, uczucie 
zmęczenia, problemy ze snem.
Gdy pogoda się ustabilizuje, do-
legliwości mijają. Niestety, po-
wracają przy kolejnej zmianie 
frontu atmosferycznego. Choć 
takim bólom głowy trudno jest 
zapobiec, to można je złagodzić, 
np. biorąc relaksującą kąpiel 
z dodatkiem olejku rozmaryno-
wego lub lawendowego.
Pomoże też posmarowanie skro-
ni kilkoma kroplami Amolu albo 
maścią miętową. Możesz także 

sięgnąć po tabletkę przeciwbó-
lową – zażyj ją, gdy zaczyna się 
atak.

Choroby skóry
Jesienią cieplej się ubieramy. 
Z przyjemnością sięgamy po 
wełniane skarpety i koce. To nie 
pomaga jednak naszej skórze, 
która w okresie chłodów skłonna 
jest do podrażnień. Pod wpły-
wem działania wiatru i mrozu 
staje się bardzo wrażliwa.
Jej stan pogarsza również ogrze-
wanie pomieszczeń. W mieszka-
niach bywa za ciepło, powietrze 
jest suche, a to zaostrza choroby 
skóry. Wiedzą o tym zwłaszcza 
pacjenci z AZS, którym jesienią 
i zimą szczególnie mocno doku-
cza świąd skóry.
By zapobiec nieprzyjemnym do-
legliwościom należy szczególnie 
dbać o odpowiednie nawilżenie 
skóry. W tym celu warto sięgnąć 
po emolienty, które zaleca się 
stosować nawet kilka razy dzien-
nie.

Ważne jest również dobranie od-
powiedniej garderoby. Odzież 
powinna być wykonana z na-
turalnych materiałów, które nie 
będą drażnić skóry.
Jesień to trudna pora roku dla 
naszych organizmów. Gwał-
towne załamanie pogody i brak 
światła niekorzystnie wpływają 
na nas wszystkich, jednak szcze-
gólnie cierpią osoby zmagające 
się z chorobami przewlekłymi. 
Objawy tych schorzeń dają o so-
bie znać właśnie wtedy. Jak wi-
dać są sposoby na radzenie sobie 
z tymi dolegliwościami. Warto 
pamiętać, że jesień potrafi być 
także piękną porą roku a nasza 
kondycja psychiczna ma bardzo 
duży wpływ na to jak się czujemy. 
dlatego zachęcamy was do pozy-
tywnego myślenia i korzystania 
z uroków jesieni. 

oprac. W. Jakubek

Pharmaton Geriavit
100 tabletek powlekanych
Pharmaton Geriavit to suplement diety zawierający wyciąg z 
żeń szenia G 115 oraz kompleks witamin i minerałów, dzięki 
czemu wspiera witalność, pamięć, funkcje poznawcze i pra-
widłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
Podmiot wprowadzający do obrotu Sanofi Aventis Sp. z o. o. 
MAT PL 2001512 1 0 10 2020

SUPLEMENT DIETY

WITAMINY I MINERAŁY
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Porady i Porady i wskazówki

Opaski akupresurowe

KOMPLEKSOWO PRZEBADANY I SPRAWDZONY 
WYRÓB MEDYCZNY NA PORANNE MDŁOŚCI

U blisko

pacjentek zmniejszenie 
nudności i wymiotów (1) 

87%
O PROMOCJE PYTAJ
W SWOJEJ HURTOWNI
FARMACEUTYCZNEJ

KONTAKT 
Z PRZEDSTAWICIELEM:
tel. 32 788 55 41
seaband@salusint.com.pl

Angielskie opaski akupresurowe Sea-Band 
to sprawdzone rozwiązanie dla kobiet w ciąży, 
nie powodujące skutków ubocznych. 
Można je również stosować w  niwelowaniu nudności i wymiotów związanych z chorobą lokomocyjną (2), 
chemioterapią (3) oraz mdłościami migrenowymi (4). Dostępne są w wersjach dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

 Testowane klinicznie
 Brak skutków ubocznych
 Wielokrotnego użytku
 Wyrób medyczny kl. I

1) Wpływ opasek akupresurowych SEA-BAND w niwelowaniu mdłości u ciężarnych. II Klinika położnictwa i Ginekologii. Szpital Bielański K.Matusiak. R. Dębski 2014 r.
2) Ocena skuteczności SEA-BAND w niwelowaniu skutków choroby lokomocyjnej. Szpital San Carlo Borromeo Włochy. Prof. G. Canova 1990 r.
3) Badanie skuteczności akupresury w niwelowaniu mdłości spowodowanych chemioterapią Oddział Radioterapii i Onkologii Szpital San Gerardo, Mediolan Włochy. G. Gardani, R. Cerrone 2006 r.
4) Skuteczność opasek akupresurowych w niwelowaniu nudności migrenowych Centrum Leczenia Bólu Głowy u Kobiet. Turyn G.Allais, S. Rolando 2012 r.
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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 zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny:  IDEEPHARM Podmiot odpowiedzialny: PASO

Producent: SALUS INTERNATIONALPodmiot odpowiedzialny: PROCTER & GAMBLE

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
Zadbaj Zadbaj o zdrowie!    

Producent: Biocodex

ENTEROL 250   10 kapsułki
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawra-
cającym biegunkom spowodowanym zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub 
metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

Podmiot odpowiedzialny: HASCO

Valused 
30 kapsułek
Skład: 1 tabletka zawiera wyciąg z korzenia kozłka -60 mg, wyciąg z szyszek chmielu-40 mg, 
wyciąg z ziela męczennicy-40 mg.
Działanie: uspokajające i ułatwiające zasypianie.
Wskazania: łagodzenie stanów napięcia nerwowego, okresowe trudności w zasypianiu.

HOT plast  
plaster 12 cm x 18 cm XL, 
wyrób medyczny

Plaster rozgrzewający
Plaster zawiera wyciągi roślinne, które 
w wyniku ciepła powstającego w wyni-
ku aplikacji plastra na skórę powoduje 
miejscowe usprawnianie krążenia krwi, 
dzięki czemu mięśnie ulegają rozluźnie-
niu a ból ustaje.

RADICAL Szampon  
przeciw wypadaniu włosów
300 ml, kosmetyk
Szampon  przeciw wypadaniu włosów z biokom-
pleksem  zmniejszającym wypadanie włosów 
Pro-Hair Booster 4H. Włosy osłabione, zniszczone 
i wypadające.

RADICAL med 
15 ampułek po 5 ml, kosmetyk
Kuracja w ampułkach przeciw wypadaniu włosów  
z biokompleksem  zmniejszającym wypadanie wło-
sów Pro-Hair Booster 4H. Włosy osłabione, zniszczo-
ne i wypadające.

Sopelek 3+
aspirator usuwający wydzielinę 
z nosa, vaccum, 1 szt., 
wyrób medycznyVicks VapoRub 

maść 100 g
Skład: 100 g maści zawiera: mentol- 2,75 g, kamfora-5 g, olejek eukaliptusowy-1,5 g, 
olejek teprntynowy-5 g, tymol, olejek cedrowy.

Działanie i wskazania: łagodzenie objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej 
nosa i gardła, uczuciem „zatkanego nosa”, łagodzi obrzęki śluzówek i kaszel poprzez ła-
godne działanie znieczulające, pobudza odksztuszanie, poprzez  wpływ na wydzielanie 
śluzu w górnych drogach oddechowych.

Pomaga usunąć wydzielinę z nosa dziecka i umożliwi przywrócenie swobodnego oddychania
Działanie: aspirator do nosa SOPELEK 3+  
• w dwóch wersjach: odciąganie za pomocą ust oraz odciąganie za pomocą odkurzacza,  
• systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg odde-
chowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu schorzeń 
dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc).
• jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne dla niemowląt SOPELEK baby mają zastosowanie w trak-
cie przewijania dziecka w domu, w przychodni czy podróży.
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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 zd rowiu.

Producent: ORKLA CARE

Producent: Polfa Warszawa 

Podmiot odpowiedzialny:  FORTIS PHARMA Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH

Producent: RECKITT BENCKIZER POLAND

Hedelix 

40 mg/5 ml, syrop 100 ml
Skład: 100 ml syropu zawiera 0,8 g wyciągu z liści 
bluszczu pospolitego.

Działanie: wykrztuśne.

Wskazania: środek wykrztuśny w kaszlu, szcze-
gólnie w stanach zapalnych  dróg oddechowych 
i leczeniu przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli.

Carbo medicinalis VP 
(Węgiel leczniczy) 300 mg, 20 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 300 mg węgla leczniczego.
Działanie: wiązanie różnych substancji znajdujących 
się w przewodzie pokarmowym w tym także toksyny 
bakteryjne, gazy jelitowe, produkty gnilne , substancje 
toksyczne, przez co uniemożliwione jest ich wchłania-
nie z przewodu pokarmowego.
Wskazania: leczenie biegunek, wzdęć, po konsultacji 
z lekarzem zatrucia lekami i związkami chemicznymi.

Bodymax ACTIVE
60 tabletek, suplement diety
Wspomaga sprawność fizyczną  i zmniejsza uczucie zmęczenia. 
Informacja o produkcie: https://orklacare.com.pl/portfolio/bodymax/

Producent: HASCO

Cerutin  
125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg witaminy C oraz 25 mg rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych. 
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny- wspomaganie odporności organi-
zmu, uszczelnianie naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie 
objawów grypy.

Syrop 
Prawoślazowy  125 g
Skład: 100 g zawiera: Althaeae radicis maceratio 32,9 g, 
ekstahent –mieszania woda i etanol (47:1), sacharozę 64 g, 
kwas benzoesowy 0,1 g oraz wodę do 100 g.
Działanie: powlekające, łagodzące, osłaniające.
Wskazania: tradycyjny produkt leczniczy łagodzący kaszel 
w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych 
spowodowane podrażnieniem błony śluzowej gardła.

Sirupus Plantaginis 125 g
Skład:100 g syropu zawiera wyciąg płynny z liści 
babki lancetowatej 10 g.
Wskazania: nieżyty górnych dróg oddechowych 
i przeziębienia, pomocniczo w zapaleniu gardła.
Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim 
stosowaniu w lecznictwie i doświadczeniu.

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1% 
krople do nosa, 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie naczyń 
krwionośnych zmniejsza się przekrwienie i obrzęk 
błony śluzowej i ilość widzieliny.
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej 
nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru 
siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej, za-
paleniu zatok.

FORTIMAG 
60 tabletek, suplement diety
Suplement zawiera wysoko przyswajalną formę mag-
nezu, witaminę B6 i potas. Składniki te przyczyniają 
się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia, wpływają 
na przewodnictwo nerwowe i mięśniowe, pomagają 
w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Informacja o produkcie: www.fortispharmaceuticals.pl/
pl.fortimag.html 

VITARAL 60
10 tabletek, suplement diety
Zestaw witamin i składników mineralnych.
Suplement diety zawierający zestaw witamin 
i składników mineralnych przeznaczonych 
w stanach  zwiększonego zapotrzebowania. 

Informacja o produkcie: http://vpvaleant.pl/
pl/o/vitaral
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Producent: SANOFI AVENTIS

Podmiot odpowiedzialny: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ Podmiot odpowiedzialny: BAUSH HEALTH POLAND

Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX PPodmiot odpowiedzialny:  POLSKI LEK

Verbascon grip 10 saszetek, smak malinowy, suplement diety 
Kompozycja preparatu oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego takich jak 
kwiat bzu czarnego, kwiat dziewanny oraz pelargonii afrykańskiej, która pomaga łagodzić prob-
lemy układu oddechowego takie jak kaszel i dolegliwości gardła. Witamina C i cynk pomagają  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Informacja o produkcie: https://polskilek.pl/pl/produkt/verbascon-grip

PLUSSSZ ZIZZZ Lizaki   100 lizaków, suplement diety
Plusssz Zizzz Lizaki Multiwitamina zawierają kompleks 10 witamin dobranych specjalnie 
pod kątem dzieci w wieku przedszkolnym, znajdujących się w fazie intensywnego rozwoju.
Informcja o produkcie: https://polskilek.pl/pl/produkt/plusssz-zizzz-lizaki-z-witaminami-o-
-smaku-owocowym

4 FLEX 
30 saszetek + 10 gratis, suplement diety
Kolagen Fortigel + witamina C
Białko przyczynia  się  do wzrostu i pomaga w utrzymaniu masy mieśniowej.
Wtamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania chrząstki.
Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: https://www.bauschhealthpoland.pl/pl/4flex-saszetki

Polfa Łódź Paracetamol  500 mg  

50 tabletek, 20 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o mały i średnim nasileniu, leczenie  gorączki. 

Podmiot odpowiedzialny: XENICO PHARMA

Tymianek + Podbiał 16 tabletek, suplement diety
Suplement diety w formie tabletek do ssania zalecany w celu wspomagania prawidłowe-
go funkcjonowania gardła, korzystnie wpływają na funkcjonowanie błon śluzowych oraz 
wspomagają układ odpornościowy.  Poza korzystnie wpływającym na funkcjonowanie błon 
śluzowych tymiankiem i podbiałem, produkt zawiera witaminę C i aloes.
Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/tymianek-podbial

Mucosolvan 
syrop, 100 ml
Skład: 5 ml zawiera 30 mg ambroksolu.
Działanie: wyksztuśne.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli 
przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz 
utrudnieniem jego transportu.

Novanoc  
16 tabletek, suplement diety
Wspomaga twój zdrowy sen, dla pełnych energii dni.
Informacja o produkcie:  https://www.sanofi.pl/pl/
nasze-produkty/leki-bez-recepty-wyroby-medyczne-i-
-suplementy-diety/Novanoc Wyprodukowano w Polsce 
dla Sanofi –Aventis Sp. z o.o.

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 zd rowiu.
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Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Informacja o produkcie:  http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/

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 zd rowiu.

Producent: TEVAProducent: TEVA

Podmiot odpowiedzialny: SEW-MED

Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

MAŚĆ ALPEJSKA
100 ml, produkt ziołowy 
o działaniu silnie rozgrzewającym
Maść alpejska silnie rozgrzewająca - stworzona na 
bazie alpejskich składników ziołowych, tworzy na 
skórze dającą uczucie ulgi i komfortu, pielęgnacyjną 
warstwę. Silnie rozgrzewając stymuluje regenerację 
komórkową rozkurczając mięśnie oraz poprawia mi-
krokrążenie. Zalecana do regularnego stosowania po 
wysiłku fizycznym.

EYE COMPLEX 
ZDROWY WZROK
50 kapsułek, suplement diety 
Suplement  zawiera olej z ryb, luteinę ,witaminę D3, 
kwasy tłuszczowe omega 3. 

COMPLEX  
OMEGA-3+D3+K3
60 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera olej z ryb, witaminę D3, witaminę 
K2, kwasy tłuszczowe omega 3.

Tran norweski MOLLER’S

Tran norweski MÖLLER’S
250 ml, suplement diety, smaki: naturalny, aromat owocowy, jabłkowy i cytrynowy
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A,D i E oraz kwasy tłusz-
czowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ odpornościowy oraz pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie mózgu.
Informacja o produkcie: http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/

Podmiot odpowiedzialny: VIRDEPOL

Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Krem z konopi FORTE
100 ml
Stworzony na bazie naturalnego oleju konopnego, odpo-
wiedni do smarowania skóry w okolicach stawów, mięśni 
oraz ścięgien.
Stworzony na bazie naturalnego oleju, do smarowania skó-
ry w okolicach stawów, mięśni oraz ścięgien.
Krem łatwo się wchłania nie pozostawiając lepkiej warstwy. 
Nie podrażnia naskórka.

Hepatil slim 

60 tabletek,suplement diety
Ekstakt z lisci ostrokrzewu paragwajskiego 
(yerba mate) przyczynia się do utrzymania 
prawidłowej masy ciała oraz sprzyja rozpadowi 
lipidów. Cholina przyczynia się do właściwego 
metabolizmu tłuszczów, pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu wątroby.
Informacja o produkcie: https://www.teva.pl/our-products/product-catalog/?categoryType=Produc
tTA&categoryName=Suplement+diety

Flegamina CLASSIC 
8 mg, 20 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 8mg chlorowodorku bromheksyny.

Działanie: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę.

Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami od-
ksztuszania i usuwania śluzu.

Hepatil
40 tabletek,  suplement diety
Suplement zawiera  L-asparginian L-ornityny 
(100mg) oraz cholinę (35mg). Suplement wspo-
maga prawidłową  pracy wątroby i przyczynia się 
do właściwego metabolizmu tłuszczów. 

Informacja o produkcie: http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/



Jak dbać jesienią 
o płuca
KAŻDA PORA ROKU MA PRZYPORZĄDKOWANY JA-
KIŚ ORGAN. CHIŃCZYCY WIERZĄ, ŻE JESIEŃ ODPO-
WIADA ZA PŁUCA. JAK O NIE DBAĆ? JESIEŃ TO DLA 
CHIŃCZYKÓW CZAS SZCZEGÓLNY. MOMENT PRZED 
NADEJŚCIEM DŁUGIEJ NOCY, CZYLI ZIMY. TO WŁAŚ-
NIE TERAZ TRZEBA SZCZEGÓLNIE DBAĆ O ORGANIZM 
I ROZSĄDNIE ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ WITALNĄ.

Dbaj o płuca
Według Chińczyków jesień to 
pora roku, kiedy trzeba zaopie-
kować się szczególnie płucami. 
Płuca mają bezpośrednią stycz-
ność z czynnikami zewnętrz-
nymi, więc bezpośrednio są 
powiązane z odpornością. Są 
odpowiedzialne za wpuszczanie 
tlenu, zapobieganiu wnikania 
czynników patogennych i nad-
miernego zimna do organizmu, 
a że właśnie jesienią w powietrzu 
jest sporo wilgoci, dlatego właś-
nie ta pora roku obliguje nas do 
specjalnej troski o nie.
Także według Chińczyków każ-
demu organowi przyporządko-
wana jest nie tylko pora roku, 
ale i konkretna emocja. Płuca są 
powiązane z uczuciami smutku 

i żalu, zatem jeżeli są osłabione, 
łatwiej odczuwalny jest spadek 
nastroju, a jeżeli są zdrowe, to 
bardziej pozytywne nastawienie 
do życia. 

Oddychaj głęboko
Płucom służą spacery, szcze-
gólnie w suche, słoneczne dni.  
I głęboki oddech, zwłaszcza je-
śli używamy przepony.  Podczas 
spaceru można wykonać po kil-
ka sekwencji, składających się  
z dziesięciu takich oddechów. 
Jak to wygląda? Z wdechem 
wypychamy brzuch do przodu, 
jakbyśmy mieli tam piłkę, z wy-
dechem -  cofamy.
Jeśli jest bardzo wilgotno albo 
powietrze jest zanieczyszczone, 
lepiej wykonać ćwiczenia odde-

chowe w domu, żeby nie nara-
żać zbytnio płuc. Możemy też je 
wzmocnić, stosując odpowied-
nią dietę: gruszki świetnie nawil-
żają płuca, 

Zwolnij tempo i dbaj o siebie
Jesienią maleje nasza energia 
aktywności, a wzrasta spokój 
na poziomie umysłu. Wynika 
to z procesów, które zachodzą 
w przyrodzie – cały świat zwal-
nia, a energia wraca do korzeni. 
Podobnie dzieje się z naszą ener-
gią witalną – powoli może zacząć 
nam jej brakować, właśnie z tym 
Chińczycy wiążą jesienny spadek 
nastroju. Spadek energii potrak-
tujmy jako sygnał od ciała, że po-
winniśmy przejść na wolniejszy 
rytm. Wiadomo, że w pracy nie 
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możemy zwolnić, ale możemy 
włączyć wolniejszy tryb po po-
wrocie do domu. Kubek gorącej 
herbaty z imbirem, ciepły sweter, 
książka - takie rytuały świetnie 
wpisują jesienny nastrój. 
Jesienią wyciszamy się i zwalnia-
my tempo, aby mieć więcej siły 
zimą i nie stracić odporności. Taki 
jest naturalny cykl przyrody i nie 
powinniśmy działać wbrew nie-
mu.

Wcześniej wskakuj do łóżka  
i praktykuj drzemki
Zalecenie Chińczyków w kwe-
stii snu jest dość proste: jesienią 
trzeba kłaść się wcześniej. Zresz-
tą wiele osób staje się sennymi 
znacznie wcześniej niż normal-
nie. Nie warto z tym walczyć, 
warto jednak wstawać o wscho-
dzie słońca. Jeżeli jednak praca 
zmusza nas do wstawania, kiedy 
jest jeszcze ciemno, możemy to 
sobie zrekompensować wcześ-

niejszym kładzeniem się spać. 
Sen pomaga regenerować cia-
ło, ale świetnie wpływa również 
na kondycję umysłu. Kiedy na-
sza energii spada w ciągu dnia 
jeśli jest taka możliwość warto 
się zdrzemnąć, choćby na 15-30 
minut, a poczujesz się jak nowo 
narodzony. 

Odpuść sobie liczenie kalorii
Jesienią nie dyscyplinujemy or-
ganizmu, tylko dbamy o niego 
i dostarczamy wszystko, czego 
potrzebuje. Nie powinniśmy się 
przejmować odrobiną tkanki 
tłuszczowej. Zimą zapewni nam 
naturalną termoregulację.
Dlatego w diecie stawiamy na 
produkty odżywiające: kukury-
dzę, ryż i warzywa korzeniowe. 
Z mięs szczególnie zalecana jest 
jagnięcina. Jeżeli męczy nas su-
chy kaszel lub czujemy, że mamy 
suchą skórę, to można skorzy-
stać z produktów nawilżających: 

gruszki, jabłka, śliwki, które jemy 
na surowo, w kompocie lub 
w wersji pieczonej (np. jabłka 
z cynamonem), a także tofu 
i soję. Natomiast jeżeli mamy 
problemy z zatokami i kaszlem 
mokrym, skuteczne mogą oka-
zać się produkty osuszające: 
kasza jaglana, proso, czosnek 
i przyprawy: cynamon, karda-
mon, imbir, pieprz. 

Dbaj o skórę
Płuca są powiązane ze skórą, 
bo przecież oddychamy nie tyl-
ko płucami, lecz także całą po-
wierzchnią skóry. Z powodu 
coraz niższej temperatury naczy-
nia krwionośne obkurczają się i 
w efekcie skóra jest gorzej odży-
wiona. Dieta nie wystarczy, trze-
ba chronić skórę odpowiednim 
do warunków atmosferycznych 
ubiorem oraz nawilżać ją i ma-
sować.

oprac. M. Grzeczyńska
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Większość oponiaków rozwija 
się bardzo powoli, często przez 
wiele lat, a przez ten czas nie 
powoduje żadnych objawów. 
W niektórych przypadkach na-
tomiast ucisk guza na sąsiadu-
jące tkanki mózgu, nerwy lub 
naczynia może powodować 
poważne deficyty neurologicz-
ne. Mimo, że oponiaki najczęś-
ciej występują u kobiet i u osób 
w starszym wieku, mogą one 
wystąpić w każdej grupie wie-
kowej.

Co to jest oponiak mózgu?
Oponiak mózgu to łagodny guz 
mózgu - złośliwych jest tylko 
około 5 procent oponiaków móz-
gu. Oponiak mózgu może się ut-
worzyć z komórek opony pajęc-
zej, opony twardej, z ziarnistości 
pajęczynówki, rzadziej z opony 
miękkiej lub okołonaczyniowej 
tkanki łącznej. Oponiaki wys-
tępują głównie śródczaszkowo, 
rzadziej w obrębie kanału kręgo-
wego. 

Jakie są objawy oponiaka? Jak 
leczy się oponiaki?
Oponiaki mózgu najczęściej wys-
tępują u pacjentów pomiędzy 
40. a 70. rokiem życia, dwa razy 
częściej te guzy mózgu występu-
ją u kobiet. W wieku średnim 
ten stosunek sięga nawet 3:1,  
a w przypadku oponiaków móz-
gu kanału kręgowego nawet 6:1. 
Częstsze występowanie oponia-
ków mózgu u kobiet sugerować 
mogłoby wpływ hormonów pł-
ciowych na rozwój guza. Opo-
niaki mózgu to nowotwory móz-
gu bardzo rzadko występujące  
u dzieci (1,5 procenta wszystkich 
przypadków). Oponiaki lokalizu-
ją się głównie w okolicy sierpa 
mózgu (wypustki opony twardej 
przebiegającej w płaszczyźnie 
pionowej), okolicy kości klinowej 
i siodła tureckiego.

Jakie są czynniki ryzyka  
wystąpienia oponiaka mózgu?
Do czynników, które zwiększają 
ryzyko zachorowania na oponia-

ka mózgu należą geny i napro-
mieniowanie. Istnieją podejrze-
nia, że wpływać na pojawienie 
się oponiaków mózgu mogą hor-
mony i infekcje wirusowe, ale jak 
na razie nie udało się tego pot-
wierdzić.

Jakie są objawy i przebieg 
oponiaka mózgu?
Ze względu na najczęściej powol-
ną dynamikę wzrostu oponiaka 
objawy zwykle rozpoczynają się 
stopniowo i na początku mogą 
być bardzo subtelne. W niektó-
rych przypadkach guzy stają się 
objawowe nawet jak mają kilka-
naście milimetrów - szczególnie 
w okolicy nerwów wzrokowych, 
a niekiedy mogą osiągać istotne 
rozmiary. 
Wśród objawów charakterystyc-
znych dla oponiaków mózgu 
wyróżniamy nagle pojawiają-
ce się bardzo silne bóle głowy, 
zawroty głowy, niedowłady, 
drętwienia i mrowienia twarzy, 
problemy z czuciem, smakiem, 

OPONIAK  
łagodny guz mózgu
OPONIAK TO GUZ POWSTAJĄCY Z OPON MÓZGOWYCH - BŁON OTACZAJĄCYCH 
MÓZG I RDZEŃ KRĘGOWY. CHOCIAŻ NIE JEST TO NOWOTWÓR MÓZGU, JEST ON ZA-
LICZANY DO TEJ KATEGORII, PONIEWAŻ ROZWIJAJĄC SIĘ W JEGO BLISKOŚCI MOŻE 
UCISKAĆ GO ORAZ ZWIĄZANE Z NIM NERWY I NACZYNIA.
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zapachem, węchem, napady pa-
daczkowe i wiele innych. Jest to 
związane z miejscem położenia 
guza.
W zależności od umiejscowienia 
w obrębie czaszki, objawy mogą 
obejmować:
-  Zaburzenia widzenia, takie jak 

pogorszenie ostrości widzenia, 
podwójne widzenie czy ogra-
niczenie pola widzenia

-  Utrata słuchu lub przewlekłe 
szumy w jednym uchu

-  Utrata zapachu/smaku
-  Napady padaczkowe
-  Niedowład kończyn górnych i 

dolnych
W wielu przypadkach, oponia-
ki nie powodując żadnych zau-
ważalnych objawów są wykry-
wane w badaniach obrazowych, 
które zostały wykonane z powo-
du objawów, których nie można 
tłumaczyć obecnością oponiaka.
Cały czas trwają kolejne badania 
nad czynnikami, które mogą być 

odpowiedzialne za powstanie 
oraz rozrost oponiaków mózgu.
Wiadomo, iż czynnikami za to 
odpowiedzialnymi są z całą pew-
nością:

•  czynniki genetyczne,
• żeńskie hormony płciowe 

(powierzchnia komórek opo-
niaków mózgu zawiera wiele,

• różnego rodzaju typów re-
ceptorów dla oponiaków 
mózgu),

• infekcje wirusowe,
• promieniowanie jonizujące 

(przy długotrwały i bardzo 
silnym natężeniu),

• radioterapia i wiele innych.

W większości przypadków opo-
niaki mózgu to nowotwory 
niezłośliwe mózgu (I stopień 
złośliwości zgodnie z klasyfikac-
ją WHO) ale zdarzają się wyjątki 
nowotworu i przyjmuje on II i III 
stopień złośliwości (złośliwe opo-

niaki mózgu dają bardzo odległe 
przerzuty mi. in. do nerek, płuc, 
kości czy węzłów chłonnych).
Oponiaki maja tendencje do za-
jmowania trudno dostępnych 
dla chirurgii miejsc przez co nie 
ma możliwości ich dokładnego 
całkowitego usunięcia. Warto 
podkreślić, iż usunięcie nowot-
woru nie daje pewności iż on nie 
odrośnie.
Oponiak całkowicie bezobjawo-
wy – pacjenci nie są poddawani 
zabiegom leczniczym. Postępo-
wanie koncentruje się na skru-
pulatnej obserwacji. Jeśli guz nie 
rośnie nie ma konieczności inge-
rowania.
Guz dający objawy – rosnący – 
taki stan rzeczy jest widoczny na 
regularnie powtarzanych bada-
niach obrazowych. Leczeniem 
z konieczności jest całkowite, 
doszczętne wycięcie zmiany na 
oddziale neurochirurgicznym. 
Operacja taka wiążę się jednak  
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z ryzykiem odnowienia się 
schorzenia, z tego powodu pac-
jenci poddawani są regularnym 
kontrolom za pomocą badań 
obrazowych przez wiele lat.
Jeśli nie ma możliwości wycię-
cia guza w sposób doszczętny 
lub jeśli stwierdzana jest jego 
znaczna złośliwość stosuje się 
leczenie uzupełniające w posta-
ci radioterapii.
Gamma knife – nóż gamma, 
to stosunkowo nowa metoda 
lecznicza i nie jest jeszcze po-
wszechnie używana do usuwa-
nia oponiaków mózgu. Można 
z jej zastosowaniem pozbyć 
się guzów zlokalizowanych w 
obrębie głowy i kręgosłupa. 
Wykorzystuje ona promienie 
kobaltowe. Jest niezwykle pre-
cyzyjna. Zabieg z jej zastoso-
waniem pochłania od 2 minut 
do maksymalnie dwóch godzin, 
co jest znacznie mniej obciąża-
jące dla chorego niż tradycyjna 
operacja neurochirurgiczna po-
chłaniająca od kilku do kilku-
nastu godzin. Zastosowanie 
noża gamma to metoda dla pa-
cjenta całkowicie bezbolesna. 
W trakcie przeprowadzania naś-
wietlania leży i słucha muzyki, a 
następnie od razu powraca do 
swoich działań, gdyż ta niein-
wazyjna metoda nie powoduje 
naruszenia czaszki.
Chemioterapia nie znajduje  
zastosowania w leczeniu opo-
niaków mózgu.

Przyczyny i czynniki ryzyka
Przebyte w przeszłości napro-
mienianie głowy może zwięks-
zyć ryzyko oponiaka. Oponiaki 

częściej występują u kobiet, 
co wynika z faktu, że hormony 
żeńskie mogą odgrywać pewną 
rolę w mechanizmie ich pows-
tawania. Dziedziczna, rzadko 
występująca neurofibromatoza 
2 również zwiększa ryzyko wys-
tąpienia oponiaka, jak i innych 
guzów wewnątrzczaszkowych.
Niezależnie od tego, czy pows-
tają one z powodu uwarunko-
wań genetycznych, zaburzeń 
hormonalnych czy też rzadkich 
przypadków wcześniejszej eks-
pozycji na promieniowanie w 
dużej mierze czynniki ryzyka 
pozostają nieznane.

Diagnostyka
Podstawowym badaniem obra-
zowym jest rezonans magnetyc-
zny (MRI), z podaniem dożyl-
nego środka kontrastowego.  
Po stwierdzeniu zmiany mo-
gącej odpowiadać oponiakowi  
w niektórych przypadkach ce-
lem oceny ewentualnych zmian 
w obrębie kości czaszki koniec-
zne może być wykonanie bada-
nia tomografii komputerowej 
(CT). Celem oceny źródła unac-
zynienia oponiaka i przemies-
zczenia naczyń mózgowych  
w niektórych przypadkach ko-
niecznym może być wykona-
nie badania angiografii naczyń 
mózgowych (DSA).

Leczenie
Natychmiastowe leczenie opo-
niaka bezpośrednio po jego ro-
zpoznaniu nie jest konieczne w 
większości przypadków. Małe, 
bezobjawowe guzy, najczęściej 
nie wymagają leczenia. w takich 

przypadkach konieczne może 
być jedynie regularne wykony-
wanie badań obrazowych.
W przypadku potwierdzenia 
wzrostu guza bądź w przypadku 
guzów objawowych konieczne 
może być leczenie. Sposób lec-
zenia uzależniony jest od wielu 
czynników, takich jak: wiek pac-
jenta, umiejscowienie guza, ob-
jawy czy też inne obciążenia.

Chirurgia
Celem leczenia operacyjnego, 
jest całkowite usunięcie guza. 
W niektórych przypadkach, 
gdy oponiak zlokalizowany jest 
w pobliżu niektórych ważnych 
struktur naczyniowo-nerwo-
wych nie zawsze jest możliwe 
usunięcie całego guza. W taki-
ch przypadkach celem operacji 
jest maksymalnie bezpieczne 
usunięcie oponiaka, co niekiedy 
może wymagać leczenia uzu-
pełniającego pod postacią ra-
dioterapii.

Radioterapia / Radiochirurgia
Celem radioterapii jest zatr-
zymanie wzrostu guza. Głó-
wnym wskazaniem jest leczenie 
oponiaków położonych w trud-
nych anatomicznie lokalizacja-
ch, kiedy leczenie operacyjne 
obarczone jest dużym ryzykiem 
wystapienia deficytów neuro-
logicznych w okresie poope-
racyjnym bądź w przypadku 
pacjentków z dużym ryzykiem 
ciężkiego przebiegu okołoope-
racyjnego ze względu na ogól-
ne obciążenia.

oprac. M. Grzeczyńska
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Znowu się zaczyna. Tradycyjnie 
płaczesz za latem, bo odcho-
dzi, bo słońce za chmurami, bo 
deszcz, bo zimno… ale  co pora-
dzisz na to?
Lato założyło już jedwabne ręka-
wiczki i czy ci się to podoba, czy 
nie, musi ustąpić miejsca swojej 
siostrze, Jesieni z potarganymi 
włosami.

Chyba, że mieszkasz w kraju, 
gdzie nie ma jesieni i zimy. Lato 
tańczy  tam cały czas w sukience 
w kwiatki i popija wodę z młode-
go kokosa. A ty nie musisz wy-
ciągać z czeluści szafy zimowej 
kurtki i nie martwisz się o to, czy 
twoje buty przetrzymają kolejny 
atak soli na oblodzonych chodni-
kach. Jednak jeśli żyjesz w  takim 

miejscu naszej pięknej niebie-
skiej planety jak ja, to widzisz, że 
powoli nadchodzi czas na szaro-
ści.
Już nie błękity, już nie rozpasana 
zieleń będą  cieszyć twoje oczy, 
ale wszechobecna szarość. Sma-
gane deszczem gałęzie drzew, 
parasole, z pod których wyłażą 
smutki...

7 sposobów 
na jesienne smutki
PORA JESIENNA KOJARZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZE SPADKIEM FORMY PSY-
CHICZNEJ. CORAZ KRÓTSZY DZIEŃ, MNIEJ SŁOŃCA, DESZCZ, MGŁA - NIE 
WPŁYWAJĄ DOBRZE NA NASZ NASTRÓJ. WIELE OSÓB BORYKA SIĘ Z JESIENNĄ 
DEPRESJĄ. PODAJEMY SPOSOBY JAK PRZETRWAĆ JESIENNY CZAS I NIE DAĆ 
SIĘ JESIENNEJ CHANDRZE.



Porady i Porady i wskazówki

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2021 27

Oczywiście nie należy zapominać o brą-
zach, złotcistych i purpurowych barwach 
liści, które wprawdzie ucieszą nasz wzrok 
na chwilę, bo nasz umysł przepełnia sza-
rość. Uroda złotej polskiej jesieni prze-
minie szybciej niż podmuch wiatru, stąd 
podziw nad jej urokiem jest tak ulotna. 
Zanim jednak zostanie do reszty zapać-
kana błotem i szarością, zróbmy coś, 
żeby tym razem było inaczej.

Jest kilka sposobów na jesienne smut-
ki i smuteczki.

1. Codziennie idź na spacer
Ja wiem, że wszyscy o tym mówią i to jest 
właściwie nudne, ale uwierz mi, to naj-
ważniejsze co możesz dla siebie zrobić  
o tej porze roku.
Po prostu wyjdź ze sobą na świeże po-
wietrze. Rano, po południu, jak długo 
jeszcze jasno, kiedykolwiek. Ważne, że to 
zrobisz. Wszystkie komórki twojego ciała 
potrzebują tlenu , jak im to dasz, poczu-
jesz się lepiej. Zniknie ochota na cukier, 
która teraz będzie wzmożona i wieczo-
rem szybko zaśniesz
Nie ma żadnego wytłumaczenia, że pada, 
że plucha. Wiesz: nie ma złej pogody,  jest 
tylko niewłaściwe ubranie.
Zamień eleganckie buciki na kalosze i zo-
staw w domu parasol.
Właśnie tak, bo po co masz się dener-
wować, kiedy wiatr będzie go wyginać 
na wszystkie strony? Zamiast tego załóż 
wygodną, przeciwdeszczową kurtkę i idź. 
Ale nie do galerii handlowej..

2. Witaminy, zielone,  
kolorowe witaminy
Jedz jak najwięcej warzyw, o tej porze 
roku cudowny jest jarmuż, absolutny 
numer jeden, jeśli chodzi o ilość wszyst-
kiego co dobre dla zdrowia. Ale nie tylko. 
jarmuż. Marchewka, papryka, pietruszka, 
buraczki, cała paleta kolorowych wita-
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min. No i owoce, nasze wspaniałe 
jabłka, toż to super food, gruszki, 
śliwki, a potem mandarynki, ba-
nany, do wyboru do koloru.
To banalne, ale naprawdę: w ten 
sposób uzbroisz się w odpor-
ność. A  będzie potrzebna, oj bę-
dzie, kiedy wokół ciebie wszyscy 
zaczną psikać i kaszleć.
Mój sposób: każdego roku w paź-
dzierniku zaczynam codziennie 
pić świeży sok z marchwi.

3. Stań się  kolorowym  
ptakiem
Wrzuć do szafy czernie i szarości. 
Załóż kolorowe kolczyki, żółty 
szalik, czerwone rękawiczki.  Je-
sienią jest dostatecznie ciemno, 
po co masz jeszcze do tego do-
kładać?

4. Szczęśliwy taniec
Jako dziecko chętnie tańczyłam 

wokół stołu w rytm modnych 
przebojów i do dzisiaj niewie-
le się zmieniło. Kocham taniec 
i  często nawet sprzątając lubię 
sobie poskakać. Nastaw więc 
muzykę jaka lubisz i zobaczysz 
jak dosłownie zalewa cię euforia. 
To endorfiny, hormony szczęścia 
uwalniają się do krwi.
Tańcz, a jeśli nie chcesz, żeby cię 
sąsiad zobaczył, spuść żaluzje.

5. Bez słońca nie dasz rady
Nie ma co się oszukiwać, bez 
słońca padniesz na depresję. 
Więc wykorzystuj każdą chwilę, 
kiedy rozjaśni niebo. Nawet, je-
żeli nie ma siły cię opalić.  Za to 
wprawi cię w dobry nastrój.

6. Pozwól sobie na małe co nie 
co
U mnie jest to gorzka czekolada. 
Lubie ją i nie mam zamiaru zre-

zygnować z podjadania czasami 
. Jest to jedyna słodycz, do jakiej 
mam słabość.
Ale piekę  też zdrowe ciasteczka 
owsiane, szarlotkę z mąki pełno-
ziarnistej, kocham desery z kaszy 
jaglanej i przede wszystkim cu-
downe ciasto dyniowe.
Takie rzeczy wywołują radość  
w sercu i uśmiech na twarzy. Jeśli 
jeszcze do tego dodasz aroma-
tyczną herbatkę jesienną, to na-
prawdę wszystkie smutki odlatu-
ją do ciepłych krajów.

7. Książka, książka, czyż jest 
coś piękniejszego niż dobra 
książka w jesienne wieczory?

Redakcja
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Jesienne przysmaki
PRZYGOTOWANIE:
Na makaron obie mąki przesiewamy na blat, dodajemy 
jajka, oliwę, mieszamy widelcem, następnie zgniatamy na 
gładkie ciasto.
Wkładamy je do miski, przykrywamy ściereczką i wsta-
wiamy do lodówki na co najmniej 30 minut. Rozwałko-
wujemy na grubość 2-3 mm, delikatnie oprószamy mąką, 
zwijamy w rulon i kroimy w poprzek na wstążki o szero-
kości 1 cm, szybko rozwijamy ciasto, potrząsamy i rozd-
zielamy wstążki.
Gotujemy w osolonym wrzątku 7 minut. Odcedzamy na 
sicie, wodę z gotowania zachowujemy, makaron przele-
wamy lodowatą wodą.
Na sos miąższ dyni i boczek kroimy w kostkę, rozmaryn 
siekamy. Do rondla wlewamy kilka łyżek oliwy, podgrze-
wamy, wrzucamy posiekany czosnek, liść laurowy, boc-
zek, 5 minut podgrzewamy, mieszając. Wrzucamy dynię 
i rozmaryn, dusimy 10 minut. Wrzucamy makaron i wle-
wamy 1/3 szklanki wody z gotowania makaronu, mies-
zamy, podgrzewamy 3 minuty.
Makaron podajemy posypany pokruszoną gorgonzolą. 
Tradycyjnie sprawdza się także parmezan.

PRZYGOTOWANIE:
Na kruche ciasto wszystkie składniki szybko ucieramy, aż powstanie kruszonka, a następnie zagniatamy. Ciasto owijamy folią do 
żywności i wkładamy do lodówki na minimum 30 minut. Orzechy siekamy. Jabłka obieramy, kroimy w kostkę. Przekładamy na 
patelnię, dodajemy cukier, orzechy, berberys i miechunkę. Dusimy, aż jabłka zmiękną i odparuje sok. Studzimy. Ciasto wałkujemy, 
wykładamy formę do tarty, przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy, np. fasolą. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego 
do 180 st. i podpiekamy 12 minut. Zdejmujemy papier z fasolą, na ciasto wykładamy masę jabłkową. Pieczemy 10 minut.
Na bezę podgrzewamy sok jabłkowy z cukrem do temperatury 118 st. Zaczynamy ubijać białka. Gdy syrop osiągnie 120 st., stop-
niowo wlewamy go do białek, cały czas miksując. Masę bezową ubijamy 8-10 minut, aż ostygnie. Rozsmarowujemy ją na tarcie, 
pieczemy 7 minut w 200 st. (beza powinna się lekko zrumienić). Studzimy i kroimy.

SKŁADNIKI:
150 g mąki kasztanowej
150 g mąki pszennej typ 0 
lub 500
3 jajka
2 łyżki oliwy
Sos:

400 g miąższu dyni
100 g wędzonego boczku
łyżka igiełek rozmarynu
oliwa
2 ząbki czosnku
liść laurowy
100 g gorgonzoli

SKŁADNIKI:
Kruche ciasto:
175 g mąki 
szczypta soli
85 g cukru (p. trzcinowego)
2 łyżki masła orzechowego
90 g masła
2 żółtka

Masa jabłkowa:
3/4 szklanki orzechów 
(włoskich, pekanów)
2 jabłka (np. szara reneta)
4 łyżki cukru
łyżka suszonego berberysu
2 łyżki suszonej miechunki
Beza jabłkowa:
60 ml soku jabłkowego
260 g cukru 
4 białka

Makaron kasztanowy z dynią i boczkiemMakaron kasztanowy z dynią i boczkiem

Jabłkowa tarta z bezą jabłkowąJabłkowa tarta z bezą jabłkową
Coś dla prawdziwych łasuchów - przepis na tartę jabłkowa z bezą włoską przygotowaną na soku jabłkowym
Dla 6-8 osób / Przygotowanie: ok. 55 minut
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Bieszczady
Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, będa-
cych najbardziej na zachód wysuniętą częścią Kar-
pat Wschodnich. Leżą na południe od doliny Sanu  
i na wschód od doliny Osławy, pomiędzy przełę-
czami Łupkowską i Użocką. 
Jest to obszar o charakterze górskim i podgór-
skim, słabo zaludniony. W strukturze gruntów do-
minują lasy, stanowiące około 70% powierzchni. 
Pod względem geomorfologicznym tutejsze góry 
charakteryzują się rusztowym układem grzbietów 
biegnących równolegle do siebie z południowego 
wschodu na północny zachód, przedzielonymi do-
linami rzecznymi. Rzeki i potoki przecinają gnienie-
gdzie pasma górskie w kierunku północnym, two-
rząc doliny przełomowe. 

W krajobrazie Bieszczadów widoczny jest charak-
terystyczny układ pięter roślinnych: piętro pogó-
rza (do 500 m n.p.m.), pietro regla dolnego (do ok. 
1150 m n.p.m.), piętro połonin (rozciągające się od 
górnej granicy lasu po najwyższe szczyty). 
Do najciekawszych punktów widokowych należą 
bieszczadzkie szczyty: Tarnica, Połonina Caryńska i 
Wetlińska, Wielka Rawka, Jasło.

W Bieszczadach znajdują się wielkopowierzchnio-
we obszary chronione, takie jak: parki narodowe, 
parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Biesz-
czadzki Park Narodowy (pow. ponad 29 tys. ha) 
powołano dla ochrony najwyższych partii polskiej 
częśći Karpat Wschodnich, a zwłaszcza bogatej 
fauny puszczańskiej, naturalnych ekosystemów 
leśnych, połonin rozciagających się ponad górną 

Niektóre miejsca potrafią zachwycić i wprawić w zdumienie.  
Miejsc, które można odwiedzić w Polsce, nie brakuje.  

Dzisiaj jedno miejsce, ale które niezmiennie mnie zachwyca,  
które w mojej opinii są szczególnie warte uwagi  

– mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie.
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granicą lasu i wyjątkowego krajobrazu. 
Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni 
malowniczą dolinę Sanu od źródeł po 
Jezioro Solińskie, masywy Dwernika-
-Kamienia i Magury Stuposiańskiej oraz 
pasma górskie Otrytu i Jeleniowatego. 
Szczególnej wartości nadaje temu ob-
szarowi rzeka San, wysoki stopień zale-
sienia, zróżnicowanie siedliskowe i bio-
cenotyczne oraz mała penetracja ludzka. 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 
chroni natomiast pasma górskie biegną-
ce z północnego zachodu na południowy 
wschód (pasmo graniczne, Matragony  
i Hyrlatej, Wielkiego Działu i Małego Ja-
sła, Berda i Łopiennika) oraz doliny rzecz-
ne Osławy, Solinki, Wetliny i Hoczewki.  
W ramach sieci Natura 2000 Bieszczadz-
ki Park Narodowy oraz obydwa powyż-
sze parki krajobrazowe wchodzą w skład 
obszaru specjalnej ochrony ptaków i 
spcejalnego obszaru siedlisk Bieszczady  
o wspólnych granicach.
Funkcjonuje tu również wiele rezerwa-
tów przyrody m.in: Bobry w Uhercach, 
Cisy na Górze Jawor, Gołoborze, Krywe, 
Nad Jeziorem Myczkowieckim, Przełom 
Osławy nad Duszatynem, Sine Wiry, 
Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku, Wo-
ronikówka czy Zakole.

SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Bieszczady uznawane są za szczególnie 
cenne obszary ochrony siedlisk przyrod-
niczych, zwłaszcza leśnych i połonino-
wych. 
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Największą powierzchnię zajmują żyżne buczy-
ny, wśród których dominuje buczyna typowa o 
runie z żywcem gruczołowatym, żywokostem 
sercowatym, przytulia wonną i nerecznicą sam-
czą. Tam gdzie gleby są żyźniejsze i wilgotniejsze, 
spotykamy płaty buczyny z misiącznicą trwałą lub  
z czosnkiem niedźwiedzim. Szeroko rozpo-
wszechnione są również kwaśne buczyny gór-
skie. Bardzo cennymi siedliskami, ze względu na 
naturalny charakter, są zajmujące niewielkie po-
wierzchnie jaworzyny na stromych stokach i zbo-
czach. W dolinach rzek i potoków wykształciły się 
łęgi olchowe i wierzbowe, przede wszystkim zna-
na z Karpat nadrzeczna olszyna górska. Dobrze 
zachowane fragmenty olszyn występują w dolinie 
Terebowca (Ustrzyki Górne), Wołosatego (Pszcze-
liny) czy Strwiąża (Brzegi Górne). Z bieszczadzkimi 
połoninami związane są wysokogórskie borów-
czyska bażynowe. Zajmują niewielkie powierzch-
nie na szczytach połonin i półkach skalnych w 
rejonie Krzemienia, Halicza, Rozsypańca, Tarnicy, 
Bukowego Berda i Szerokiego Wierch. Nie mniej 
cenne są ziołorośla górskie, które w Bieszczadach 
występują jako zespół kwiecistych ziołorośli po-
łoninowych z pełnikiem europejskim (Połonina 
Wetlińska, Krzemień) i ziołorośla z ciemiężycą bia-
łą (Rozsypaniec). Do innych cennych siedlisk nale-
żą świeże łąki użytkowane ekstensywnie, powsta-
łe w wyniku wykarczowania w przeszłości lasów 
liściastych, silnie związane z regularnym użytko-
waniem kośnym. Należą do nich górskie łąki miet-
licowe i podgórskie łąki rajgrasowe.

FLORA
W związku z dużnicowaniem wysokościowym 
flora tego terenu jest bogata zarówno w gatunki 
wysokogórskie, jak i reglowe.

Oprócz wielu pospolitych gatunków mchów 
stwierdzono tu dwa gatunki bardzo rzadkie i za-
grożone w kraju: widłoząb zielony oraz bezlist 
okrywowy. Wyspecjalizowane gatunki mchów  
z grupy torfowców tworzą bardzo cenne torfo-
wiska wysokie zlokalizowane w dolinie górnego 
Sanu i Wołosatki. Ciekawym gatunkiem paproci 
jest języcznik zwyczajny, który porasta kamieniste 
zbocza cienistych lasów reglowych. W olszynach 
nad potokami występuje pióropusznik strusi (np. 
w dolinie potoku Terebowiec w Bieszczadzkim 
PN). Wczesną wiosną w lasach reglowych pojawia-
ją się kobierce typowych dla buczyn gatunków, 
takich jak: żywiec gruczołowaty, żywokost ser-
cowaty, marzanka wonna. Na wilgotnych łąkach  
i olszynach nad potokami zakwita knieć błotna.  
Z kolei latem polany leśne i połoniny ukwieca fio-
letowa goryczka trojeściowa.
Podczas leśnych wędrówek możemy natrafić na 
zwarte łany czosnku niedźwiedziego, o liściach 
kojarzących się z konwaliami. Występuje on w do-
linach potoków oraz w żyżnych lasach bukowych. 
Licznie występuje na tym terenie wschodnio-
karpacka odmiana śnieżycy wiosennej o dwóch 
kwiatach na wspólnej łodyżce. Zakwita ona, zanim 
jeszcze stopnieje śnieg. Zwarte łany tego gatunku 
występują zarówno w lasach bukowych, olszy-
nach nad potokami (np. Terebowiec, Wołosaty), 
jak i na łąkach nad Sanem. Z gatunków rzadkich 
i zagrożonych warto wymienić dzwonek piłkowa-
ny - endemit ogólnokarpacki, oraz tocję karpa-
cką - gatunek wschodniokarpacki. Dzwonek wy-
stępuje na stanowiskach słonecznych, od 700 m 
n.p.m. po najwyższe szczyty. Tocję spotkać można 
na żyznych, wigotnych glebach nad potokami 
oraz w obszarach źródliskowych na zboczach po-
łonin. Obydwa gatunki maja w Bieszczadach naj-

Po Po godzinach...
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liczniejsze populacje w kraju. Interesująca jest też 
występująca tutaj flora wschodniokarpacka. Do 
najciekawszych gatunków należą: goździk sku-
piony, fiołek dacki oraz lulecznica kraińska.

FAUNA
Zróżnicowanie geomorfologiczne, klimatyczno-
-siedliskowe i wysokościowe oraz wysoki stopień 
zalesienia sprawiają, że Bieszczady zasiedla nie 
tylko bogata fauna puszczańska, ale również ga-
tunki górskie, wysokogorskie, górnoreglowe, cie-
płolubne i pochodzenia tajgowego. 
Najliczniejszymi przedstawicielami ssaków ko-
pytnych są jeleń szlachetny i sarna. Jeleń, który 
bardziej niż sarna związany jest z dużymi kom-
pleksami leśnymi, liczniej występuje w Bieszcza-
dach. To co nadaje faunie bieszczadzkiej szcze-
gólnego znaczenia w całym paśmie Karpat, to 
występowanie najliczniejszych populacji dużych 
drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia oraz 
drugiej co do wielkości (po Puszczy Białowie-
skiej) populacji żubra.
Region najliczniej zasiedlaja ptaki środowisk leś-
nych. Do najbardziej typowych związanych z la-
sami bogatymi w starodrzewia nalezą: myszołów, 
puszczyk, puszczyk uralski, dzięcioł duży, dzięcioł 
czarny, kruk, sójka, śpiewak i kwiczoł. Stopniowo 
wzrasta liczebność bociana czarnego. Do charak-
terystycznych gatunków zasiedlających łąki i pa-
stwiska należą pokląskwa i gąsiorek. Do najbar-
dziej typowych ptaków rzek i potoków górskich 
należy pluszcz i pliszka górska. Z rzadkich i zagro-
żonych gatunków Puszczę Karpacką zasiedlają 
naliczniejsze w kraju populację orła przedniego, 
orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Z alpej-
skich gatunków ptaków bieszczadzkie połoniny 

zasiedla siwerniak i płochacz halny. Z ornitofau-
ny ciepłolubnej bieszczadzkie świetliste buczyny 
zasiedla muchołówka białoszyja, a z gatunków 
pochodzenia tajgowego - jarząbek.
Do najczęściej spotykanych gadów należą za-
skroniec zwyczajny i żmija zygzakowata, charak-
teryzujące się szerokim spektrum siedlskowym.  
Z rzadkich i zagrożonych węży występuje tu 
gniewosz plamisty i wąż Eskulapa, którego  
w Bieszczadach przebiega północna granica 
jego występowania. Do jednych z najliczniej wy-
stępujących płazów w tej części Karpat, a zara-
zem rzadkich w skali kraju, należą kumak górski 
i traszka karpacka. Z wilgotnymi lasami liściasty-
mi, zwłascza bukowymi sąsiadującymi z czysty-
mi potokami, związany jest nasz największy płaz 
ogoniasty - salamandra plamista.
W lasach spotykam pięknie ubarwione mienia-
ki: tęczowiec i strużnik - motyle dzienne, czesto 
przesiadujące na leśnych drogach, w sąsiedztwie 
kałuż. Cenna grupę motyli stanowią modraszki, 
które w Bieszczadach reprezenotwane sa przez 
35 gatunków. Z bieszczadzkimi lasami związany 
jest również rzadki motyl nocny - krasopani hera. 
Z rzadkich i zagrożonych gatunków owadów wy-
stępują tu także dwa duże gatunki chrząszczy: 
biegacz urozmaicony i biegacz Zawadzkiego. Ży-
zne buczyny karpckie są ostoją wielu wyspecja-
lizowanych siedliskowo gatunków owadów. Na-
dobnica alpejska potrzebuje do rozrodu starych 
buków. Z nadrzecznymi olszynami związany jest 
największy krajowy ryjkowiec - rozpucz lepiężni-
kowiec.

Przyjemnych wędrówek!
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POZIOMO
• 5-12: zgromadzenie, wywiadówka, narada
• 7-11: czasem czytane zamiast lektur
• 13-19: między przedszkolem a szkołą podsta-

wową
• 31-36: potocznie zwane ogólniakiem
• 50-58: przedmiot kojarzony z globusem i ma-

pami
• 74-77: uroczysty z wprowadzeniem sztandaru 

szkoły
• 80-82: ... szkolny - złożony z dwóch semestrów
• 97-100: ... pedagogiczna (organ wewnętrzny 

szkoły)
• 102-106:. .. domowa - zadawana przez na-

uczyciela do domu
• 121-130: z algebrą i geometrią
• 147-152: ... o społeczeństwie (WOS)
• 171-180: zebranie z rodzicami
• 194-202: nauczyciel języka łacińskiego

PIONOWO
• 2-74: uczona przez katechetkę
• 4-52: po lekcjach dla zainteresowanych (np. 

plastyczne)
• 7-31: ... maturalny (studniówka)
• 10-58: do pisania po tablicy
• 32-152: przedmiot z nauką programowania
• 36-180: pierwszy etap egzaminu dojrzałości 

(dwa słowa)
• 75-195: potocznie o ośmioletniej szkole
• 82-130: 1a lub 2c
• 85-181: ważny dział języka polskiego lub an-

gielskiego
• 90-198: dłuższy od kartkówki
• 154-202: typowo szkolny mebel

KRZYŻÓWKA 
PANORAMICZNA
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na objawy przeziębienia i grypy

GENIALNY FILTR

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

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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