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Wywiad  z
ekspertem

Święta, święta  
i po świętach

Jak szybko wrócić do formy

Jak dbać  
o zdrowie zimą
10 sposobów  
na kondycję  
i zdrowie

Noworoczne 
postanowienia
ZADBAJMY  
O SWOJE ZDROWIE

Świadczenia  
pielęgnacyjne  

dla osób  
starszych

Śladami Polaków  
– JAMAJKA



Opakowanie zawiera:
• aspirator + 10 jednorazowych filtrów,
• adapter do podłączenia odkurzacza,
• 2 jednorazowe podkłady Sopelek baby.

SOPELEK3
aspirator do nosa

TERAZ Z DODATKOWĄ OPCJĄ PODŁĄCZENIA DO ODKURZACZA
+2 sZT. PODKŁADóW mEDyCZNyCh DlA NIEmOWlĄT gRATIs!

ABsOlUTNy hIT CENOWy
ZAmóW JUŻ DZIŚ W sWOJEJ hURTOWNI

PRODUCENT: SALUS INTERNATIONAL
PUŁASKIEGO 9, KATOWICE
www.sopelek.info.pl

WYRÓB MEDYCZNY, BLOZ: 9076742

NOWOŚĆ !



Drodzy Czytelnicy!
Witamy Was serdecznie w Nowym 2016 Roku!

Miejmy nadzieje, że to będzie dla nas Wszystkich 
Rok pełen radości, zdrowia i satysfakcji.

Przygotowując dla Państwa kolejne wydanie ZDRO-
WIE i OPIEKA za oknami padał deszcz i jak na 
grudzień temperatura była dość wysoka, ale wierzy-
my, że ferie zimowe będą białe i śnieżne.

W tym numerze parę słów o tym jak przygotować się 
do ferii zimowych, o tym jak szybko dojść do formy 
po świętach. Będzie można przeczytać o kolejn część  
„Śladami Polaków”, tym razem dotrzemy aż na Ja-
majkę. Wewnątrz wydania znajdą Państwo także 
wiele porad, przepisów, a także ważne informacje 
na temat jak wnioskować o świadczeniania dla osób 
starszych. 

Zapraszamy do rozwiązywania krzyżówki! Pierwsze 
trzy osoby, które prawidłowo ją rozwiążą otrzymają 
specjalny kalendarz na 2016 rok. Przyjemnej lektury!
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SPIS TREŚCI
Święta, święta i po świętach
jak szybko wrócić do formy po świętach

Ferie zimowe

Wywiad z ekspertem o profilaktyce  
pięknego uśmiechu

Profilaktyka w walce z rakiem

Jak dbać o zdrowie zimą
10 sposobów na zdrowie zimą

Noworoczne postanowienia
ZADBAJMY O SWOJE ZDROWIE

Śladami Polaków – JAMAJKA

Zdrowo i karnawałowo

Świadczenia pielęgnacyjne  
dla osób starszych

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka na zimę

ZDROWIE
I OPIEKASTYCZEŃ – LUTY 2016od redakcji

Dystrybutor: ACP Instytut sp. z o.o. Producent: Merck sp. z o.o.
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Fizjologiczny roztwór wody 
morskiej, do nawilżania i płu-
kania śluzówek nosa. Produkt 
przeznaczony dla niemowląt i 
małych dzieci.

Sterimar baby
100ml, 300 aplikacji,  
spray do nosa

Fizjologiczny roztwór wody mor-
skiej, do nawilżania  
i płukania śluzówek nosa.

Sterimar
100ml, 300 aplikacji, 
spray do nosa

Ulga w chrapaniu
Produkt powstał z myślą o osobach 
bardzo głośno chrapiących, działa-
ją na główną przyczynę powodu-
jącą chrapanie.

Snoreeze 
listki doustne 
14 dawek

Ulga w chrapaniu
Idealne rozwiązanie dla osób chra-
piących z powodu zatkanego nosa 
w przebiegu przeziębienia i grypy.

Snoreeze   
spray do nosa 
10ml

Snoreeze  
spray do gardła 
23,5ml

Ulga w chrapaniu
Produkt działa na główną przyczy-
nę chrapania, został opracowany 
tak aby radzić sobie nawet z naj-
głośniejszym chrapaniem.
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Duża część z nas po świętach 
przybiera nieco na wadze i nie ma 
w tym nic dziwnego. Mnóstwo 
dobrego jedzenia, które z wielką 
starannością było przygotowy-
wane na te kilka dni. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest rów-
nież fakt, że w tym okresie mamy 
mniej obowiązków i więcej  czasu 
poświęcamy na błogie lenistwo. 
Nie powinniśmy z tego powodu 
wpędzać się w poczucie winy, bo 
jest to okres w którym powin-
niśmy na chwilę zwolnić tempo 
naszego życia. Aby jednak nie za-
przepaścić całkowicie wcześniej 
osiągniętych rezultatów, powin-
niśmy jak najszybciej wziąć się za 
siebie.

Po pierwsze: postaw na sport  
i rozwój umysłowy

Do odzyskania formy sprzed 
świąt niezbędne są ćwiczenia. Dla 
tych, którzy nabrali nieco zbęd-
nych kilogramów idealne będą 
ćwiczenia aerobowe. Są to ćwi-
czenia, przy których wykonywa-
niu mięśnie produkują energię 
przy wykorzystaniu procesów tle-
nowych.

W trakcie wykonywania tych 
ćwiczeń nasze serce pracuje rów-
nomiernie, pompując do mięśni 

bogatą w tlen krew, umożliwiając 
im tym samym produkcję energii. 
Podstawowym ćwiczeniem aero-
bowym jest po prostu bieg, lub 
szybki marsz. Bieganie jest nazy-
wane królem aerobów ponieważ 
angażuje najwięcej partii mięśni 
jednocześnie. Ćwiczenia tleno-
we możemy wykonywać zarów-
no na siłowni jak i na otwartym 
powietrzu. Jeżeli wolimy treningi 
w zamkniętym pomieszczeniu 
to najlepszymi urządzeniami do 
tego typu ćwiczeń będą: stepper, 
rowerek, orbitrek czy ergometr 
wioślarski, a nawet zwykła ska-
kanka. Ci którzy wybiorą trening 
na zewnątrz nie są również ska-
zani tylko na bieganie czy nor-
dic walking. W takim wypadku 
możemy skorzystać z ostatnio 
coraz modniejszych siłowni na 

otwarty powietrzu. Większość  
z dostępnych tam urządzeń jest 
przeznaczona do treningu aero-
bowego.

Dla tych którzy mają większe 
aspiracje do tego aby ich sylwet-
ka była idealna zachęcamy do 
treningów obwodowych. Polega-
ją one na wykonywaniu ćwiczeń 
siłowych na różnych stacjach. 
Ćwiczenia obwodowe na siłowni 
możemy wykonywać sami bądź  
w grupach, pod okiem trenera. 
Oba typy ćwiczeń są skuteczne  
i na pewno pomogą nam wró-
cić do formy. Każda forma 
wysiłku fizycznego pozytyw-
nie wpływa na naszą kondy-
cję i wygląd, jednak musimy 
pamiętać, żeby nie przesadzić 
i dopasować ćwiczenia lub dys-

Pierogi, bigos, smażone ryby, pieczone mięsa i słodkie ciasta- te wszystkie przysmaki 
przez święta królowały na naszych stołach. Trudno sobie odmówić spróbowania każ-
dej z tych potraw podczas świąt. Żebyśmy jednak później nie żałowali powinniśmy za-
dbać o to żeby po świętach wrócić znowu do formy. Jak to zrobić? To wcale nie musi 
być takie trudne i wcale nie oznacza miesięcy wyrzeczeń i głodówek.

Święta, święta i po świętach
jak szybko wrócić do formy po świętach



cyplinę do naszych możliwości. Okres 
świąteczny często wiąże się z przerwą 
w ćwiczeniach, dlatego po Nowym Roku  
pamiętajmy o porządnej rozgrzewce i spo-
kojnym zwiększaniu obciążenia w trenin-
gach.

Po świętach nie tylko nasze ciało jest 
rozleniwione ale również umysł. Kilka 
dni wolnych od pracy i codziennych pro-
blemów wpływają również na pracę na-
szego umysłu. Bardzo dobrym rozwią-
zaniem jest połączenie sportu i rozwoju 
psychicznego. Jeżeli korzystamy z siłowni 
to na przykład podczas ćwiczeń na bież-
ni bądź na rowerze stacjonarnym mo-
żemy czytać książkę albo gazetę. Bardzo 
dobry wpływ na naszą kondycję fizyczną  
i psychiczną ma uprawianie jogi. Wystar-
czy wybrać się kilka razy na takie zajęcia 
pod okiem specjalisty i od razu odzyska-
my równowagę psychiczną, a nasze ciało 
będzie bardziej elastyczne i wygimnasty-
kowane. Nic tak dobrze nie wpłynie na 
nasz nastrój i rozwój psychiczny jak sztu-
ka. Wyjście do teatru czy na koncert po-
łączone z długim spacerem pozytywnie 
wpłynie na nasz nastrój i kondycję  na-
szego umysłu. Fundując sobie taką formę 
rozrywki inwestujemy w samych siebie  
a jak wiadomo to najlepsza inwestycja.
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Po drugie: wspomóż układ 
trawienny

Jeżeli poczujemy dolegliwości 
związane ze świątecznym prze-
jedzeniem, powinniśmy sięgnąć 
po ziołowe ekstrakty i napary, 
które pobudzą trawienie i wspo-
mogą prace wątroby. W tym 
celu świetnie nadaje się wywar 
z kopru włoskiego lub czerwo-
na herbata. Koper włoski bardzo 
dobrze wpływa na wzdęcia, nato-
miast czerwona herbata oczyści 
nasz organizm i obniży poziom 
cholesterolu. Bezcenny w walce  
z przejedzeniem jest błonnik. 
Daje uczucie sytości i spowalnia 
proces trawienia oraz wchłania-
nia węglowodanów i tłuszczy. 
Dodatkowo pobudza pracę jelit, 

zapobiegając zaparciom. Źródłem 
błonnika są produkty pełnoziar-
niste a także warzywa i owoce. 
Pamiętajmy żeby nigdy nie jeść 
w pośpiechu. Gdy łapczywie po-
łykamy jedzenie, zjadamy więcej 
niż nam potrzeba. Jedzmy wolno 
i odejdźmy od stołu z lekkim nie-
dosytem.

Po trzecie: odpowiednie  
nawyki żywieniowe

Żeby nasz metabolizm był na 
odpowiednim poziomie musimy 
spożywać 4-5 posiłków dziennie 
oraz wypijać około 1,5 l wody 

niegazowanej.  Jedząc częściej, 
a mniejsze porcje zapobiegniemy 
gwałtownym skokom poziomu 
glukozy we krwi. Jest to szczegól-
nie istotne dla osób, które chorują 
na cukrzycę. Starajmy się rów-
nież podjadać między posiłkami. 
Ważne jest jednak żeby to były 
owoce albo warzywa a nie tłuste 
przekąski czy słodkości.

Po czwarte: ogranicz tłuste  
i ciężkostrawne potrawy

Po świętach dużo dań zostaje 
w naszych domowych zapasach 
i nikt nie chce żeby się zmar-

Dokładny termometr(±0,1⁰C),  
z elastyczną końcówką, wodoodporny.

Producent: Biovena Health.

Termometr 
AccuTerm Flexi

termometr elektroniczny, 
model DT-111B

Dokładny termometr(±0,1⁰C), 
wodoodporny, z dużym czytelnym 

wyświetlaczem. 
Producent: Biovena Health.

Termometr AccuTerm
termometr elektroniczny, 

model DT-12Żel do pielęgnacji i masażu nóg, niweluje 
uczucie „ciężkich nóg”.
Producent: VIRDE POLSKA Sp. z o.o 

Kasztanowy żel z rytuną
350g 

Skład: 1 tabletka zawiera 10mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów sezonowego i przewlekłego  
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, 
łagodzenie objawów pokrzywki.

Producent: Polfarmex S.A.

Zyrtec UCB
7 tabletek powlekanych 

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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nowały. Powinniśmy jednak dać 
szansę odpocząć naszemu żo-
łądkowi i zrezygnować z cięż-
kostrawnych potraw na rzecz 
lżejszych posiłków. Długotrwałe 
spożywanie odsmażanych piero-
gów, pasztetu, kapusty z grochem 
albo grzybami i słodkich ciast 
może prowadzić do problemów 
ze strony układu pokarmowego. 
Rezultatem takiej ciężkostrawnej 
diety na dłuższą metę mogą być 
zaparcia, bóle brzucha i inne do-
legliwości, które szybko popsują 
nam dobry nastrój. Żeby jednak 
nie marnować jedzenia powin-
niśmy je zamrozić. Dzięki temu 
nasz żołądek trochę odpocznie 
a my będziemy mogli za jakiś 
czas przypomnieć sobie świątecz-
ne smaki.

Po piąte: głodówce  
mówimy nie!

Spora część z nas uważa, że 
dobrym sposobem na detoksyka-
cje organizmu jest głodówka. Jest 
to prawda jednak taka kuracja 
usuwa z organizmu również nie-
zbędne do funkcjonowania skład-
niki odżywcze. Prowadzi to do 
niedożywienia co zaburza pracę 
przewodu pokarmowego i spo-

walnia metabolizm. Stosowanie 
głodówki odbija się również na 
naszym wyglądzie, ponieważ na-
sza cera traci na elastyczności 
i staje się poszarzała i zmęczona. 
Zamiast katowania się głodówką 

postawmy na lekką dietę składa-
jącą się z warzyw i owoców, które 
równie skutecznie oczyszczą nasz 
organizm.

Jeżeli mimo tych wskazówek 
nie możemy wrócić do formy, 
wtedy warto sobie przypomnieć 
o tym ile już udało nam się osią-
gnąć. Jeżeli czujemy, że nie damy 
rady sami to może powinniśmy się 
skonsultować z dietetykiem. Taka 
wizyta dodatkowo nas zmotywu-
je i pomoże przetrwać trudne po-
czątki. Pamiętajmy, że najtrudniej 
zawsze jest zacząć później jest już 
coraz łatwiej.

oprac. W. Jakubek

CZYSTEK
250mg x 60 kapsułek, suplement diety
Sekret ZDROWIA i MŁODOŚCI
Ekstrakt z ziela czystka, dzięki dużej zawartości polifenoli, doskonale 
wspiera układ odpornościowy organizmu, działa odmładzająco, dodając 
przy tym energii, oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich, poprawia 
ogólne samopoczucie i jakość życia.
Dystrybutor: +ES MEDICAL, Gliwice.

ZIELONY JĘCZMIEŃ 
350mg x 60 kapsułek, suplement diety
Sekret ZDROWIA i MŁODOŚCI
Preparat zawiera młody sproszkowany jęczmień, bogaty w niezbędne 
witaminy i minerały. Pozytywnie wpływa na cały organizm, dodaje sił 
witalnych i energii, dodatkowo ma silne właściwości oczyszczające, po-
prawia kondycję skóry, przyspiesza procesy metaboliczne i wspomaga 
odchudzanie.
Dystrybutor: +ES MEDICAL, Gliwice.

Skład: 1 pastylka zawiera 100mg gęstego wodnego wyciągu z 
ziela tymianku oraz 100mg gęstego wodnego wyciągu z liścia 
podbiału.
Tradycyjny produkt leczniczy stosowany w celu łagodzenia 
chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w 
nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.
Wytwórca: OMEGA Pharma Poland Sp. z o.o.

Tymianek i Podbiał 
16 pastylek twardych, 100mg+100mg
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Gdy idziemy na sanki
-  na zjazdy na sankach lub nar-

tach wybieraj teren z dala od 
dróg, ulic, chodników i placów 
po których poruszają się piesi

-  podczas zjeżdżania na sankach 

należy zachować bezpieczną 
odległość między sankami

-  nie wolno zjeżdżać na sankach 
głową w dół

-  nie wolno uczestniczyć w ku-
ligach organizowanych na uli-
cach

-  nie należy chodźcie po torze 
gdy inni zjeżdżają

Bądź ostrożny  
w czasie zabawy na 
świeżym powietrzu
-  przed wyjściem z domu należy 

się ciepło ubrać
-  nie wolno bawić się pod zwisa-

jącymi z dachu soplami lodu
-  do zabawy należy wybierać je-

dynie bezpieczne miejsca, np. 
place zabaw i boiska szkolne  

– z dala od ulic, mostów oraz 
torów kolejowych

Nie chodzimy po  
zamarzniętych stawach!
-  nie wolno wchodzić na lód za-

marzniętych zbiorników wod-
nych (jezior, stawów, rzek)

-  nie wolno organizować lo-
dowisk na stawach, jeziorach 
i rzekach, gdyż lód może się 
załamać i grozi wówczas uto-
nięcie

Styczeń i luty to czas ferii zimowych. Sezon na śnież-
ne szaleństwo rozpoczął się na dobre. Ferie zimowe 
to czas wzmożonego ruchu na drogach, bo warunki są 
dużo gorsze, niż zwykle. Co zrobić, aby zimowy wypo-
czynek był bezpieczny w drodze na zimowisko, w domu 
i poza nim?

Ferie zimowe  
przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie

Aspirin PRO
500mg x 8 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego.
Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Tabcin trend 
12 kapsułek miękkich
Skład: 1 kapsułka zawiera 2mg chlorfenyraminy, 30mg pseudoefedryny 
i 250mg paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwhistaminowe, 
zwężające naczynia krwionośne.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, tj. gorączki, 
kataru, bólu gardła, bólów głowy, obrzęku błony śluzowej nosa i zatok.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

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



Jedziemy w góry
-  2/3 wypadków i urazów na nar-

tach to wynik słabej kondycji 
fizycznej, braku odpowiedniej 
zaprawy i często nieodpowied-
nio dopasowanego sprzętu, 
można temu zapobiec dzięki 
wcześniejszemu przygotowaniu 
kondycyjnemu i siłowemu or-
ganizmu

-  z jazdy na nartach wstępnie wy-
kluczają nas przede wszystkim 
świeże urazy i ostre schorzenia 

typu zapalnego, gdyż przy jeź-
dzie na nartach zmienia się zu-
pełnie układ obciążenia

-  konieczna jest rozgrzewka 
przed wyjściem na stok czy 
nawet oblodzone chodniki np. 
jazda w domu na rowerku tre-
ningowym, przysiady (jeśli nie 
wykonamy odpowiedniej roz-
grzewki i nie przygotujemy się 
fizycznie do jazdy na nartach 
czy łyżwach organizm zacznie 
bronić się bólem)

Twoje dziecko  
na zimowisku
-  sprawdź, czy organizator ma ze-

zwolenie na prowadzenie zimo-
wiska w oferowanym miejscu i 
czy zapewnia dzieciom opiekę 
medyczną

-  upewnij się, czy organizator 
ubezpiecza imprezę od następstw 

nieszczęśliwych wypadków
-  sprawdź, czy organizator jest 

zarejestrowany w kuratorium 
oświaty (kolonie i zimowiska po-
winny być zgłaszane do właści-
wego kuratorium oświaty) i czy 
opiekunowie mają uprawnienia i 
przygotowanie zawodowe do tej 
pracy

-  potwierdź, czy z dziećmi jedzie 
odpowiednia liczba opiekunów 
(1 na 15 dzieci)

-  dokładnie sprawdź, czy firma 
przewozowa ma zezwolenie na 
krajowy przewóz osób i czy dys-
ponuje taborem zastępczym w 
razie awarii

- upewnij się, czy pojazd, którym 
mają jechać dzieci, ma ważne 
badania techniczne (autobus po-
wyżej 15 miejsc-badania co pół 
roku), ubezpieczenie OC oraz 
inne (np. NW)
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Smak pomarańczowy
Suplement diety z formułą NAP i dwoma współdziałającymi składni-
kami: laktoferyną i witaminą C, które imitują naturalnie występujące 
mechanizmy obronne. Polecany dla dzieci od 3 roku życia.
Producent:  Recordati Polska.

LARYNG UP junior 
24 tabletki do ssania,  suplement diety

Smak pomarańczowy, nie zawiera cukru 
Suplement diety z formułą NAP i dwoma współdziałającymi składni-
kami: laktoferyną i witaminą C, które imitują naturalnie występujące 
mechanizmy obronne.
Producent:  Recordati Polska.

LARYNG UP orange 
24 tabletki do ssania,  suplement diety

Smak miętowy, nie zawiera cukru
Suplement diety z formułą NAP i trzema współdziałającymi składni-
kami: laktoferyną, mentolem i witaminą C, które imitują naturalnie 
występujące mechanizmy obronne, wspomagają prawidłowe funk-
cjonowanie jamy ustnej i gardła.

LARYNG UP  z mentolem
24 tabletki do ssania,  suplement diety



NATURALNE ROZWIĄZANIE DLA MDŁOŚCI O RÓŻNYM PODŁOŻU

CHOROBA 
LOKOMOCYJNA?

SZEROKIEJ DROGI Z OPASKAMI 
AKUPRESUROWYMI SEA-BAND

TESTOWANY KLINICZNIE
ZALECANY PRZEZ

LEKARZY



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

- zaopatrz dziecko w kartkę z niezbędnymi danymi osobowymi, telefo-
nami, pod które można dzwonić w razie potrzeby, ale także m.in. z 
informacją o lekach, jakie przyjmuje czy na co jest uczulone

- nie pozwól dziecku zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, aby 
uniknąć kradzieży 

Zima w mieście
- spróbuj mu umożliwić uczestnictwo w półkoloniach, zajęciach zor-

ganizowanych w szkołach, świetlicach czy domach kultury
- jeśli to nie możliwe, na czas nieobecności rodziców lub opiekunów 

w domu zapewnij najmłodszym opiekę osoby zaufanej
- zostaw przy telefonie swój numer telefonu, numery osób zaufanych 

oraz numery alarmowe (997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – 
pogotowie ratunkowe)

- przekaż sąsiadom klucze do domu, na wypadek gdyby dziecku po-
trzebna była pomoc (np. w razie pożaru)

- przypomnij o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zaka-
zie wpuszczania osób nieznajomych do domu

- miejsca zabaw powinny być odpowiednio oddalone od jakiegokol-
wiek ruchu pojazdów, dlatego najmłodszym nie wolno zjeżdżać na 
sankach, ani bawić się śniegiem w pobliżu jezdni

Podróż samochodem
-  sprawdź stan techniczny pojazdu i usuń najdrobniejsze usterki
-  odpowiednio zamocuj foteliki dla dzieci dostosowane do ich wie-

ku i wagi (w fotelikach należy przewozić dzieci do 12 roku życia, 
których wzrost nie przekracza 150 cm)

-  zapinaj pasy bezpieczeństwa nawet na krótkich trasach oraz na 
drogach dobrze Ci znanych

-  uczul dzieci, aby opuszczały auto zawsze od strony chodnika
-  zapewnij dzieciom odpowiednie elementy odblaskowe podczas 

przemieszczania się pieszo po zmierzchu
-  podróżując do miejscowości położonych w górach, dobrze jest wy-

posażyć samochód w przeciwpoślizgowe łańcuchy na koła, które 
pomagają poruszać się po drogach pokrytych śniegiem lub lodem

-  warto mieć na uwadze, aby dostosować prędkość pojazdu do aktu-
alnie panujących warunków i sytuacji na drodze

oprac. M. Oblas
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Skład: 100ml zawiera 0,15g benzydami-
ny(1,5mg/ml).
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
miejscowo znieczulające, odkażające.
Wskazania: miejscowe leczenie dolegliwości 
związanych ze stanami zapalnymi gardła i jamy 
ustnej, w zakażeniach bakteryjnych i wiruso-
wych, po zabiegach operacyjnych w laryngologii 
i stomatologii, po intubacji.
Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma 
Polska Sp. z o.o.

Tantum Verde
do stosowania w jamie ustnej  
i gardle, 30ml

Kropla pełna słońca
Witamina D dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, dla 
utrzymania zdrowych kości, prawidłowego poziomu wapnia 
we krwi, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościo-
wego i mięśni.
Producent: A&D Pharma Poland Sp. z o.o.

Bobik D 1000
10ml, suplement diety

Skład: 1ml zawiera 0,25mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie 
błony śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący 
podczas zapalenia błony śluzowej nosa, pochodzenia 
naczynioruchowego lub alergicznego, w zapaleniu 
zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, za-
paleniu ucha środkowego. Lek przeznaczony dla dzieci 
od 1 roku życia do 6 lat.

Producent: Merck Sp. z o.o.

Nasivin soft 0,025%
Nasivin soft 0,025%

Nasivin soft 0,01%
aerozol 5 ml

Skład: 1ml zawiera 0,1mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie 
błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący 
podczas zapalenia błony śluzowej nosa, pochodzenia 
naczynioruchowego lub alergicznego, w zapaleniu zatok 
przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu 
ucha środkowego.
Lek przeznaczony dla niemowląt od 3 miesiąca życia. 
Producent: Merck Sp. z o.o.

Nowoczesny synbiotyk zawierający w swoim składzie dziewięć szczepów bak-
terii oraz oligofruktozę. W preparacie zastosowano innowacyjną technologię 
enkapsulacji MURE, która chroni bakterie przed niskim pH soku żołądkowego, 
soli żółci i enzymów, co przedłuża ich żywotność. Suplement polecany w trakcie 
i po antybiotykoterapii oraz w okresach zwiększonej skłonności do infekcji.
Producent: Genexo Sp. z o o.

MULTILAC
10 kapsułek, 
suplement diety
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wywiad z ekspertem

REDAKCJA: Jak prawidłowo za-
dbać o swoje uzębienie?

lek. dent. Weronika Gawron: 
Przede wszystkim należy pamię-
tać o myciu zębów przynajmniej 
dwa razy dziennie, po kolacji 
i po śniadaniu. Oprócz prawi-
dłowego szczotkowania trzeba 
również nitkować przestrze-
nie międzyzębowe za pomocą 
nici dentystycznych. Wynika to 
z faktu, że szczotkowanie usuwa 
tylko 60% płytki nazębnej znaj-
dującej się na powierzchniach 
naszych zębów. Dodatkowo mo-
żemy wprowadzić do codziennej 
rutyny oczyszczanie powierzch-
ni języka za pomocą specjalnych 
skrobaczek. Nalot na grzbiecie 
języka może być źródłem przy-
krego zapachu z ust.

W takim razie co to właściwie 
jest płytka nazębna?

Płytka nazębna jest to złóg od-
kładający się na twardych po-
wierzchniach zębów oraz uzu-
pełnień protetycznych. Składa 
się głównie z bakterii odpowie-
dzialnych za próchnicę zębów. 
Należy podkreślić fakt, że nie 
da się jej usunąć poprzez płu-
kanie jamy ustnej, jedynie me-

chaniczne metody są w stanie 
usunąć ją z zębów. Jeżeli nie 
jesteśmy pewni czy prawidło-
wo oczyściliśmy żeby, może-
my zaopatrzyć się w specjalne 
wybarwiacze płytki nazębnej 
w formie tabletek lub płynu.  
Po użyciu takiego preparatu 
pozostałości płytki nazębnej 
zabarwią się na np. czerwony 
kolor. 

Jak dobrać odpowiednią szczo-
teczkę ?

Jest to często zadawane pyta-
nie przez pacjentów, ponieważ 
wybór produktów dostępnych 
na rynku jest ogromny. Nie ma 
jednego rodzaju szczoteczek 
idealnego dla wszystkich, wy-
bór jest uzależniony od wieku 
pacjenta, jego sprawności, sta-
nu dziąseł, anatomii zębów i in. 
Najczęściej zaleca się używanie 
szczoteczek średniomiękkich 
z włosia syntetycznego, które 
jest trwalsze i nie chłonie wody. 
Pamiętajmy o wymianie szczo-
teczek nie rzadziej niż co 3 mie-
siące oraz o przechowywaniu 
ich w przewiewnym miejscu.

Czy szczoteczki elektryczne są 
lepsze niż normalne?

Szczoteczki elektryczne mają 
podobną skuteczność jak 
szczoteczki manualne. Są jed-
nak dobrą alternatywą dla 
dzieci, osób niepełnospraw-
nych czy leniwych. Nie trze-
ba nimi wykonywać żadnych 
skomplikowanych ruchów, 
jedynie przyłożyć i przesuwać 
po każdym zębie.

Na co zwrócić uwagę przy za-
kupie pasty do zębów?

To jaką pastę wybierze-
my zależy w dużej mierze  
od naszych preferencji. War-
to zwrócić uwagę na skład 
pasty. Jeżeli mamy problem  
z nadwrażliwością zębów wy- 
bierzmy preparat na przy-
kład ze związkami strontu czy 
azotanem potasu, przy krwa-
wiących dziąsłach możemy 
sięgnąć po pasty z dodatkiem 
ziół działających przeciwza-
palnie. Pirofosforany będą 
natomiast zapobiegać odkła-
daniu się kamienia nazębnego 
a nadtlenki działają wybielają-
co. Również walory smakowe 
są istotne zwłaszcza u małych 
dzieci. Ważnym składnikiem 
większości past do zębów jest 
fluor, który wzmacnia po-

Wszyscy chcielibyśmy mieć śnieżno białe i zdrowe zęby. Jednak żeby cieszyć się zdrowym uśmiechem 
musimy odpowiednio dbać o nasze zęby. Jeżeli nie zadbamy o nie, to po pierwsze możemy je przed-
wcześnie stracić albo narazić się na niepotrzebny ból podczas leczenia, które na dodatek nie jest 
tanie. Jak więc odpowiednio zadbać o swoje zęby i co robić żeby były zdrowe i ładne. Na te pytania 
odpowie nam Lekarz Dentysta Weronika Gawron.

Porozmawia jmy o…  
PROFIL AK T YCE 
PIĘKNEGO UŚMIECHU
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wierzchnie naszych zębów. Są 
one przez to mniej podatne na 
działanie kwasów bakteryjnych. 

Czy dieta może wpływać na stan 
zębów?

Zdecydowanie tak. Do powsta-
nia próchnicy zębów potrzeb-
ne są cztery czynniki płytka 
nazębna zawierająca bakterie, 
substrat czyli cukier, podat-
ność powierzchni zębów oraz 
czas. Powinniśmy w swojej die-
cie ograniczyć ilość spożywa-
nego cukru. Jeżeli jednak nie 
jesteśmy w stanie tego zrobić 
musimy pamiętać o jedzeniu 
słodkich przekąsek zaraz po 
głównych posiłkach a nie mię-
dzy nimi, ponieważ czas prze-
bywania cukru w jamie ustnej 
jest istotniejszy niż jego ilość  
i jakość. Pamietajmy również  
o tak zwanych cukrach ukrytych 

znajdujących się w produktach 
na pozór nie słodkich jak chip-
sy czy ketchup. Drugim waż-
nym aspektem w naszej diecie 
są kwasy pochodzenia niebak-
teryjnego czyli znajdujące się  
w pokarmach i napojach takich 
jak owoce, soki, napoje gazo-
wane, które mogą przyczyniać 
się do powstawania erozji (roz-
puszczenia twardych tkanek 
zęba). Po spożyciu produktów 
zawierających kwaśne związki 
zęby należy umyć dopiero po 
upływie 30-60 minut.

Na koniec czy są jakieś dodatko-
we metody utrzymywania pra-
widłowej higieny jamy ustnej?

Oczywiście, oprócz wspo-
mnianych wcześniej skro-
baczek do języka możemy 
również używać płukanek do 
jamy ustnej czy gum do żucia.  
 

Płukanie jamy ustnej po posiłku 
prowadzi do usunięcia resztek 
pokarmowych oraz zmniejszenia 
ilości bakterii. Dodatkowo mogą 
zawierać środki antyseptyczne, 
przeciwzapalnie oraz redukują-
ce przykry zapach z ust. Głów-
nym składnikiem gum do żucia 
są substytuty cukru na przykład 
ksylitom czy sorbitol. Żucie 
gumy 10-20 minut  po posiłku 
zwiększa wydzielanie śliny dzięki 
czemu również wpływają na za-
pobieganie próchnicy. 
Przypominam również o ko-
nieczności zgłaszania się przy-
najmniej raz w roku do stomato-
loga na przegląd jamy ustnej.

Dziękuję za udzielenie wyczer-
pujących odpowiedzi, które mam 
nadzieje pomogą naszym czytel-
nikom zadbać o stan swojego uzę-
bienia. 

rozmawiał: W. Jakubek

Suplement diety zawiera 
węglan wapnia z muszli 
ostryg (500mg) oraz 
witaminę D3(5µg).
Polecany dla osób doro-
słych jako uzupełnienie 
codziennej diety w wapń 
i witaminę D.
Producent: Unipharm 
Sp. z o.o..

VITRUM Calcium 1250 + Vitaminum D3
60 tabletek, 
suplement diety

Naturalna siła witamin. Produkt zawiera wyciąg z 
22 warzyw i owoców witaminy oraz chelatowane 
minerały.
Producent: Olimp Labs.

Gold-Vit „complex”
30 tabletek powlekanych,  
suplement diety

Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zim-
nowodnych, mianowany na 65%-ową zawartość kwasów tłuszczowych 
omega-3, uzupełniający dietę w wielonienasycone kwasy tłuszczowe  
z rodziny omega-3. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
serca.
Producent: Olimp Labs.

Gold Omega 3 Mocne serce
suplement diety, 60 kapsułek miękkich
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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.

To czy zachorujemy na raka 
zależy od kilku czynników takich 
jak: geny, wiek i tryb życia. Jednak 
wbrew popularnej opinii, tylko 
niewielka część z pośród chorób 
nowotworowych rozwija się na 
skutek dziedziczenia określonych 
predyspozycji. Większość przypad-
ków chorób nowotworowych jest 
efektem długotrwałego gromadze-
nia się uszkodzeń DNA. Te drobne 
zmiany sprawiają, że w końcu ko-
mórki zaczynają się dzielić i rosnąć 
w nieograniczony sposób. Warto 
zatem poznać zasady, które obni-
żą ryzyko zachorowania na raka. 
Swoistym parasolem ochronnym 
przed rakiem jest odpowiednia 
dieta, regularne poddawanie się 
badaniom profilaktycznym i zdro-
wy styl życia. 

Na proces powstawania nowo-
tworu złośliwego składa się kilka 
czynników. Ważną rolę odgrywa 
w nim współdziałanie czynników 

wewnętrznych (np. uwarunkowań 
genetycznych) oraz zewnętrznych 
(np. wdychanie zanieczyszczonego 
powietrza). Dzięki pracy tysięcy 
naukowców z całego świata może-
my powiedzieć co sprzyja rozwojo-
wi raka w naszym organizmie oraz 
co może nam pomóc się przed nim 
ustrzec.

Przede wszystkim:  
produkty roślinne

Warzywa, owoce, ziarna zbóż 
posiadają mnóstwo składników, 
które pomagają w profilaktyce 
przeciwnowotworowej. Błonnik, 
czyli włókna roślinne przyspiesza-
ją przejście przez jelita substan-
cji rakotwórczych dzięki czemu 
ograniczają ich wchłanianie do 
organizmu. Silne związki antyno-
wotworowe są zawarte w czosnku, 
zielonej herbacie, imbirze i mali-
nach. Światowy Fundusz ds. badań 
nad Rakiem zaleca jedzenie 5 por-

cji warzyw i owoców dziennie. Por-
cja to co najmniej 80g owoców lub 
warzyw albo szklanka soku.

Dbaj o swoja psychikę  
i dobre relacje z ludźmi

W przeciwdziałaniu chorobą 
nowotworowym również bardzo 
ważne jest dbanie o nasze zdrowie 
psychiczne. Lekarze zajmujący się 
reakcjami emocjonalnymi u osób  
z chorobami nowotworowymi 
podkreślają, że są trzy czynniki, 
które zwiększają ryzyko zachoro-
wania. Jest to stres, nad którym nie 
mamy kontroli, samotność oraz 
niemożność wyrażania siebie. Dla-
tego warto przemyśleć czy warto 
pracować w ciągłym pośpiechu i 
stresie tylko po to, żeby móc po-
zwolić sobie na odrobinę więcej 
luksusu. Zamiast tego warto po-
stawić na relację z innymi ludźmi, 
rozwój wewnętrzny oraz realizację 
swoich pasji. Odpowiednia ilość 

Profilaktyka w walce 

4 lutego obchodzimy światowy dzień walki z rakiem. W walce z tą chorobą kluczo-
we znaczenie ma profilaktyka. Zatem co kryje się za pojęciem profilaktyki w walce  
z chorobami nowotworowymi? Sprawdźmy i dbajmy o nasze zdrowie każdego dnia.

z rakiem

Skład: 1 czopek zawiera 400mg tribe-
nozydu oraz 40mg lidokainy.
Działanie: przeciwzapalne, prze-
ciwbólowe, przeciwświądowe.
Wskazania: miejscowe leczenie he-
moroidów.
Producent:  Recordati Polska Sp. z o.o.

Procto-glyvenol
10 czopków

Skład: 1 gram kremu zawiera 50mg tribenozydu  oraz 20mg lidokainy.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwświądowe.
Wskazania: miejscowe leczenie hemoroidów.
Producent:  Recordati Polska Sp. z o.o.

Procto-glyvenol
krem doodbytniczy 30g

Skład: 1 tabletka zawiera 20mg alfa-escyny.
Działanie: szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu 
ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-lim-
fatyczne, w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w 
leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.
Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków 
odbytu, zapaleniu żył kończyn dolnych oraz w profilaktyce i leczeniu krwiaków i obrzęków 
pooperacyjnych i pourazowych.
Producent: Teva Sp. z o.o. 

Aescin
30 tabletek powlekanych
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snu wpłynie na nasze dobre samo-
poczucie i spokój.

Unikaj dymu tytoniowego
Chyba nikomu nie trzeba 

powtarzać, że palenie tytoniu 
to jeden z głównych sprawców 
chorób nowotworowych. Dym 
tytoniowy odpowiada za 30% 
zgonów z powodu wszystkich  
typów raka. Bardzo groźne dla 
naszego organizmu jest również 
bierne palenie, czyli przebywanie 
w towarzystwie osób palących.  

Ćwicz i głęboko oddychaj
Wiele badań potwierdziło, że 

regularny ruch zmniejsza ryzyko 
raka, jednak nadal mechanizm tego 
zjawiska nie jest do końca wyjaśnio-
ny. Niektórzy naukowcy uważają, 
że ma to związek ze zwiększonym 
przepływem tlenu w naszym orga-
nizmie podczas wykonywania ćwi-
czeń.

Zalecana codzienna dawka wy-
siłku fizycznego to 30 minut szyb-
kiego spaceru. Ćwiczenia pomaga-
ją utrzymać również dobrą figurę 

a otyłość to jeden z ważniejszych 
czynników zwiększających ryzy-
ko zachorowania. Przebywanie na 
świeżym powietrzu jest jak najbar-
dziej korzystne dla naszego organi-
zmu, jednak musimy pamiętać, że  
w słoneczne dni wystawianie skóry 
na słońce również może być powo-
dem choroby. W słoneczne dni pa-
miętajmy aby używać preparatów 
z filtrem ochronnym. Szczególną 
uwagę w słoneczne dni musimy 
zwrócić na dzieci – wielu ekspertów 
uważa, że rak skóry jest pokłosiem 
poparzenia słonecznego w dzieciń-
stwie

Regularnie się badaj
W dzisiejszych czasach więk-

szość nowotworów jest uleczalna, 
jednak pod warunkiem, że zostaną 
odpowiednio wcześniej wykryte. 
Czas w walce z rakiem odgrywa 
kluczową role bo na przykład, żeby 
guz piersi osiągnął średnicę 1,5cm, 
musi upłynąć co najmniej 5 lat. 
Największe szanse na wyleczenie 
są wtedy gdy guz nie przekracza 0,5 
cm. Wniosek jest prosty, że trzeba 
się badać regularnie aby cieszyć się 
zdrowiem. USG piersi, cytologia, 
RTG płuc, kontrola skóry u derma-
tologa to badania, które pozwalają  
w porę wykryć chorobę i zareago-
wać. Jeżeli w naszej rodzinie były 
przypadki zachorowania na raka 
piersi, jajników, jelita grubego czy 
prostaty, wtedy należy skonsultować  
z lekarzem kwestię badań gene-
tycznych.

Jest bardzo wiele czynników, 
które mogą pomóc nam ochro-
nić się przed nowotworem. Szcze-
gólnie zachęcamy do korzystania  
z programów społecznych, dzięki 
którym można sprawdzić czy nie 
jesteśmy w grupie ryzyka. To naj-
lepszy sposób, aby znacznie wcze-
śniej zadbać o swój organizm. Do 
najbardziej popularnych progra-
mów należą:

Aromat owocowy
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza 
bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach wita-
miny A,D i E oraz kwasy tłuszczowe omega 
3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie 
wzmacniając układ odpornościowy oraz 
pozytywnie wpływa na funkcjonowanie 
mózgu.
Producent: Orkla Health Sp. z o.o.

Tran norweski  
MOLLER’S
250 ml, suplement diety

Suplement zawiera olej z wątroby z dor-
sza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach 
witaminy A, D i E oraz kwasy tłuszczowe 
omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdro-
wie wzmacniając układ odpornościowy, 
pracę serca oraz pozytywnie wpływa na 
funkcjonowanie mózgu.
Producent: Orkla Health Sp. z o.o.

Tran norweski  
MOLLER’S Omega-3
250 ml, suplement diety

Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty 
w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D i E oraz 
kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga 
dbać o zdrowie wzmacniając układ odpornościowy, 
pracę serca oraz pozytywnie wpływa na funkcjono-
wanie mózgu.
Producent: Orkla Health Sp. z o.o.

Tran norweski  
MOLLER’S Baby
250 ml,  dietetyczny środek  
spożywczy specjalnego   
przeznaczenia żywieniowego
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Program profilaktyki  
raka piersi

Raka piersi w Polsce wykrywa 
się rocznie u ok. 11 tys. kobiet, 
a ok. 5 tys. kobiet rocznie umie-
ra z tego powodu. Rokowanie w 
raku piersi silnie zależy od stop-
nia zaawansowania choroby, po-
nieważ rośnie on przez długi czas 
w sposób utajony i objawy daje 
późno. Zbyt późno, aby leczenie 
wówczas podjęte mogło spo-
wodować całkowity powrót do 
zdrowia. Dlatego tak ważne jest 
jak najwcześniejsze wykrywanie 
guza, bo zmniejsza się wówczas 
prawdopodobieństwo zaistnie-
nia przerzutów i w konsekwencji 
śmierci. 

Program profilaktyki raka 
szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest drugim, 
co do częstości występowania, 
nowotworem u kobiet w Polsce, 
a zgony z jego powodu są jednym  
z głównych problemów onkolo-
gicznych. 

W wielu krajach Europy  licz-
ba zgonów z powodu raka szyj-
ki macicy w ostatnich latach 
znacznie zmalała, co uzyskano 
dzięki testom przesiewowym  
pozwalającym na wczesne wy-
krywania zmian. Jest to możliwe 
dzięki prostemu badaniu, jakim 
jest wymaz cytologiczny z ujścia 
zewnętrznego kanału i z tarczy 
szyjki macicy, który jest podsta-
wą Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy finansowanego 
przez NFZ.

Program skierowany jest do 
kobiet w wieku od 25 do 59 lat,  
a badania są  przeprowadzane 
1 raz na 3 lata. Program reali-
zowany jest w dwóch etapach: 
podstawowym i diagnostyki po-
głębionej. Do programu można 
zgłaszać się bez skierowania.

Program profilaktyki  
chorób odtytoniowych  
(w tym POChP)

Program ten, finansowany przez 
NFZ, koncentruje się na wczesnym 
wykrywaniu POChP, czyli prze-
wlekłej obturacyjnej choroby płuc 
i innych chorób odtytoniowych 
oraz na poprawie świadomości 
ludzi w zakresie szkodliwości pa-
lenia oraz metod zapobiegania  
i leczenia uzależnienia od tytoniu.

Przewlekła obturacyjna cho-
roba płuc jest jedną z najczęściej 
występujących chorób na świecie, 
prowadząca do inwalidztwa. Sza-
cuje się, że w Polsce występuje u ok. 
15% dorosłych Polaków. Pierwsze 
objawy to: kaszel oraz odkrztusza-
nie plwociny. Kolejnym objawem 
jest duszność, która jest następ-
stwem nieodwracalnego zmniej-
szenia powierzchni oddechowej 
płuc. 

Do Programu kwalifikują się 
osoby powyżej 18 r.ż . palące papie-
rosy – a szczególnie kobiety i męż-
czyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem 
życia, którzy nie mieli wykonanych 
badań spirometrycznych w ramach 
programu profilaktyki POChP  
w ciągu ostatnich 36 miesięcy 
i u których nie zdiagnozowano 
wcześniej, w sposób potwierdzo-
ny badaniem spirometrycznym, 
przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc (lub przewlekłego zapalenia 
oskrzeli lub rozedmy). Świadcze-
nia w ramach Programu udzielane 
są pacjentom przez przeszkolonych 
lekarzy POZ, bez względu na miej-
sce przynależności do placówki 
POZ.

Program profilaktyki raka 
jelita grubego

Również Ministerstwo Zdrowia 
prowadzi od kilku lat w ramach 
Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych „Program 

badań przesiewowych dla wcze-
snego wykrywania raka jelita gru-
bego”, który polega na przesiewo-
wym badaniu kolonoskopowym  
i jest bezpłatny dla osób badanych 
oraz lekarzy, którzy nań kierują. 
Kolonoskopia polega na ogląda-
niu wnętrza całego jelita grubego 
za pomocą giętkiego instrumentu 
wprowadzonego przez odbyt.

W ramach Programu mogą być 
zbadane osoby bez objawów kli-
nicznych sugerujących istnienie 
raka jelita grubego, które dodat-
kowo spełniają jeden z poniższych 
warunków:
• są w wieku 50 – 65 lat, niezależ-

nie od wywiadu rodzinnego,
• są w wieku 40 – 65 lat i mają 

krewnego pierwszego stopnia,  
u którego rozpoznano raka jelita 
grubego,

• są w wieku 25 – 65 lat i pocho-
dzą z rodziny HNPCC (tj. obcią-
żonej rodzinnym rakiem jelita 
grubego nie związanym z poli-
powatością).  W tym przypadku 
konieczne jest skierowanie (po-
twierdzenie) z Poradni Gene-
tycznej.
Do badań nie są kwalifikowane 

osoby, które miały wykonaną kolo-
noskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Mamy nadzieje, że nasi czytel-
nicy od teraz będą stosować się do 
tych wskazówek. Jednak w przy-
padku zdiagnozowanego nowo-
tworu dietę należy dostosowywać 
indywidualnie, w zależności od 
typu i zaawansowania nowotworu, 
etapu i sposobu leczenia, a także 
stanu naszego odżywienia. Najle-
piej żeby naszym sposobem żywie-
nia w tym okresie pokierował do-
świadczony dietetyk. Pamiętajmy, 
że odpowiednio zbilansowana die-
ta może mieć działanie wspomaga-
jące w terapii antynowotworowej. 

oprac. W. Jakubek



1. Pomóż swojemu zdrowiu  
i zdrowo się odżywiaj

Trzeba pamiętać, aby w naszej diecie znalazły 
się świeże owoce i warzywa. Posiłki z nich są zdro-
we i dodają witalności. W naszym jadłospisie nie 
powinno zabraknąć produktów wieloziarnistych  
i nabiału, odpowiedniej ilości mięsa oraz ryb. Po-
niżej wykaz produktów, które będą nas wspierać  
w czasie chłodów:

1. Warzywa – warto je jeść ze względu na dużą 
ilość witamin i soli mineralnych, które pomogą 
przetrwać chłody. Dobrze jest je spożywać na 
ciepło, na przykład gotować na parze, co do-
datkowo wzmocni ich rozgrzewające działanie.  
Do warzyw, które działają rozgrzewająco należą 
marchew, pietruszka, dynia.

2. Kasze i ryż – w okresie chłodów powinny gościć 
na naszych stołach jak najczęściej. Szczególnie 
wartościowa jest kasza gryczana.

3. Cebula i czosnek – doskonałe warzywa, dzia-
łają rozgrzewająco oraz usuwają wilgoć z or-
ganizmu. Dodatkowo wzmacniają odporność  
i doskonale chronią przed przeziębieniem i gry-
pą. Czosnek reguluje trawienie i przemianę ma-

terii, wzmaga wydzielanie żółci, zapobiega nad-
miernej fermentacji w jelitach, obniża poziom 
cukru i cholesterolu. Podobne działanie wyka-
zuje cebula. Stosujmy je w naszej kuchni jak naj-
częściej!

4. Błonnik, jest źródłem krzemu, magnezu, fosfo-
ru, cynku, manganu i potasu. To kopalnia wielu 
witamin – B, PP, C, zawiera również kwas fo-
liowy i rutynę, która wzmacnia ścianki naczyń 
krwionośnych. 

Jak dbać o zdrowie zimą 
10 sposobów na kondycję i zdrowie

Zima w pełni, śniegu nie widać, dni są krótkie, temperatura spada, deszczowo 
i szaro. To czas kiedy łatwo o przeziębienia, osłabienie, grypę, nasze dzieci ła-
two się zarażają, wracają do domu zakatarzone lub kaszlące. Mam kilka porad 
jak dbać o zdrowie w tym zimowym okresie.
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5. Wieprzowina, dziczyzna  
i ryby – również należą  
do produktów rozgrzewają-
cych. Najlepiej jest je poda-
wać w postaci duszonej lub 
pieczonej.

6. Przyprawy rozgrzewająco – 
wysuszające

 nie tylko nadadzą naszym 
daniom wspaniałego smaku 
i aromatu, ale również wspo-
mogą nas w walce z chłodem. 
Silnie rozgrzewające właści-
wości mają imbir, kolendra, 
wanilia, majeranek, tymia-
nek, rozmaryn, oregano, ba-
zylia, pieprz, chili, cynamon, 
goździki.

7. Rozgrzewające zupy – to 
idealny sposób na rozgrzanie 
organizmu. Najlepiej spraw-
dzą się tu rosół, krupnik, 
grochowa, fasolowa, barszcz. 
W okresie jesienno – zimo-
wym właśnie takie „obiado-
we” zupy to wspaniały pomysł  
na pożywne, rozgrzewające 
śniadanie (unikać należy zu-
pek mlecznych ze względu 
na wychładzające działanie 
mleka). Oczywiście trudno 
sobie wyobrazić, że znajdzie-
my rano czas na przygotowa-
nie takich zup, ale można to 
zrobić poprzedniego wieczoru  
a rano tylko podgrzać posiłek. 

Z pewnością po takim śnia-
daniu nie straszne nam będą 
nawet największe chłody, 
zwłaszcza gdy zupę doprawi-
my odpowiednimi ziołami.

2. Dbajmy o higienę!
Brak higieny to stworzenie 

warunków dla rozmnażania się  
i rozprzestrzeniania bakterii 
oraz wirusów. Przestrzegajmy 
zatem podstawowych zasad hi-
gieny: regularnie myjmy ręce.  
W ten sposób zarazki, które 
znalazły się na dłoniach, nie 
dostaną się przez nieuwagę do 
naszego organizmu. Wszystkie 
zużyte chusteczki należy wy-
rzucać, dlatego używanie papie-
rowych jest zdecydowanie bar-
dziej higieniczne. Zakrywajmy 
usta, gdy kichamy czy kaszlemy, 
zminimalizuje to ryzyko zaraże-
nia innych.

3. Odpowiednio  
się ubieraj

Jest takie powiedzenie: nie ma 
złej pogody, jest nieodpowiednio 
ubrany człowiek. Nie rezygnuj-
my z zabawy na świeżym powie-
trzu pomimo deszczu, śniegu  
i ujemnej temperatury. Ubierz-
my się na cebulkę, ciepłe powie-
trze pomiędzy warstwami ubrań  

zabezpieczy nas przed chłodem. 
W razie potrzeby zawsze można 
zdjąć jedną warstwę. Pamiętaj-
my także o czapce!

4. Nawadnianie czyli 
dostarczajmy wiele 
płynów naszemu  
organizmowi

Podczas chłodnych mie-
sięcy powietrze w mieszkaniu  
z powodu ogrzewania jest wy-
jątkowo suche. Błony śluzowe są 
przez to przesuszone, a wirusy 
łatwiej mogą się na nich rozmna-
żać. Możemy temu zapobiec, pijąc  
w zimie dużo herbaty, wody i so-
ków. Płyny nawilżą błony śluzo-
we.

5. Śpijmy na zdrowie
Sen wzmacnia system odpor-

nościowy i pozytywnie wpły-
wa na zdrowie. Zimą zwróćmy 
szczególną uwagę, na to aby się 
wysypiać. Przed snem wywietrz 
pokój i pamiętaj, aby nie było  
w nim za ciepło. Stworzysz w ten 
sposób odpowiednie warunki do 
zdrowego snu.

6. Relaks
Napięcie, stres i pośpiech 

wpływają negatywnie na układ 
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Suplement zawiera optymalną 
kompozycję ekstraktów roślin-
nych, które wykazują korzystne 
wzajemnie uzupełniające się 
działanie na funkcje układu 
oddechowego i zatok. 
Korzystnie wpływa na układ 
odpornościowy. 
Polecany od 3 roku życia.
Producent: Walmark Sp. z o.o.

Pneumolan 
120ml, suplement 
diety (nos i zatoki)

Skład: 1 gram żelu zawiera: diklofenak sodowy-12mg, trybenozyd-10mg, escyna-5mg.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe.
Wskazania: bóle związane z chorobami kręgosłupa, obrzęki kończyn dolnych, zapalenia 
żył kończyn dolnych, pourazowe bóle mięśni i stawów, łagodne i ograniczone postacie 
zapalenia stawów.
Producent: Valeant Sp. z o.o.

VENOŻEL
100g
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Skład: 1 tabletka zawiera 400mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka w przebiegu przeziębienia.
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Aspirin C
10 tabletek musujących, 20 tabletek musujących

Tribulus terrestris poprawia seksulną wydajność
Suplement to kombinacja skutecznych substancji roślinnych wzbogaconych 
o L-argininę, które są odpowiedzialne  za regulację krążenia krwi, za wywo-
łanie erekcji i poprawę jej jakości ponadto zmniejszają uczucie zmęczenia.
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

Permen KING
30 tabletek, 
suplement diety

odpornościowy, przyczyniają się 
do rozwoju wielu chorób. Orga-
nizm potrzebuje odpowiedniej 
dawki odpoczynku, aby prze-
tworzyć wszystkie wydarzenia 
dnia. Na dobre samopoczucie 
ma ogromny wpływ czas spędzo-
ny z przyjaciółmi i aktywność na 
świeżym powietrzu.

7. Pielęgnacja  
twarzy i ciała

Skóra zimą jest wrażliwa na 
niskie temperatury. Przesusza się 
szybciej, dlatego ważne jest, aby 
nawilżać twarz i wargi kremem.

8. Zdrowy klimat  
w mieszkaniu

Nieodpowiednia temperatura 
w mieszkaniu może prowadzić do 
częstych infekcji dróg oddecho-
wych, gardła, powodować podraż-
nienie śluzówek i skóry oraz obni-
żać koncentrację 

Dlatego należy szczególną uwa-
gę zwróć na temperaturę w naszych 
pomieszczeniach. Nie powinna 
przekraczać 22 stopni, a nocą warto 
zmniejszyć lub całkowicie wyłączyć 
ogrzewanie. Warto też regularnie 
wietrzyć pomieszczenia, gdyż jest 
to gwarancja lepszego snu.

9. Hartujmy organizm, 
zwłaszcza zimą!

Naprzemienny prysznic jest 
wskazany dla osób z problemami 
krążenia i chorobami serca.

Zimna woda pobudza bowiem 
pracę serca,  działając zwężająco 
na naczynia krwionośne znajdu-
jące się pod skórą. Poprawia krą-
żenie krwi i ukrwienie tkanek, 
ogólnie działa na wewnętrzne 
narządy naszego organizmu. Po-
wierzchnia ciała poddana działa-
niu niskich temperatur najpierw 
wyziębia się, aby następnie dyna-
micznym rzutem krwi do naczyń 
włosowatych ogrzać daną część 
ciała. Powoduje to przyspiesze-
nie krążenia krwi, tym samym 
zwiększając odżywienie skóry  
i tkanek znajdujących się w dzia-
łaniu bodźców temperatury. Do-
datkowo, taki prysznic hartuje 
organizm, dzięki czemu staje się 
on odporniejszy, również na ata-
ki wszelakiego rodzaju drobno-
ustrojów i chorób.

10. Ruch to zdrowie!
Pamiętajmy o odpowiedniej 

dawce ruchu, dotlenimy orga-
nizm, który funkcjonuje wtedy 
znacznie lepiej i sprawniej.

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.
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Profilaktyka i zdrowy styl życia
Kiedy ostatnio robiłeś morfologię krwi? I czy raz 

w roku wykonujesz cytologię? Czas się wziąć za pro-
filaktykę. Ale nie tylko. Warto zadbać o zbilansowaną 
dietę, zdrowy tryb życia bez używek i więcej snu. Dużo 
tych zmian? Skorzystaj z naszych podpowiedzi i planu 
działania na rok 2016. Powodzenia!

Badanie ginekologiczne i cytologia
Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowości szyjki 

macicy: od stanów zapalnych po zmiany nowotworo-
we. Powinna wykonywać je każda kobieta po 20. roku 
życia lub od razu po rozpoczęciu współżycia płciowe-
go. Należy wykonywać je przynajmniej raz na 2-3 lata. 
Najlepiej jednak wykonywać je raz w roku.

Badanie krwi
Proste badanie ogólne krwi, tzw. morfologia (i przy 

okazji pozostawienie w gabinecie zabiegowym próbki 
moczu do analizy) należy wykonywać przynajmniej 
raz w roku. Dzięki temu zyskasz pewność, że nie roz-
wija się u ciebie choroba przewlekła ani nie masz żad-
nych niedoborów (np. żelaza).

Badanie piersi
Samobadanie piersi należy wykonywać raz w mie-

siącu, po menstruacji. USG piersi powinny wykony-
wać kobiety do 40. roku życia, zaś starsze - mammo-
grafię. Profilaktycznie powinno wykonywać się je raz 
w roku.

Wizyta u dentysty
Nawet jeśli nic nie wzbudza twojego niepokoju, co 

pół roku powinieneś pojawić się na wizycie kontrolnej 
u dentysty. Podczas niej warto (jeśli jest taka potrzeba) 
usunąć kamień nazębny. Leczenia zębów z próchnicą 
nie należy odkładać, bo to pozostawienie stanu zapal-
nego w organizmie, który może prowadzić nawet do 
chorób serca.

Szczera rozmowa z lekarzem
Nie ignoruj żadnych niepokojących objawów. Le-

piej poradzić się specjalisty i wykonać potrzebną dia-
gnostykę, jak najwcześniej. W skutecznym leczeniu 
każdej choroby liczy się czas.

Witając Nowy Rok, zwykle obiecujemy sobie zmiany w życiu. Najczęściej chcemy 
schudnąć, więcej ćwiczyć i rzucić palenie. Ale nie tylko. Zobacz, jakie jeszcze 
postanowienia noworoczne służą zdrowiu i co robić, by ich dotrzymać.

Noworoczne postanowienia 
ZADBAJMY O SWOJE ZDROWIE
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Odchudzanie
Zawalcz o BMI w normie, bo nadwaga i otyłość 

prowadzą do schorzeń serca (ich następstwem może 
być zawał i udar mózgu), cukrzycy typu 2, proble-
mów ze snem oraz depresji. Najlepsze efekty uzyskasz 
radząc się dietetyka, który opracuje dietę dopasowaną 
do ciebie.

Ocena wydolności płuc
Zwłaszcza jeśli cierpisz na przewlekły kaszel, chra-

piesz i miewasz duszności. Wydolność płuc spraw-
dzisz podczas prostego i trwającego kilka minut ba-
dania spirometrycznego.

Rzuć palenie
Żółte zęby, zniszczona cera i słaba odporność or-

ganizmu to nic w porównaniu z prawdziwym ryzy-
kiem, jaki grozi palaczom. Przede wszystkim zagro-

żeni są oni rakiem płuc, który z roku na rok zbiera 
tragiczniejsze żniwo.

Minimu 8 godzin snu
Nie żałuj czasu na nocny odpoczynek. Odpo-

wiednia dawka snu (najlepiej 8-9 godzin) uchroni cię 
przed cukrzycą typu 2 i schorzeniami serca. Poza tym 
wzmocni odporność i zadba o dobry nastrój.

Aktywność fizyczna
Dobierz dla siebie sport. Może to być pływanie, 

ćwiczenia aerobowe, bieganie lub joga. Ważne, by co-
dziennie poświęcić na ruch minimum 15 minut. Tak 
zadbasz o szczupłą sylwetkę i dobrą kondycję całego 
organizmu.

Jak dotrzymać postanowień nowo-
rocznych?

Przede wszystkim musisz tego chcieć. Ale nie 
wszystko naraz, bo to będzie trudne do osiągnięcia. 
Po kolei realizuj postanowienia, najlepiej metodą ma-
łych kroczków i nagradzając się za każdy sukces (np. 
kupując sobie jakiś drobiazg).

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.

Produkt zawiera składniki wspomagające wypłukiwanie małych złogów kamieni i piasku  
z dróg moczowych oraz bakterie funkcyjne zapobiegające powstawaniu kamieni w drogach 
moczowych. Produkt do przyjmowania pod nadzorem lekarza.
Producent: S-Lab.

LISTON
na kamienie-wypłukuje  
i zapobiega, 60 kapsułek
Dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia me-
dycznego. 

Skład: 1 tabletka zawiera 4mg niko-
tyny.
Działanie: zmniejszenie głodu niko-
tynowego i objawów odstawiennych. 
Wskazania: uzależnienie od nikotyny, 
dla osób palących powyżej 20 papie-
rosów dziennie lub tych, które  nie 
zaprzestały palenia po zastosowaniu 
dawki 2mg.
Producent:   
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

Nicorette Coolmint
4mg, 20 tabletek do ssania 
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Jamajka powszechnie kojarzona 
jest z marihuaną, Bobem Marley’em 
i muzyką reggae. I słusznie. Jednak 
to państwo i zarazem wyspa, położo-
na na południe od Kuby i na zachód 
od Haiti, kryje w sobie znacznie wię-
cej - odrobinę polskiej historii, którą 
z całą pewnością warto poznać.

Jamajka jest monarchią konsty-
tucyjną, co oznacza,  że  rządy  spra-
wuje  tam  królowa Elżbieta II (!) 
reprezentowana przez gubernatora 

generalnego. Nie bez kozery mowa 
tu o królowej. Otóż przedstawiciel 
polskiego rodu, który z miłości  do  
Jamajki  postanowił  osiąść na wy-
spie to także w prostej linii królew-
ski potomek z rodu króla Stanisła-

wa Leszczyńskiego. Co więcej – był 
on również nadwornym malarzem 
samej królowej. Mowa o  Michale 
Antonim  Leszczyńskim  (ur.  1906 
w Dolinie, zm. 21 grudnia 1972 na 
Jamajce).

JAMAJKA terra (in)cognita
Śladami Polaków

Być może trudno w to uwierzyć, ale są jeszcze takie kraje  na  świecie,  w  których  na próż-
no można by wsłuchiwać się w zgiełk ulic, próbując wychwycić polską mowę. Do takich 
właśnie miejsc należy Jamajka. Nie bylibyśmy jednak polskim narodem, gdyby choć jeden  
rodak nie naznaczył swoim jestestwem tej ziemi nieznanej.

Gold Omega 3 Mocne serce
suplement diety, 60 kapsułek miękkich
Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb 
zimnowodnych, mianowany na 65%-ową zawartość kwasów tłusz-
czowych omega-3, uzupełniający dietę w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodziny omega -3. Przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania serca.
Producent: Olimp Laboratories.
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Michał Leszczyński ukończył Szkołę Morską w  Tcze-
wie,  która  wśród  swoich absolwentów ma wielu zna-
komitych marynarzy, późniejszych kapitanów żeglugi 
wielkiej. Od reszty kolegów wyróżniał się on zarówno 
sposobem bycia,  jak  i  zainteresowaniami. Leszczyń-
ski był utalentowany, szczególnie w dziedzinach arty-
stycznych. Niejednokrotnie zadziwił znajomych zdol-
nościami muzycznymi czy swoim zamiłowaniem do 
malarstwa, którego nie porzucił nawet wówczas, gdy już 
pływał po morzach. Niewątpliwie wpływ  na jego arty-
styczne zainteresowania wywarła matka Eleonora, także 
malarka. Nad Bałtykiem Leszczyński dał się poznać jako 
wolny duch i poszukiwacz przygód, przez co zyskał sobie 
legendarny  przydomek „Pigieł”.

Pigieł władał szpadą, pędzlem, trzema językami, smy-
kiem, batutą i fortepianem. Podczas obiadów w sali gim-
nastycznej kwartet w białych tropikalnych mundurach 
grał pod jego batutą najnowsze przeboje.  [...]

Pigieł rozpoczynał „naukę własną” od kilkunastomi-
nutowej zaprawy szermierczej - dłużej jego przeciwnik nie 
wytrzymywał serii bolesnych trafień w żywe ciało. Każde 
trafienie było zawsze wytwornie odsalutowane szpadą. 
Wszystkie trafienia piekły przez kilka dni, ale to nigdy nie 
wpływało na zmniejszenie ilości walczących.

Podczas szczęku krzyżujących się ze sobą szpad dwóch 
następnych szermierzy, którym się wydawało, że każdy  
z nich jest zwycięskim kapitanem Bloodem zdobywającym 
nieprzyjacielski okręt, Pigieł potrafił pędzlem  wyczarować 
soczystą akwarelę, po  czym spokojnie  zabrać  się do nauki.  
(Olgierd  Borchardt  „Krążownik  spod Somosierry”).

Odbywając staż na żaglowcu  „Lwów”,  Michał  Lesz-
czyński  namalował  obraz zatytułowany „Żaglowiec na 
morzu”, który podarował Szkole Morskiej w Gdyni. Nikt 
jeszcze wówczas nie przypuszczał, z jak  wielkim  talen-

tem  malarskim  ma do czynienia.
Przed wojną Michał Leszczyński pracował jako pilot 

w porcie gdyńskim i jako oficer w polskiej marynarce 
handlowej. Choć zdobył już uznanie jako malarz, zdawał 
sobie sprawę ze swoich braków warsztatowych. Postano-
wił zatem udać się do Krakowa, by studiować na tamtej-
szej Akademii Sztuk Pięknych. Był uczniem Władysława 
Jarockiego,  Józefa Mehoffera, Kazimierza Sichulskiego. 
W 1934 roku Michał Leszczyński powrócił do pracy na 
morzu. W latach trzydziestych osiadł w Wielkiej Bryta-
nii. Tu doskonalił swoje malarskie zdolności, będąc jed-
nocześnie stałym bywalcem londyńskich galerii. Podczas 
II wojny światowej pływał na statkach tzw. „pułapkach” 
przeciwko niemieckim okrętom podwodnym. Był orga-
nizatorem i przewodniczącym Stowarzyszenia Kapita-
nów i Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej w Anglii. 
Pod koniec II wojny światowej Leszczyński został zaan-
gażowany do prac ratowniczych na wybrzeżu Wielkiej 
Brytanii. Właśnie wówczas powstało spod jego pędzla 
wiele wspaniałych dzieł, które potem wystawiał w naj-
lepszych galeriach z Royal Academy of Arts w Londynie 
na czele. Z całą pewnością jeszcze kilka lat wcześniej nikt 
by nawet nie przypuszczał, że jego wystawę będzie otwie-
rał  słynny  pisarz Bernard  Shaw i że sam Michael  Lester  
zostanie nadwornym  malarzem  królowej Elżbiety II.

Leszczyński  w  Anglii  odnalazł miłość  swego  życia  
i ożenił się z  Margaret  „Peggy”. W Anglii  nie  tylko  ma-
lował  i pływał,  ale   również  pisał:  „How to  draw  sail  
& sea”  (1944)  i „Marine Perspective”  (1949).  Anglicy  
pisali  o nim: Michał  Leszczyński  nas, Anglików  uczy 
jak  malować  morze  i żaglowce  i  nazywali  drugim  
Conradem. Co  nie  dziwi, zważywszy  na podobień-
stwa  biografii  obu  Polaków  - oddanych  Anglii, morzu   
i sztuce -jeden  literackiej, drugi malarskiej.

Praca dla kampanii okrętowej operującej między 
portami  północnego wybrzeża  Jamajki  i USA sprawi-
ła, że Lester zapragnął zamieszkać na wyspie. Na jego 
polecenie Peggy sprzedała dom w  Anglii  i zamieszkała  
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razem  z mężem w  stolicy  Jamajki.  
Kingston jednak  okazało  się zbyt  
hałaśliwym  i niebezpiecznym  mia-
stem, małżonkowie  osiedli więc w  
Montego  Bay. The Lesters – jak  ich 
nazywano - stali się ludźmi znanymi  
i szanowanymi. Tu - w miejscu, któ-
re inspirowało   i  zauroczyło   Lesz-
czyńskiego,  otoczony  przyjaciółmi   
artysta  mógł  całkowicie oddać  się  
swojej  pasji.   Założył   własną   ga-
lerię  Lester  Art,   którą  prowadziła  
Margaret. Egzotyczne piękno  Jamaj-
ki stanowiło dla Lestera nieustającą 
inspirację do tworzenia nowych dzieł  
–  malował  mieszkańców  wyspy,  
pejzaże,  sceny rodzajowe,  kwiaty,  
owoce,  ryby. Jego paleta odzwiercie-

dlała fascynację    barwami    tropików 
i dynamiką   życia. Twórczość Lesz-
czyńskiego  budziła  coraz  większe  
zainteresowanie,   które  pociągnęło  
za  sobą  uznanie i sławę. Dom Le-
stera i jego  pracownia „The Ancho-
rage” w Montego  Bay stały się miej-
scem, do  którego zaczęli zjeżdżać 
kolekcjonerzy sztuki z całego świata.  
Obrazy,  które  malował Leszczyń-
ski  sprawiły, że  zyskał  sobie  sławę,  
a  co  za tym  idzie  także  finansowy  
dobrobyt. Malarz miał więc ideal-
ne warunki do tworzenia – finan-
sowe bezpieczeństwo i nieograni-
czony czas, co pozwoliło mu oddać 
się swemu twórczemu  geniuszowi   
i skupić się na poszukiwaniu w sztu-

ce wartości, które stały się mu bliskie.
W roku 1970 Michael Lester 

otrzymał  dożywotnie  członkostwo  
brytyjskiego Królewskiego Towa-
rzystwa Sztuk, co dało mu prawo do 
umieszczania przed nazwiskiem liter 
FRSA - Fellow of the Royal Socie-
ty of Arts. Dwa lata później zmarł. 
Marynistyczne prace Leszczyńskie-
go znajdują się w Marine Society 
w Londynie, w Dartford Public Lib-
rary i w Muzeum Morskim w Gdań-
sku. Jego obrazy wiszą w artystycznej 
galerii Institute of Jamaica. Jednak 
największa na świecie kolekcja jego 
prac znajduje się w renomowanym 
Half Moon Hotel w Montego Bay 
Dwa jego obrazy sakralne znajdują 
się w kościele Przemienienia Pań-
skiego  w rodzinnym Sanoku.

Warto choć na krótką chwilę 
zatrzymać się przed obrazem Lesz-
czyńskiego – Polaka z urodzenia 
i Jamajczyka z miłości, by oddać się 
refleksji nad twórczym geniuszem 
artysty - jednego z najwybitniejszych 
polskich malarzy marynistów XX 
wieku, którego twórczość jest znana 
i ceniona w świecie, a życiorys mógł-
by posłużyć za kanwę scenariusza do 
niejednego filmu.

Redakcja

Nawilżające krople do oczu służące 
do leczenia objawów suchego oka, 
dają czasową ulgę w odczuwaniu 
pieczenia i podrażnienia.
Producent:  Alcon Polska Sp. z o.o.

Systane ULTRA
10ml, wyrób medyczny

Nawilżające krople do oczu służące do 
leczenia objawów suchości oczu, tj. 
kłucie, pieczenie, uczucie piasku pod 
powiekami.
Producent:  Alcon Polska Sp. z o.o.

Systane
10ml wyrób medycznyStosowanie soli fizjologicznej wskazane jest u 

niemowląt, dzieci i dorosłych w celu zachowania 
higieny nosa lub przemywania w przypadku 
suchości lub nieżytu nosa, w celu zachowania 
higieny oczu, w celu oczyszczania ran.
Producent: A&D Pharma Poland Sp. z o.o.

Unimer Baby Nacl 0,9%
50 x 5ml, wyrób medyczny

Suplement zawierający magnez i potas z dodatkiem 
asparaginianu, przeznaczony dla osób dorosłych  
w stanach zwiększonego zapotrzebowania organi-
zmu na magnez i potas. Magnez i potas wspomagają 
pracę serca i układu krążenia, prawidłowe ciśnienie 
krwi, pracę mięśni, układ nerwowy.
Producent: Uniphar Sp. z o.o.

Asparginian
100 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.
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Zdrowo i karnawałowo
CIASTECZKA OWSIANO 
-BANANOWE

NADZIEWANE PIECZARKI

Pieczarki umyć, odkroić trzony, pokrajać na małe 
kawałki, podsmażyć na maśle. Gotowane mięso, 
podsmażone trzony z pieczarek i bułkę zemleć. 
Część masła utrzeć z żółtkiem, dodać zmielone 
mięso, przyprawy i wymieszać. Ubić pianę z białka 
i dodać do masy, wymieszać. Kapelusze pieczarek 
osolić, oprószyć pieprzem, włożyć do nich nadzie-
nie, posypać tartą bułką zmieszaną z serem. Na każ-
dą pieczarkę położyć mały kawałek masła. Ułożyć 
w prodiżu lub na blasze wysmarowanej masłem. 
Upiec. Podawać gorące, posypane zieloną natką 
pietruszki.

KREM Z PIETRUSZEK 
I GRUSZKI

Pietruszkę obrać i pokroić w grube plastry. Na dnie du-
żego garnka rozgrzać oliwę, dodać pietruszki i na bardzo 
małym ogniu dusić je przez około 5 minut. Następnie do-
dać pokrojoną na ćwiartki gruszkę i dusić przez kolejne 
5 – 10 minut, do momentu, aż będą bardzo miękkie.
Do garnka wlać bulion, ma być go tyle, aby przykrył wa-
rzywa. Garnek przykryć i gotować przez około 15 minut, 
dopóki pietruszka nie będzie bardzo miękka.
W międzyczasie na suchej patelni uprażyć migdały. Do 
miękkich warzyw dodać mleko i całość zblendować,  
w razie potrzeby dodając więcej mleka lub trochę wody. 
Doprawić tymiankiem, solą i pieprzem, jeść posypane 
migdałami.

Składniki:
-2 banany
- szklanka płatków owsianych
- łyżka miodu
- garść bakali

Banany obieramy i rozgniatamy widelcem lub blen-
derem, dosypujemy płatki, i ewentualnie pozostałe 
składniki. Wszystko dokładnie mieszamy i układamy 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 
około 15 minut w 180 stopniach.

Składniki:
-10 dużych pieczarek
-100g gotowanego mięsa
-20g masła
-kromka bułki
-1 jajko

-łyżka natki pietruszki
-sól, pieprz
-łyżka tartej bułki
-łyżka startego sera

Składniki:
-pół kilo korzeni pietruszki
-jedna gruszka
-łyżeczka suszonego tymianku
-około szklanki mleka

-delikatny bulion warzywny  
lub woda
-oliwa
-sól i świeżo zmielony czarny 
pieprz
-kilka łyżek migdałów
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Demografowie już od dawna 
alarmują, że nasze społeczeństwo 
się coraz bardziej starzeje. Według 
ich badań za 50 lat już co trzeci 
Polak będzie miał powyżej 65 lat. 
Osoby starsze coraz częściej pytają 
w jaki sposób można ubiegać się  
o dodatek pielęgnacyjny. 

Na początku warto podkreślić 
czym jest ten dodatek, ponieważ 
często ludzie zainteresowani ta-
kimi świadczeniami mylą pojęcia 
dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. 
Nie są to tożsame pojęcia dlatego 
też nie mogą być stosowane za-
miennie. Dodatek pielęgnacyjny 
przysługuje emerytowi, jeżeli zo-
stał uznany za całkowicie niezdol-
nego do pracy oraz samodzielnej 
egzystencji albo ukończył 75 lat. 
Natomiast zasiłek pielęgnacyjny 
jest przyznawany w celu pokrycia 

kosztów związanych z konieczno-
ścią zapewnienia osobie niepełno-
sprawnej opieki i pomocy innej 
osoby. Różnica pomiędzy tymi 
dwoma pojęciami polega również 
na tym, że dodatek pielęgnacyjny 
wypłaca ZUS natomiast zasiłek 
wójt, burmistrz lub prezydent. 

Po pierwsze aby móc ubiegać 
się o dodatek pielęgnacyjny po-
winniśmy spełniać pewne kryte-
ria. 

Komu przysługuje: wyłącznie 
osobom uprawnionym do eme-
rytury lub renty, które dodatkowo 
spełniają jeden z poniższych wa-
runków:   
-ukończyły 75 lat (zasiłek jest im 
przyznawany z urzędu), 
-nie ukończyły 75 lat, lecz zostały 
uznane (przez lekarza orzecznika 
ZUS) za całkowicie niezdolne do 

pracy oraz samodzielnej egzysten-
cji. Niezdolność do pracy i nie-
zdolność do samodzielnej egzy-
stencji muszą występować łącznie.

W przypadku, jeżeli osoba 
spełnia drugie kryterium przy-
znania dodatku w takim wypadku 
powinniśmy złożyć stosowne do-
kumenty. 

Podstawowymi dokumenta-
mi w sprawie ubiegania się o ten 
dodatek są: zaświadczenie o stanie 
zdrowia wystawione przez lekarza 
prowadzącego leczenie, pełna do-
kumentacja medyczna oraz inne 
dokumenty mające znaczenie dla 
wydania orzeczenia o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz do sa-
modzielnej egzystencji. Potrzebny 
będzie również formularz, który 
wypełnia lekarz. Taki dokument 
możemy zdobyć w oddziale ZUS 
lub na stronie internetowej tej in-
stytucji. Jest to druk o nazwie N-9. 
Kompletną dokumentację może-
my złożyć w dowolnym  oddziale 
ZUS-u. Należy jednak pamiętać, 
że właściwą jednostką do rozpa-
trzenia wniosku jest ta placówka, 
która przyznała i wypłaca świad-
czenie.

Wszystkie wyżej wymienione 
dokumenty składamy do ZUS-u 
osobiście lub wysyłamy pocztą. Je-
żeli jednak nie mamy możliwości 
złożenia dokumentów osobiście, 
wtedy możemy skorzystać z  po-

Niskie emerytury, dużo wydatków na lekar-
stwa, brak opieki, to codzienne problemy wielu 
emerytów. Dlatego warto dowiedzieć się więcej 
o dodatkach, które nam przysługują a dzięki, 
którym będzie nam łatwiej zadbać o siebie.  

Świadczenia pielęgnacyjne 
dla osób starszych
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mocy przedstawiciela ustawowego. Jeżeli złożone przez nas doku-
menty będą kompletne i odpowiednio wypełnione wtedy otrzyma-
my wezwanie, do lekarza na badanie. Lekarz orzecznik po analizie 
dokumentacji i przeprowadzeniu badania wyda stosowne orzecze-
nie.  Jeżeli jednak osoba, która ubiega się o dodatek nie może sama 
dotrzeć do oddziału ZUS, wówczas lekarz sam udaje się do takiego 
pacjenta. Wydanie decyzji zapada w ciągu 30 dni od daty wyjaśnie-
nia ostatniej okoliczności w sprawie. 

Dużo ludzi pyta, czy jest lista chorób, które kwalifikują do wy-
dania pozytywnej decyzji w tej sprawie. Nie ma takiej listy, to lekarz 
orzecznik ocenia aktualny stan zdrowia i wydaje orzeczenie. Lekarz 
ocenia także na jaki okres dodatek przysługuje.

Są jednak przypadki w których dodatek pielęgnacyjny nam nie 
przysługuje. Dzieje się tak w momencie kiedy osoba ubiegająca się o 
świadczenia przez co najmniej połowę każdego miesiąca przebywa 
w zakładzie opiekuńczym. Z odmową przyznania dodatku spotkają 
się również te osoby, które pobierają rentę socjalną.

Dodatek pielęgnacyjny to dziś ponad 200 złotych co dla wielu 
emerytów jest poważnym zastrzykiem gotówki. Jeżeli te pieniądze 
nam się należą i spełniamy kryteria, które pozwolą na otrzymywa-
nie takiego świadczenia warto się tym zainteresować. Pamiętajmy, 
że są to pieniądze na które sami ciężko zapracowaliśmy. 

oprac. W. Jakubek

Suplement zawiera opatentowany 
ekstrakt z owoców cytrusowych  i 
guarany – SINETROL oraz zaawan-
sowany kompleks Thermo Blend.
Polecany jest dla osób dorosłych 
dążących do redukcji masy ciała i 
odchudzających się.
Producent:  Olimp Labs.

Therm Line forte
60 kapsułek, suplement diety

Zawarte składniki przyczyniają się do spalania tłuszczu, zmniejszenia apetytu, 
zwiększenie aktywności i energii. Produkt przeznaczony dla kobiet dążących do 
efektywnej redukcji wagi ciała.
Producent:  Olimp Labs.

Therm Line 30+
60 tabletek powlekanych, suplement diety

Zawarte składniki przyczyniają się do spalania tłuszczu, przyspieszają meta-
bolizm oraz powodują utratę kalorii. Przeznaczony jest dla kobiet bezpiecznie 
i zdrowo odchudzających się. 
Producent:  Olimp Labs.

Therm Line 40+
60 tabletek powlekanych, 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.

4 Flex 
30 saszetek, suplement diety
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To miasto położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej do-
pływów, na wys. 440-1471 m.n.p.m., na stokach Karko-
noszy. Miejscowość podzielona jest na Szklarską Porębę 
Dolną, Średnią i Górną.  Niewiele jest w Polsce obszarów 
tak sprzyjających rekreacji, jak właśnie okolice Szklar-
skiej Poręby. Cisza, wciąż zmieniające się krajobrazy,  
w zależności od oświetlenia czy pory dnia, połączone  
z szumem krystalicznie czystych potoków i wodospa-
dów spadających w otoczeniu granitowych skał – to ele-

menty wpływające niezwykle kojąco na naturę ludzką.
Szklarska Poręba jest największą stacją klima-
tyczną Dolnego Śląska, znaną i cenioną od po-
łowy XIX wieku.Warunki klimatyczne, któ-
re tu panują, porównywalne są do walorów 
miejscowości alpejskich położonych na wysokości 
powyżej 2000 m n.p.m. Głównym atutem Szklarskiej 
Poręby, jako ośrodka sportów zimowych, jest długo 
zalegająca pokrywa śnieżna – średnio przez 110 dni  
w roku, co sprawia, że stanowi prawdziwy raj dla ama-
torów „białego szaleństwa”.

To typowa miejscowość turystyczna nastawiona na 
narciarzy. Kilka świetnych stoków i bogata infrastruk-
tura turystyczna sprawiają, że w Szczyrku można za-
planować udane ferie zimowe. Nie jest to raczej jednak 
miejsce dla niejeżdżących na nartach – mogą nieco się 
nudzić.

Wędrówki bliskie i dalekie

Szklarska Poręba

Szczyrk

Czy zaplanowaliście już swoje ferie zimowe?  
Jeśli nie, to zapraszamy do lektury, być może moje porady i Was zainspirują.

Co warto zwiedzić w Szczyrku? W Szczyrku i jego oko-
licach jest kilka miejsc, które warto zobaczyć – Sanktu-
arium na Górce czy Skrzyczne, na które wjechać można 
kolejką krzesełkową. Zdecydowanie najwięcej atrakcji 
jest dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas – liczne 
stoki narciarskie, pływalnie i ośrodki sportu zachęcają 
do aktywności. Nie można też zapomnieć o krajobrazie 
Beskidu Śląskiego, zachęcającego do spacerów i relaksu. 
Okoliczne szczyty to m.in. Skrzyczne, Malinowska Ska-
ła, Magura, Klimczok, do których prowadzą świetnie 
oznaczone szlaki turystyczne.



Ustrzyki Dolne leżą w jednym z najpiękniejszych re-
gionów Polski – Bieszczadach. To najpopularniejsza 
miejscowość turystyczna w tej części kraju, bardziej 
spokojna, co z pewnością spodoba się miłośnikom 
ciszy i kontaktu z naturą.
W promieniu kilku kilometrów od centrum miasta 
znajdują się Stacja Narciarska Gromadzyń, Stacja 
Narciarska Laworta, wyciągi orczykowe na Małym 
Królu oraz trasy biegowe na górze Żuków. Na terenie miasta znajduje się kompleks baseno-

wo-rekreacyjny z krytą pływalnią.
Dużą atrakcją jest znajdujące się w Ustrzykach 
Dolnych muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego wybudowane na początku lat 70. XX wieku 
– jest ono jednym z największych muzeów przy-
rodniczych w kraju.
W okolicach miasta można również spotkać cieka-
we, zabytkowe obiekty sakralne: Cerkiew w Równi 
i Cerkiew św. Michała Archanioła.

To najpopularniejsze, nie tylko wśród Polaków, miasto 
turystyczne w naszym kraju. Słynne Krupówki, Dolina 
Chochołowska i Morskie Oko to tylko kilka z najwięk-
szych atrakcji turystycznych Zakopanego. Chociaż 
popularność Zakopanego jest często uważana za jego 
wadę, to z pewnością jest to miejsce, które warto od-
wiedzić – ma swój specyficzny klimat.

Ustrzyki Dolne

Zakopane
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Co warto zwiedzić w Zakopanem? Na początek ko-
niecznie przespacerujcie się ulicą Krupówki. To typo-
wy deptak turystyczny, na którym kupić można niemal 
wszystko, co związane jest z regionem i zjeść wszelkie 
specjały góralskiej kuchni. Wycieczka nad Morskie 
Oko to kolejny punkt obowiązkowy. Warto również 
wybrać się na Kasprowy Wierch, przespacerować się 
Doliną Chochołowską i zwiedzić lokalne muzea. Wiel-
biciele nart też nie będą się nudzić – warunki narciar-
skie są w Zakopanem zwykle znakomite.

Maść końska w formie żelu Linia Natury, zawiera 
optymalnie dobrane składniki, które służą do pielę-
gnacji ciała.  Działa energetyzująco oraz łagodząco 
na skórę organizmu. Polecana do masażu i terapii 
manualnych.
Producent: Medical Sewmed.

MAŚĆ KOŃSKA chłodząca
250ml

Maść końska w formie żelu Linia Natury, zawiera opty-
malnie dobrane składniki, które służą do pielęgnacji ciała. 
Działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę organizmu.
Producent: Medical Sewmed.

MAŚĆ KOŃSKA rozgrzewająca
250ml



ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

30 ZDROWIE
I OPIEKASTYCZEŃ – LUTY 2016

Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią  
do redakcji pod numer telefonu: 

32/ 253-75-00  
lub wyślą prawidłowe rozwiązanie 

krzyżówki  
na adres mailowy: biuro@fuzio.pl  

otrzymają upominek!

Zimowa krzyżówka

1. Sznur do chwytania dzikich 
koni.

2. Znak dla muzyka.
3. Przypinana innym.
4. Nieponura lektura.
5. Znak żeglugowy.
6. Zioło, lekarstwo na miłość.
7. Inaczej warzywny lub mięsny 

bulion.
8. Wata drzewna.
9. Stado, sfora.

10.„Paski”podtrzymujące spodnie.
11. Jeden z mebli.
12. Budynek rodzinny.
13. Marzenie piłkarza.
14. Do pisania na tablicy.
15. Skinienie pełne szacunku.
16. Znak zapytania.
17. Kwaśne, żółte owoce.

Hasła do krzyżówki:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Zadbaj, aby Twoje kości  
były jak najdłużej młode!

Calmagin
forte

DZIAŁANIE:  
•  wapń zawarty w składzie to podstawowy budulec 

układu kostnego, który podtrzymuje mięśnie, reguluje 
pracę układu nerwowego oraz krwionośnego. Wapń 
ponadto działa przeciwalergicznie, poprawia krzepli-
wość krwi.

•  magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni, nerwów, serca oraz układu krążenia. Zapobiega 
stresowi, reguluje pracę hormonów, jest odpowiedzial-
ny za wygląd skóry. Chroni naczynia krwionośne, poza 
tym zwiększa wchłanianie wapnia z jelit.

•  witamina D poprawia wchłanianie wapnia i magne-
zu w organizmie, wpływa na kurczliwość mięśni oraz 
funkcjonowanie nerwów. Jest niezbędna do budowy 
zdrowego układu kostnego, jej niedobór prowadzi do 
krzywicy, próchnicy, osteoporozy.

•  witamina C wspomaga produkcję kolagenu, odpo-
wiada za prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwiono-
śnych, kości i zębów.

Podmiot  odpowiedzialny: Salus International sp. z o.o.

Calmagin Forte przeznaczony jest dla osób zgłaszających zwiększone zapotrzebowanie na wapń, magnez oraz witaminę D, 
zmagających się z osteoporozą oraz chorobami tkanki kostnej. Jest to znakomity produkt dla osób aktywnych. 
Szczególnie poleca się go dzieciom do 3 roku życia, młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, kobietom w okresie meno-
pauzy, a także osobom starszym, w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania kości. O Calmagin Forte pytaj w aptece!




