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Drodzy Czytelnicy!
Nadeszło długo oczekiwane lato. Dla większości z nas 
to sezon urlopowy, pełen podróży, wypoczynku i re-
laksu. Niestety, czas wakacji to nie zawsze sam relaks 
i przyjemność, ale mamy nadzieję, że znajdziemy 
sposób na to co nam najbardziej utrudnia odpoczy-
nek w wakacje. Postaramy się także przedstawić meto-
dy na to jak zadbać o skórę latem, zwłaszcza podczas 
opalania, znajdziemy kilka porad dla alergików. Kilka 
słów o naszych kościach i mięśniach, a przede wszyst-
kim jak o nie dbać. 
Dla wszystkich turystów wiele cennych porad na tema 
niezbędnych formalności przed wyjazdem, informacje 
na temat niezbędnych szczepień, a także jak co dwa 
miesiące „Wędrówki blilskie i dalekie” przedstawimy 
propozcyje na letni urlop.
Nie zabraknie także relacji z bieżących wydarzeń, 
Zwłaszcza z organizowanego  PIKNIKU ZDROWIA.

Życzymy udanego urlopu!
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Fundacja Zdrowie i Opieka 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
e-mail: biuro@fuzio.pl, www.fuzio.pl
www.facebook.com/
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Acerin 
dezodorant
do stóp
150ml
Dezodorant zapobiega po-
wstawaniu przykrego zapa-
chu i zapewnia długotrwałe 
uczucie świeżości.

Acerin 
dezodorant
do obuwia  
i stóp
150ml
Dezodorant likwiduje nieprzyjemny 
zapach i skutecznie chroni przed 
bakteriami i grzybicą.

Acerin  
antyperspitant 
FORTE do stóp
150ml 
Regulator pocenia
Produkt jest szczególnie polecany przy nad-
miernym poceniu się stóp.

Producent: Scan Anida Spółka z o.o.
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Dzień Diagnosty  
Laboratoryjnego

W dniu 27 maja 2015 roku o godzinie 17:00 w sali Teatru Nowego w Zabrzu odbyła 
się uroczystość oficjalnych obchodów Dnia Diagnosty Laboratoryjnego w województwie 
śląskim. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani dr Elżbieta Puacz – Prezes Kra-
jowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Władze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach reprezen-
towała Pani Prof. dr hab. n. med. Kry-
styna Olczyk – Prorektor ds. Kształce-
nia Podyplomowego oraz Pani Prof. dr 
hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz 
– Prodziekan Wydziału Farmaceutycz-
nego z Oddziałem Medycyny Laborato-
ryjnej. Wśród gości uroczystości obec-
ni byli także: Dyrekcja Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Katowicach, Konsultanci 

Wojewódzcy w dziedzinach medycyny laboratoryjnej, reprezentanci województwa ślą-
skiego w Organach KIDL oraz grono prawie 200 diagnostów laboratoryjnych – głównie 
kierowników medycz-
nych laboratoriów dia-
gnostycznych. Uroczy-
stość poprowadziły: dr 
n. med. Anna Mertas 
oraz dr n. med. Kata-
rzyna Winsz-Szczotka, 
członkowie Krajowej 
Rady Diagnostów La-
boratoryjnych repre-
zentujący wojewódz-
two śląskie. Podczas części oficjalnej uroczystości Pani Prezes Elżbieta Puacz wygłosiła 
wykład pt.”Wykonywany zawód? Diagnosta laboratoryjny – Jaki?...” Obchody święta 
diagnostów laboratoryjnych były także okazją do uhonorowania pracy wyróżniających 
się diagnostów laboratoryjnych oraz osób szczególnie zasłużonych dla diagnostyki labo-
ratoryjnej. Trzynaście osób uhonorowano odznaczeniem „Zasłużony Diagnosta Labora-
toryjny”, pięć osób otrzymało odznaczenie „Zasłużony dla Diagnostyki Laboratoryjnej”, 
natomiast dziewięciu osobom wręczono „Dyplom za wzorową pracę”. Część artystyczną 
uroczystości stanowił spektakl teatralny pt. „Wysokie napięcie” . Poczęstunek w prze-
rwie spektaklu był dla uczestniczących w uroczystości diagnostów laboratoryjnych oka-
zją do spotkania z przyjaciółmi, miłych wspomnień, nawiązywania nowych znajomości 
oraz wymiany doświadczeń.

dr n med. Katarzyna Winsz-Szczotka
członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
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Farmaceuta radzi i informuje

dr n. med. Katarzyna 
Winsz-Szczotka
• adiunkt Katedry i Zakładu 

Chemii Klinicznej i Diagno-
styki Laboratoryjnej Wy-
działu Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny La-
boratoryjnej w Sosnowcu, 
Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach 

• Pełnomocnik Rektora Ślą-
skiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach ds. 
specjalizacji dla diagnostów 
laboratoryjnych

• Kierownik Kolegium Kształ-
cenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego  
z Oddziałem Medycyny  
Laboratoryjnej w Sosnow-
cu, Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach 

• Członek Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych

Slim GREEN trio
suplement diety,  
30 kapsułek 

Wyciąg z zielonej kawy, chrom, ekstrakt z fasoli
Suplement zawiera chrom, który pomaga w 
utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy 
we krwi oraz przyczynia się do utrzymania pra-
widłowego metabolizmu tłuszczów i cukrów.
Producent: FSP Galena.
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Wszyscy wiemy, że sport to zdrowie a bieganie czy nording wal-
king  popularnie zwany spacerem z kijkami, to doskonała for-
ma ruchu. Tego rodzaju ruch obniża ciśnienie krwi, przyspiesza 
metabolizm oraz wpływa niezwykle pozytywnie na kościec. 

Jak dbać o skórę latem 

Pij wodę 
Podczas upalnej, letniej pogo-

dy nasz organizm traci nawet do  
10 litrów wody. Łatwo o odwod-
nienie organizmu, zatem aby tego 
uniknąć należy pić co najmniej 
2,5 litra wody dziennie. Skóra nam 
się za to odwdzięczy jędrnością  
i zdrowym wyglądem.

Unikaj intensywnego słońca
Aby skóra po lecie pozostała 

w doskonałej kondycji nie należy 
jej wystawiać na intensywne pro-
mienie słoneczne pomiędzy godzi-
ną 11.00 a 14.00. W tym właśnie 
czasie słońce jest najbardziej szko-
dliwe i nawet najlepsze kosmetyki 
pielęgnacyjne mogą mieć problem 
z ochroną naszej skóry prze niebez-
piecznym promieniowaniem sło-
necznym.

Stosuj kremy z filtrem
Dbając o swoją skórę latem nie 

możesz zapominać o stosowaniu 
kremów z filtrem UV (faktor mi-
nimum 10). Radzimy abyś smaro-
wała nim ciało nie tylko w tedy, gdy 
idziesz na plażę czy na basen ale za 
każdym razem, kiedy wychodzisz z 
domu na słońce. Skóra potrzebuje 
ochrony. Jeśli jej nie zapewnisz na 
czas organizm szybko rozpocznie 
proces obrony przed promieniami 
słonecznymi ale wtedy może dojść 
do oparzeń i dyskomfortu spowo-
dowanego bólem miejsc wystawio-
nych bez odpowiedniej ochrony na 

bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Także w myśl zasady 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” nie 
zapominaj o zakupie odpowiednie-
go kosmetyku z filtrem UV. 

Krem na 30 minut przed 
wyjściem na słońce!

Krem z filtrem nakładaj na 
30 minut przed każdym wyjściem 
na słońce. Jeśli zażywasz kąpieli 
w morzu czy basenie, po wyjściu 
z wody i wytarciu ciała ręcznikiem 
ponownie zastosuj krem z filtrem. 
Aplikację powtarzaj co 2-3 godzi-
ny. Unikniesz wówczas podrażnień, 
oparzeń, przesuszenia skóry. 

Opalanie tak,  
ale stopniowo!

Aby przyzwyczaić skórę do 
letniego słońca nie wystawiaj jej 
pierwszego dnia na intensywne 

i długie działanie promieni UV. 
Przyzwyczajaj ciało do zwiększonej 
dawki promieni słonecznych stop-
niowo. Skóra w zamian za tę troskę 
odwdzięczy się Tobie piękną opale-
nizną i zdrowym wyglądem. Ominą 
cię przykre niespodzianki – popa-
rzenia i dyskomfort spowodowany 
ich powstaniem. Pierwszego dnia 
zacznij od 20 minut kąpieli słonecz-
nej. W kolejnych dniach stopniowo 
ten czas wydłużaj. Koniecznie sto-
suj w tym czasie odpowiednie ko-
smetyki do opalania i każdorazowo 
po opalaniu. 

Nawilżaj ciało
Okres letni sprzyja wysuszaniu 

skóry. Piasek, słona woda, słońce – 
szkodzą skórze. Aby temu zapobiec 
rano i wieczorem zawsze nakładaj 
krem nawilżający lub odżywczy, 
który pomoże zregenerować naskó-



rek. Dobieraj takie o konsystencji 
musu lub żelu. Unikniesz zatyka-
nia porów. Na sklepowych pół-
kach znajdziesz wiele kosmetyków 
„after sun” zawierających pantenol, 
allantoinę, aloes, wyciąg z rokitnika 
oraz witaminy A, C i E, które posia-
dają właściwości łagodzące i rege-
nerujące. Ta regeneracja skórze, po 
całym dniu na słońcu, jest bardzo 
potrzebna. 

Woda termalna na twarz
Aby złagodzić podrażnienia, 

odświeżyć skórę twarzy i odpo-
wiednio ją nawilżyć stosuj w cie-
płe dni wodę termalną. Dostarczy 
ona cennych minerałów i pomoże 
utrzymać skórę w dobrej kondycji 
przez całe lato.

Tylko letni prysznic 
Skóra pod wpływem ciepła 

zwiększa pracę gruczołów łojo-
wych, co sprzyja powstawaniu za-
skórników czy wyprysków. Aby 
tego uniknąć stosuj kąpiele w nie-
zbyt gorącej wodzie. Sugerujemy 
abyś w bardzo upalne dni brała wy-
łącznie letni prysznic a odważnym 
polecamy branie letniego i zimne-
go prysznica na- przemien-

nie. Zwiększy to ukrwienie skóry, 
poprawi jej koloryt a Tobie doda 
wigoru i orzeźwi ciało i umysł. 

Przebarwienia?  
– Nie panikuj!

Jeśli zauważysz u siebie prze-
barwienia, nie wpadaj od razu  
w panikę. One często pojawiają  
w lecie ale najczęściej pojawiają  
się tuż po nim. Natura zabezpie-
czyła nas i w tym przypadku da-
jąc możliwość korzystania z jej  
bogactw. Świeży sok z cytryny, 
ogórka i grejpfruta działają wybie-
lająco, nie powodują podrażnień  
i są w pełni naturalne. Jeśli mimo 
ich stosowania przebarwienia  
nadal będą utrzymywać się  

na twojej skórze, sko-
rzystaj z pełnej  

 

gamy produktów drogeryjnych czy 
aptecznych, przeznaczonych do 
likwidacji tego typu przebarwień. 
Jeśli i one nie pomogą, udaj się do 
dermatologa.

Perfumy tak,  
ale niekoniecznie  
podczas opalania!

Przebywając na słońcu, unikaj 
stosowania perfum czy też wód to-
aletowych, mogą one powodować 
reakcje fitotoksyczne, objawiające 
się poparzeniem i podrażnieniem 
skóry. Jeśli jednak nie wyobrażasz 
sobie wyjścia z domu bez ulubio-
nego zapachu, stosuj balsamy w tej 
samej tonacji zapachowej. W tej sy-
tuacji są one bezpieczniejsze.

Oczy pod ochroną
W słoneczne, letnie dni nie wy-

chodź z domu bez okularów prze-
ciwsłonecznych na nosie. Kup te, 
które posiadają filtry anty - UV. Nie 
będziesz musiała marszczyć oczu w 
słońcu, a tym samym uchronisz ich 
okolice od wystąpienia przedwcze-
snych zmarszczek.

Odżywianie
Zewnętrzną warstwę skóry 

stanowi warstwa rogowa naskór-
ka, która stale podlega proceso-
wi złuszczania. Wzrost nowych 
komórek w dużej mierze zależy 
od dostarczania tkankom dużej 
ilości wody, minerałów, witamin.  

Dystrybutor: Dr. Muller Pharma Polska Sp. z o.o.   

Panthenol emulsja 
150ml, 6% pianka w 
aerozolu
Przynosi ulgę, uspokaja i przyjemnie 
ochładza skórę narażoną na nadmierne 
działanie słońca lub podrażnioną w inny 
sposób. Przyspiesza odnowę uszkodzo-
nych tkanek, poprawia jakość, odży-
wianie i wzrost włosów. Polecany jest 
do stosowania szczególnie w miejscach 
gdzie aplikacja sprawia ból, np. powierz-
chowne oparzenia.

Panthenol żel 
100ml
Przynosi ulgę, uspokaja i przy-
jemnie ochładza skórę narażoną 
na nadmierne działanie słońca 
lub podrażnioną w inny sposób. 
Przyspiesza odnowę uszkodzo-
nych tkanek, poprawia jakość, 
odżywianie i wzrost włosów.

Panthenol  mleczko do ciała
200ml
Lekka emulsja, zawierająca intensywnie działający D-pan-
thenol. Przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji podraż-
nionej lub zmęczonej skóry, np. po kąpielach słonecznych 
czy saunie.
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Latem, kiedy jest dużo świeżych 
owoców i warzyw, każdego dnia 
dostarczaj organizmowi ich jak 
najwięcej. Pamiętaj, aby spoży-
wać produkty bogate w witaminy 
A, C i E. Biotyna jest kolejnym, 
równie ważnym, składnikiem nie-

zbędnym do zachowania zdrowej 
skóry. Biotyna często jest nazywa-
na witaminą H lub B7 i wchodzi  
w skład witaminy B. Źródłem bio-
tyny są produkty pełnoziarniste, 
jajka i wątróbka. Zapobiega ona 
chorobom skóry, wzmacnia pa-
znokcie i włosy. Dieta witaminowa 
ma wpływ nie tylko na to, jak się 
czujesz, ale również na ogólny stan 
zdrowia oraz wygląd skóry.

Woda
Poza odpowiednią dietą pamię-

taj też o wodzie. Pij jej codziennie 
jak najwięcej oraz jedz pokarmy o 
dużej zawartości płynów. Pamiętaj 
również o nawilżaniu skóry od ze-
wnątrz. Bez odpowiedniego nawil-
żania skóra stanie się sucha, szorst-

ka, łuskowata.

Słońce
Latem używaj kremu z filtrem o 

spektrum ochrony SPF 30, SPF 50, 
a jeśli masz jasną karnację, nawet 
SPF 100. Nadmierna ekspozycja 
na promieniowanie słoneczne po-
woduje przedwczesne starzenie się 
skóry, piegi, a nawet poparzenia. 
Najgorsze jest to, że zbyt częste i 
długie kąpiele słoneczne, bez uży-
cia jakiegokolwiek kremu z filtrem 
(SPF), mogą przyczynić się do roz-
woju raka skóry.

Palenie tytoniu
Palenie tytoniu jest kolejną 

z przyczyn przedwczesnego starze-
nia się skóry. Prowadzi do niedo-
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• Witamina A
Żółtka jaj, nabiał, marchew, szpi-
nak, słodkie ziemniaki, melony. 
Jest kluczowym antyoksydantem 
potrzebnym dla wzrostu i odno-
wy komórek skóry. Aplikowana 
miejscowo może zwiększyć pro-
dukcję kolagenu oraz przyspie-
szyć odnowę komórkową.

• Witamina B
Jaja, wątróbka, drożdże, warzy-
wa.
Polepsza jędrność skóry, zwięk-
sza poziom kwasów tłuszczowych  
w skórze, przyspiesza złuszczanie 
naskórka.

• Witamina C
Papryka, truskawki, pomarań-
cze, grejpfruty, jagody, pomidory, 
brokuły.
Buduje rusztowania kolagenowe 
– układy białkowe odpowiadają-
ce za koloryt i elastyczność skóry.

• Witamina D
Łosoś, produkty mleczne, żółtka 
jaj.
Jest niezbędna do prawidłowego 
wzrostu komórek skóry.

• Witamina E
Orzechy, warzywa liściaste, pro-
dukty pełnoziarniste. Postrze-
gana jest jako przeciwutleniacz 
pomagający budować i utrzymać  
w dobrym stanie tkankę skórną.

GDZIE ZNAJDZIESZ  
TE WSZYSTKIE  
WITAMINY?

Compeed 
Plaster na odciski
6 plastrów
Nawilżające hydrokoloidowe plastry 
zawierające zmiękczające serum, zapo-
biegają powstawaniu otarć i zrogowa-
ceń oraz uśmierzają ból spowodowany 
uciskiem. Dzięki temu zatrzymują pro-
ces powstawania odcisków zanim się 
pojawią.
Dystrybucja w Polsce: Johnson & 
Johnson.
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tlenienia komórek, przez co skóra staje się poszarzała, zniszczona, 
zmęczona.

Aktywność fizyczna
Ruch jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

zdrową cerę. Wystarczy 20–30 minut ćwiczeń dziennie, by podnieść 
poziom energii, polepszyć nastrój, obniżyć ciśnienie krwi, wzmoc-
nić cerę i kości oraz zwiększyć odporność. Latem ćwiczenia na pew-
no są bardziej przyjemne. Wystarczy wsiąść na rower i umówić się 
na przejażdżkę, pobiegać na świeżym powietrzu czy pójść na basen.

Sen
Sen jest również ważnym elementem wpływającym na stan i 

kondycję skóry. Podczas snu komórki mają czas na regenerację i na-
prawę powstałych uszkodzeń, a umysł na odpoczynek od codzien-
nego zgiełku. 

Brak snu wpływa negatywnie na całe ciało. Skóra staje się bar-
dziej podatna na powstawanie zmian trądzikowych oraz traci ela-
styczność. Pamiętaj, więc aby dobrze się wysypiać.

oprac. M. Grzeczyńska

Sinulan forte
30 tabletek powlekanych, suplement diety

Pomaga utrzymać pra-
widłowe funkcjonowanie 
błon śluzowych zatok, 
wspomaga ich funkcje 
samooczyszczające.
Producent:  
Walmark Sp. z o.o.

7 zasad bezpiecznego opalania:
1. Unikaj wystawiania się na słońce w czasie najsilniejszego na-

słonecznienia, między godzinami 11 a 15.
2. By ochrona była skuteczna, nie żałuj kosmetyku i nakładaj go 

grubą warstwą.
3. Chroń oczy, nosząc okulary przeciwsłoneczne z filtrami UV.
4. Pamiętaj o zabezpieczeniu ust pomadką ochronną o SPF co 

najmniej 12.
5. Nakładaj krem z filtrem około 15-20 minut przed wyjściem na 

słońce i dodawaj nową warstwę kosmetyku, co 3-4 godziny.
6. Jeśli stosujesz leki, upewnij się, że nie mają działania foto-

uczulającego.
7. Nie używaj przed opalaniem kosmetyków, które mogą po-

drażniać skórę, np. perfum lub wód toaletowych.

Co zrobić, gdy dojdzie do przedawkowania słońca?
Wiadomo już, że poparzeń posłonecznych lepiej unikać jak ognia. 
Zwykle jednak każdemu z nas się one częściej lub rzadziej zdarzają.

Kilka praktycznych wskazówek:
W razie wystąpienia rumienia skóry najlepszym wyjściem jest schło-
dzenie skóry poprzez zastosowanie na zaczerwienione miejsca zim-
nych, (ale nie lodowatych) kompresów, jeśli dotyczy to całego ciała 
można wziąć letnią kąpiel.
Domowym sposobem jest zastosowanie okładów z kwaśnego mleka, 
może być także jogurt naturalny (byle bez cukru).
Ważne jest by nie nakładać na poparzone miejsca ciężkich, tłustych 
kremów czy balsamów. Dobre będą także mleczka lub spraye z łago-
dzącym panthenolem (witaminą B5), np. Pantenol Forte (krem, bal-
sam lub spray).

Sinulan DIRECT 
spray do gardła 30ml 

Systane ULTRA 
10ml, wyrób medyczny

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

Snoreeze spray 
do nosa
10ml
Ulga w chrapaniu
Idealne rozwiązanie dla osób chrapią-
cych z powodu zatkanego nosa  
w przebiegu przeziębienia i grypy.
Autoryzowany przedstawiciel  
w Polsce: ACP Instytut Sp. z o.o.

Product jest przeznaczony do lecze-
nia bólu i infekcji gardła.
Zawiera wyciągi ziołowe, miód  
i olejek eukaliptusowy.
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

Snoreeze spray  
do gardła 
50ml
Ulga w chrapaniu
Produkt działa na główną przyczynę 
chrapania, został opracowany tak aby radzić 
sobie nawet z najgłośniejszym chrapaniem.
Autoryzowany przedstawiciel  
w Polsce: ACP Instytut Sp. z o.o.

Snoreeze  
listki doustne 
14 dawek
Ulga w chrapaniu
Produkt powstał z myślą o osobach bardzo 
głośno chrapiących, działają na główną 
przyczynę powodującą chrapanie.
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce: 
ACP Instytut Sp. z o.o.
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Wakacje za pasem, pełnia sezonu 
urlopowego, zatem  nic w tym dziw-
nego, że wybraliśmy już swój kie-
runek urlopowy. Jednak, żeby nasz 
wypoczynek był udany musimy naj-
pierw dobrze sprawdzić kraj do któ-
rego chcemy się wybrać. W tym celu 
warto odwiedzić stronę MSZ (Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych), na 
której publikowane są listy miejsc 
niebezpieczne dla turystów oraz inne 
ostrzeżenia dla podróżujących.
W trosce o nasze bezpieczeństwo 
MSZ stworzyło mapę miejsc, których 
nie warto odwiedzać w czasie teogo-
rocznych wakacji. Dotyczy to krajów 
ogarniętych wojną, klęską żywioło-
wą, miejsca w których mogą wystą-
pić ataki terrorystyczne. Niektóre  
z tych komunikatów mają charakter 
tymczasowy, ale niektóre są długo-
falowe, dlatego warto monitorować 
te informacje i kilka razy sprawdzać 
miejsce, do którego się wybieramy 
ponieważ informacje te są aktualizo-
wane. 
Statystyki pokazują, że Polacy coraz 
bardziej świadomie podchodzą do 
tego typu ostrzeżeń i za cel swojej 
podróżny wybierają bezpieczne lo-
kalizacje. Nie zawsze się tak dzieje, 
przykładem jest ulubiony przez pol-
skich turystów Egipt. MSZ odradza 
podróże do tego kraju a w szczegól-
ności podróżowanie w głąb kraju 
gdzie nasilają się ataki terrorystyczne 
a także działalność grup przestęp-
czych. 

Jeżeli już wybraliśmy kraj do którego 
chcemy się wybrać powinniśmy ze-
brać informacje o kraju. Chodzi tutaj 
głównie o kwestie opieki zdrowotnej. 
Dzięki ujednoliconym regulacjom 
prawnym na terenie UE obowiązuje 
ubezpieczenie EKUZ, które może-
my wyrobić w oddziale Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Jest to bez-
płatna karta, która umożliwia nam 
korzystanie z opieki medycznej za 
granicą naszego kraju. Jeżeli jednak 
wybieramy się do kraju z poza Unii 
Europejskiej warto wtedy wykupić 
dodatkowe ubezpieczenie zdrowot-
ne. Bardzo często ubezpieczenie pro-
ponowane przez organizatora naszej 
wycieczki nie pokryje wszystkich 
świadczeń jakie uzyskamy po wy-
padku lub w czasie choroby. Dlatego 
też upewnijmy się, że nasza polisa 
zawiera wszystkie choroby, które wy-
stępują w kraju do którego jedziemy. 
Jeżeli zamierzamy uprawiać sporty 
ekstremalne na miejscu naszego po-
bytu, również powinniśmy wykupić 
dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ 
standardowe ubezpieczenie z regu-
ły tego nie uwzględniają leczenia 
po wypadkach podczas uprawiania 
tego typu sportów. Na stronie MSZ 
znajdziemy również adresy i nume-
ry telefoniczne do Polskich placówek 
dyplomatycznych za granicą. Dla po-
siadaczy tak zwanych „smartfonów” 
ministerstwo przygotowało mobilną 
aplikację „Polak za granicą”. Zawie-
ra m.in. dane teleadresowe polskich 

placówek za granicą, zestaw nie-
zbędnych informacji potrzebnych w 
podróży, ostrzeżenia MSZ o niebez-
pieczeństwach na świecie, przycisk 
S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z 
polską placówką dyplomatyczną.
Jednym z ważniejszych czynników 
jaki wskazują Polacy jako argument 
wybory miejsca wypoczynku jest 
cena. Oczywiście każdy z nas chciał-
by jechać na wakacje w egzotyczne 
miejsca i zapłacić za to jak najmniej 
jednak nie zawsze cena idzie w parze 
z bezpieczeństwem. Urlop to czas 
wypoczynku i każdy z nas powinien 
w tym czasie odpocząć i naładować 
baterię ponieważ następne wakacje 
będą dopiero za rok. Pamiętajmy 
więc żeby wybrać miejsce bezpieczne 
nawet kosztem wyższej ceny bo prze-
cież nasze zdrowie i bezpieczeństwo 
nie mają ceny.

oprac. W. Jakubek

Coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazd na wakacje za granicę. Egipt, Tunezja, Turcja i Kenia to kra-
je, które są na liście miejsc o podwyższonym ryzyku.  Jak zatem wybrać cel naszej wymarzonej wakacyjnej 
a przede wszystkim bezpiecznej podróży. 

BEZPIECZNE WAKACJE
PRAKTYCZNE PORADY DLA TURYSTÓW
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Aklimatyzacja

Przed podróżą należy sprawdzić czy  
w krajach, które zamierzamy odwiedzić 
nie są wymagane świadectwa szczepień. 
W niektórych krajach choć szczepienia nie 
są obowiązkowe, to są zalecane, zwłasz-
cza jeśli podróżujemy mniej uczęszczany-
mi szlakami turystycznymi.
Rodzaje szczepień obowiązkowych usta-
lają międzynarodowe organizacje, jednak  
z roku na rok liczba krajów, których szcze-
pienia są obowiązkowe zmniejsza się.  
W niektórych z nich szczepienie (np. prze-
ciwko żółtej febrze) jest obowiązkowe 
tylko jeśli podróżny przybywa z terenów 
objętych epidemią. 
W krajach azjatyckich i afrykańskich 
wskazane są szczepienia przeciwko żół-
taczce typu A, tężcowi oraz w niektórych 

regionach - zapaleniu opon mózgowych. 
W tych krajach turyści mogą się spotkać 
z nakazem przedstawienia świadectwa 
szczepienia przeciwko cholerze, chociaż 
międzynarodowe konwencje zdecydowa-
ły, że nie jest ono konieczne. Warto jednak 
zaszczepić się przeciwko tej groźnej cho-
robie, choć szczepionka nie gwarantuje 
pełnej odporności.
Szczepieniami przeciwko chorobom 
występującym w krajach tropikalnych 
zajmują się w Polsce Wojewódzkie Sta-
cje Sanitarno-Epidemiologiczne. Tam 
uzyskać można informacje na temat 
wymaganych szczepień oraz ustalić 
odpowiedni harmonogram szczepień. 
Niektóre szczepionki (tężec, polio) do-
stępne są we wszystkich stacjach 
Sanepidu, inne (np. żółta febra) tylko  
w kilku największych miastach w Pol-

sce. O cenie poszczególnych szczepio-
nek można się dowiedzieć od lekarza lub  
w punkcie szczepień. Wszystkie szcze-
pienia ochronne powinny znaleźć się  
w Międzynarodowym Świadectwie Zdro-
wia (tzw. Żółta Książeczka). Ponieważ 
niektóre szczepionki poprzedzone są pró-
bą, inne zaś nie mogą być przyjmowane 
jednocześnie, przygotowania do immu-
nizacji należy podjąć przynajmniej sześć 
tygodni przed wyjazdem. Należy też pa-
miętać, że część szczepionek nie mogą 
przyjmować kobiety w ciąży.
Trzeba pamiętać, że na niektóre cho-
roby mogliśmy zostać zaszczepieni już  
w dzieciństwie. Mimo to warto przyjąć je 
ponownie, szczególnie jeśli chodzi o odrę 
lub chorobę Heine-Medina, na które wciąż 
dość często chorują mieszkańcy krajów 
rozwijających się.

Po przyjeździe do kraju, w którym chce-
my np. wypoczywać w górach musimy 
organizm przygotować na dostosowanie 
się do panujących tam warunków. W tym 
celu nie należy tego samego dnia udawać 
się na wycieczkę górską. Wysokość gór 
ma oczywiście znaczenie, ale powinniśmy 
zachować ostożność już przy wysokości 
powyżej 2500 m n.p.m.

Możemy bowiem się nabawić ostrego 
bólu głowy, lub nudności i ogólnego osła-
bienia . Jeśli nasz stan się pogorszy, mo-
żemy mieć poważnie problemy z dalszą 
wspinaczką. Niezbędne jest więc pozna-
nie fizjologicznych konsekwencji podróżo-
wania na dużych wysokościach.
Takie czynniki jak wiek, płeć, lub uwa-
runkowania fizyczne nie są powiązane z 
podatnością na chorobę wysokogórską. 
Niektórzy ludzie na nią cierpią, inni - nie. 

Są też tacy, którzy są bardziej podatni 
na zachorowanie niż inni. Większość ludzi 
może wspiąć się bez większych dolegli-
wości. Jeśli jednak ktoś nigdy dotąd nie 
przebywał na tak dużych wysokościach 
(powyżej 2500 m), musi być ostrożny. 
Jeśli ktoś już był na takich wysokościach, 
najprawdopodobniej może tam wrócić bez 
problemów, pod warunkiem, że będzie 
miał odpowiednią aklimatyzację.

UDAR CIEPLNY
W wysokich temperaturach, szczególnie 
przy dużej wilgotności powietrza, mogą 
wystąpić zaburzenia termoregulacji ciała - 
wyczerpanie cieplne i udar cieplny. Jeżeli 
są one wynikiem bezpośredniego działania 
promieni słonecznych, mamy do czynienia 
z udarem słonecznym.
Nadmierne pocenie się powoduje utratę 
chlorku sodu. To z kolei może prowa-
dzić do drgawek cieplnych pod postacią 
bolesnych skurczów kończyn dolnych i 
brzucha. W przypadku takich dolegliwości 
bezwzględnie należy obniżyć temperaturę 
ciała np. przy pomocy chłodnych okładów 
lub kąpieli. Przytomnemu choremu powin-

no się podawać do picia duże ilości pły-
nów z dodatkiem elektrolitów. 
Noszenie nakrycia głowy, dodawanie soli 
kuchennej do płynów oraz spożywanie 
soków owocowych pozwoli nam uniknąć 
udarów. Warto też ograniczyć picie chło-
dzonych napojów gazowanych na rzecz 
tradycyjnej gorącej herbaty.

WYCHŁODZENIE
Bardzo niskie temperatury są równie nie-
bezpieczne co upały. Objawami hipotermii 
(wychłodzenia) są gwałtowne obniżenie 
ciepłoty ciała, dreszcze, ograniczona koor-
dynacja, wyczerpanie, zaburzenia mowy, 
śpiączka oraz występowanie halucynacji 
i amnezji. Nie wolno dopuścić, aby osoby 

z hipotermią zapadły w sen, utrata przy-
tomności może bowiem prowadzić do 
śmierci.
Przed nadmierną utratą ciepła i hipoter-
mią zabezpieczy nas suche, ciepłe ubranie 
z naturalnych materiałów (najlepiej wiele 
warstw na tzw. cebulkę) oraz czapka. 
Widomym znakiem odmrożenia jest biała, 
zimna i woskowata skóra . Takiego przem-
rożonego miejsca nie wolno polewać gorą-
cą wodą, gdyż bardzo łatwo je uszkodzić. 
Zamiast tego należy stopniowo ogrzewać 
odmrożone fragmenty ciepłem własne-
go ciała lub okrywając je suchą tkaniną.  
W razie poważniejszych odmrożeń należy 
się jak najszybciej skontaktować z leka-
rzem.

Szczepienia

Różnice temperatur

BEZPIECZNE WAKACJE
PRAKTYCZNE PORADY DLA TURYSTÓWPORADY ZDROWOTNE • 
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Jeśli przyjechaliśmy w góry musimy organizm 
przygotować na dostosowanie się do panują-
cych warunków. Dlatego nie należy tego sa-
mego dnia wybierać się na wycieczkę górską. 
Szczególną ostrożność trzeba zachować już przy 
wysokości powyżej 2500 m n.p.m. Zanim nasz 
organizm przywyknie do panujących na takiej 
wysokości warunków możemy nabawić się 
ostrego bólu głowy lub nudności. Wiek, płeć, lub 
uwarunkowania fizyczne nie są powiązane z po-
datnością na chorobę wysokogórską. Niektórzy 
ludzie na nią cierpią, inni - nie.

W podróży bardzo ważne jest 
zachowanie podstawowych 
zasad higieny, aby nie do-
puścić do zakażenia. Należy 
często się myć, a szczególnie 
dbać o czyste ręce przed każ-
dym posiłkiem. Nie należy też 
kąpać się w stojących zbior-
nikach wodnych, w rzekach, 
ani korzystać z wody niezna-
nego pochodzenia.

Wybierając się za granicę, warto do-
wiedzieć się, z jakimi krajami Polska 
podpisała umowy zawierające zapis  
o świadczeniach medycznych. Wiedza 
ta może być pomocna, kiedy ulegnie-
my wypadkowi i będziemy zmuszeni 
do skorzystania z pomocy medycznej. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że nie za-
wsze, nie w każdym przypadku wiąże 
się to z konsekwencjami finansowymi 
z naszej strony.

W bagażu każdego turysty koniecznie po-
winna znaleźć się podręczna apteczka. 
Oczywiście jej zawartość zależna jest od miej-
sca, do którego się udajemy. Podstawowe wy-
posażenie takiej apteczki stanowią najczęściej:

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.

BEZPIECZNE WAKACJE
PRAKTYCZNE PORADY DLA TURYSTÓWPORADY ZDROWOTNE • 

Choroba wysokogórska Higiena Leczenie za granicą

Apteczka turysty

• środki stosowane przy przeziębieniu  
i przeciwkaszlowe,

• środki przeciwbólowe i przeciwgorącz-
kowe,

• antybiotyki,

• środek przeciwalergiczny, na dolegliwo-
ści przewodu pokarmowego,

• płyn nawadniający,

• środki do odkażania ran,

• krem antyhistaminowy,

• puder przeciwgrzybiczny,

• bandaże, gaza opatrunkowa i plastry – 
świetnym rozwiązaniem jest np. opatru-
nek w spray’u AKUTOL 

• nożyczki, pinceta i termometr (uwaga: 
termometrów rtęciowych nie wolno 
przewozić w samolotach!),

• środki odstraszające owady,

• tabletki oczyszczające wodę z zarazków,

• olejek do opalania z filtrem UV, sztyft do 
pielęgnacji ust,

• środki przeciwmalaryczne

UNIWERSALNY
24 sztuki
Idealny plaster do domowej 
apteczki, opakowanie zawiera 
3 rodzaje plastrów, w pięciu 
rozmiarach.

Wytwórca: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Plastry VISCOPLAST
TURYSTYCZNY
24 sztuki
Idealny plaster do podróży, 
opakowanie zawiera 3 rodzaje 
plastrów  w różnych rozmia-
rach.

Akutol
spray 60 ml 

Plastyczny bandaż ochronny na bazie 
kopolimeru akrylanowego służący 
do szybkiego opatrzenia drobnych 
ran i otarć. Plastyczny bandaż 
ochronny po aplikacji zasycha do 3 
minut i jest wodoszczelny. Bandaż 
samoistnie usuwa się po 3 - 4 dniach.
Wytwórca: Aveflor, Czechy

Iberogast 
płyn doustny
20 ml
Lek roślinny do stosowania  
w zaburzeniach żołądkowo-je-
litowych, zawiera wyciągi z zie-
la ubiorka gorzkiego,  korzenia 
arcydzięgla,  kwiatu rumianku, 
owocu kminku, owocu ostropestu, liści melisy, 
liści mięty pieprzowej.
Podmiot odpowiedzialny: STEIGERWALD, Niemcy.

Smecta 3g
10 saszetek

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

Zyrtec UCB
7 tabletek 
powlekanych 

Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów sezonowego 
i przewlekłego alergicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa i spojówek, łagodzenie objawów 
pokrzywki.
Podmiot odpowiedzialny: VEDIM Sp. z o.o.
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Profilaktyka
Jeśli chcesz pozbyć się alergii  

i usunąć ze swojego życia, musisz ją 
przede wszystkim właściwie zdia-
gnozować. Dopiero wtedy przystę-
pujemy do leczenia, które powinno 
mieć charakter wielokierunkowy. 
Podstawą w profilaktyce alergii jest 
unikanie alergenu. Jest to w możliwe 
tylko w przypadku alergii pokarmo-
wych. W przypadku uczulenia na 
pyłki roślin jest to już trudniejsze. 
W przypadku uczulenia na roztocza 
trzeba pamiętać o częstym wietrze-
niu mieszkania, częstej wymianie 
pościeli. Nie zaleca się trzymania 
mebli tapicerowanych czy dywanów. 
Niekorzystna jest też klimatyzacja. 

Nie należy w domu trzymać zwie-
rząt.

Farmakoterapia
Poza profilaktyką ważne jest le-

czenie farmakologiczne, które po-
winno być przeprowadzone pod 
kontrolą lekarza. W leczeniu kataru 
siennego świetnie sprawdzają się leki 
przeciwobrzękowe, takie jak ksy-
lometazolina czy oksymetazolina, 
których jednak nie wolno stosować 
dłużej niż 5 do 7 dni. Podstawowym 
leczeniem alergicznego nieżytu nosa 
są leki przeciwhistaminowe. Część 
z nich jest dostępna bez recepty  
w małych opakowaniach. Najbar-
dziej bezpieczne leki przeciwhi-

staminowe, które w najmniejszym 
stopniu wpływają na refleks, kon-
centrację i nie powodują senności 
to loratadyna, desloratadyna i fexo-
fenadyna.

O przewlekłym stosowaniu le-
ków z tej grupy decyduje lekarz, któ-
ry powinien poinformować pacjenta 
o bezpieczeństwie leku i możliwych 
działaniach niepożądanych. Cza-
sem leki przeciwhistaminowe nie są  
w stanie zapewnić pełnej kontroli 
dolegliwości, lekarz zaleci wtedy ste-
roidy donosowe. Nowoczesne leki  
z tej grupy, takie jak flutikazon lub 
dłużej pozostający w nosie mome-
tazon, nie wchłaniają się z błony 
śluzowej i są całkowicie bezpieczne. 
Również w pokrzywce leki prze-
ciwhistaminowe mają udowodnioną 
skuteczność. W przypadku astmy 
leki te jednak nie zdają już egzami-
nu. Wówczas zastosowanie będą 
miały środki rozszerzające oskrzela 
oraz leki przeciwzapalne – glikokor-
tykosteroidy i leki antyleukotrieno-
we. Leki przeciwastmatyczne stoso-
wane obecnie są bezpieczne u dzieci 
i u dorosłych.

Odczulanie
To najskuteczniejszy sposób le-

czenia alergii, zwłaszcza jeśli alergia 
jest dla nas dość uciążliwa. Warto 
wykonać testy alergiczne i dowie-
dzieć sie na co jesteśmy uczuleni. 
Pamiętajmy jednak, aby dwa ty-
godnie przed wykonaniem testów 
odstawić leki przeciwalergiczne, 

Kalendarium Alergika
JAK RADZIĆ SOBIE Z ALERGIĄ • OBJAWY • PROFILAKTYKA

Skłonności alergiczne, niestety, w większości przypadków będą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie. 
Może się też zdarzyć, że alergia samoistnie się wyciszy. Jest też inna możliwość, czyli natężenie objawów.  
W obu jednak przypadkach ważne jest to, by podjąć odpowiednie leczenie. W ciągu ostatnich lat alergologia 
bardzo się rozwinęła - metody terapii potrafią uczynić życie alergika znacznie lżejszym.

KALENDARIUM ALERGIKA
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gdyż mogą one zaburzać wy-
niki. Testy przede wszystkim 
zweryfikują rodzaj alerge-
nu i wykryją, co cię uczula, 
a także pozwoli na dobra-
nie odpowiedniego leczenia.  
Istotne jest, że im szybciej zdia-
gnozujemy alergię i rozpoczęte 
leczenie, tym łagodniejszy bę-
dzie jej przebieg.

Jedną z najpopularniej-
szych metoda diagnozowania 
alergii są testy skórne. Na skórę prze-
dramienia lub na plecach umieszcza 
się krople z alergenem i delikatnie 
nakłuwa skórę. Po 15 minutach, 
kiedy to alergen przedostanie się do 
organizmu będzie widoczna reakcja  
w postaci bąbla, a to oznacza, że wi-
nowajcom naszego uczulenia jest 
właśnie ten składnik.  

Kolejną metodą diagnozowania 
alergii są testy z krwi i prowokacyjne. 
Testy krwi wykonuje się zazwyczaj  
u małych dzieci i polegają one  na 
tradycyjnym pobraniu krwi i ozna-
czeniu poziomu przeciwciał IgE. 

Testy prowokacyjne wykonuje się w 
przypadkach, gdy test skórny i z krwi 
nie pomógł zdiagnozować co nas 
uczula. Test prowokacyjny wykonuje 
sie przez podanie doustne, donoso-
wo lub też dooskrzelowo.

Dla kogo odczulanie?
Z terapii odczulającej (tzw. im-

munoterapii) mogą skorzystać oso-
by z alergią wziewną i alergią na jad 
owadów. Nie odczula się cierpiących 
na alergię pokarmową. Immunote-
rapię można przeprowadzić u aler-
gików w wieku 5–45 lat. Polega ona 
na dostarczeniu organizmowi odpo-

wiednich dawek uczulają-
cego alergenu, po to, by ten 
mógł go zaakceptować i by 
przestał go zwalczać.

Jak wygląda odczu-
lanie?

Lekarz podaje alerge-
ny w formie szczepionki: 
przez 2–3 miesiące rosną-
ce dawki alergenu co 7–14 
dni. Następnie w czasie 

leczenia podtrzymującego pacjent 
otrzymuje dawkę co 4–6 tygodni. 
Odczulanie trwa 3–5 lat.

Wybierz odpowiedni mo-
ment na odczulanie

Przy uczuleniu na pyłki bardzo 
ważne jest, by zakończyć terapię in-
dukcyjną (polega na podawaniu co-
raz większych dawek) przed okresem 
pylenia. W przypadku niektórych 
alergii, np. na kurz, czas odczulania 
nie ma znaczenia.

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.

Otrivin Allergy aerozol do nosa
15ml

Skład: 1 ml zawiera 2,5mg Phenylephrinum oraz 0,25mg Dime-
tindeni maleas.
Działanie: zmniejszenie obrzęku błony śluzowej, hamujące 
działanie histaminy.
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa wy-
stępujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicz-
nego zapalenia błony śluzowej, zapaleniu zatok, wspomagająco 
w zapaleniu ucha środkowego, pielęgnacja przed i pooperacyjna 
w chirurgii nosa.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis.

Aescin
90 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 20mg alfa-escyny.
Działanie: szybsze wchłanianie krwiaków poura-
zowych oraz zmniejszenie ich wystąpienia w okre-
sie pooperacyjnym. Uszczelnia śródbłonek naczyń 
krwionośnych, poprawia krążenie żylno-limfatyczne, zapobiega 
zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zabu-
rzeń 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 krwia-
ków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticlas Polska Sp. z o.o. 

Vitaminum C TEVA
50 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 200mg 
kwasu as korbowego.
Wskazania: profilaktyka i uzupeł-
nianie niedoboru witaminy C w okre-
sach rekonwalescencji po chorobach 
infekcyjnych, gojeniu ran, u palaczy 
oraz pomocniczo w leczeniu niedoborów żelaza, w stanach zapalnych skóry, błon 
śluzowych, układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Voltaren max żel 
100g

Skład: 1g zawiera 23,2mg Diclofenacum 
dieetyammonium.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólo-
we, przeciwobrzękowe
Wskazania: lek do wcierania w skórę, do 
miejscowego leczenia zapalnych stanów pourazowych ścięgien, więzadeł, stawów wskutek 
skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń. W bólach pleców i ograniczonych stanach zapalnych tkanek 
miękkich, ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmgH.
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Cytowana wcześniej definicja jest już trochę nie-
aktualna, ponieważ jak pokazują najnowsze wyniki 
badań na osteoporozę zapadają również mężczyzni, 
a nawet bardzo młodzi. Co gorsza jest ona ciężka do 
wykrycia, ponieważ potrafi przez długi okres trwania 
nie dawać żadnych dolegliwości bólowych. Bardzo 
często o chorobie dowiadujemy się dopiero w mo-
mencie złamania którejś z kości.

Żeby móc skutecznie przeciwstawić się chorobie 
najpierw należy dobrze ją poznać. Można wymienić 
dwa rodzaje osteoporozy:

osteoporoza pierwotna –  nie powodują jej inne 
choroby ani przyjmowane leki.  Ten rodzaj osteopo-
rozy dzieli się na dwa typy. Typ A nazywany osteopo-
rozą starczą występujący u osób w wieku 70- 75 lat 
i spowodowany jest słabym wchłanianiem wapnia. 
Drugi to Typ B – nazywany osteoporozą pomenopau-
zalną, charakterystyczny dla kobiet w wieku 55-65 
lat, spowodowany niskim poziomem estrogenów. 

osteoporoza wtórna – powstaje ona w wyniku 
przebycia takich chorób, jak zaburzenia hormonalne, 
cukrzyca, nadczynność tarczycy, choroby przewodu 
pokarmowego (zaburzenia trawienia i wchłaniania), 
niektóre nowotwory, sarkoidoza czy hemofilia.

Jeżeli jednak zostanie u nas wykryta osteoporoza 
należy, jak najszybciej zmienić styl życia, a przede 
wszystkim dietę. Osoby u których wykryto osteopo-
rozę powinny unikać razowego pieczywa, ograniczyć 
wędliny a przede wszystkim zrezygnować z niezdro-
wych posiłków typu fast-food. Zamiast jedzenia  

smażonego takie osoby powinny przygotowywać 
swoje posiłki na parze przy czym używać jak naj-
mniej soli. Regularne spożywanie posiłków (około 
4-5 dziennie). Jedzenie powinno być bogate w wapń 
i witaminę D. Jeżeli sięgamy po pieczywo to najlepiej 
pszenne lub pełnoziarniste. W tego typu pieczywie 
znajduje sie witamina B6, miedź i cynk, które wspo-
magają rozwój kości. 

Przeciwdziałanie osteoporozie najlepiej zacząć już 
w dzieciństwie. W tym celu należy dbać o to by nasze 
dzieci oprócz zdrowego żywienia uprawiały również 
sport, generalnie były aktywne fizycznie. Brak ruchu, 
tak samo, jak przewlekłe unieruchomienie w łóżku 
jest przyczyną gwałtownie postępującego zaniku ko-
stnego. 

Pomimo, że choroba we wczesnym stadium czę-
sto nie powoduje dolegliwości bólowych to konse-
kwencje zaniedbania i braku odpowiedniego leczenia 
są bardzo poważne i w skrajnych przypadkach (np. 
złamanie szyjki kości udowej) prowadzą do śmier-
ci. Dlatego też namawiamy wszystkich do regular-
nych badań, a także stosowania profilaktycznej diety. 
Zdrowie mamy tylko jedno i powinniśmy o nie za-
dbać, żeby móc cieszyć się długim i komforotwym 
życiem. 

Wojciech Jakubek

Osteporoza
Osteoporoza – stan chorobowy charaktery-

zujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, 
osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz 
zwiększoną podatnością na złamania. Osteopo-
roza występuje najczęściej u kobiet po meno-
pauzie. Tak najkrócej można scharakteryzować 
chorobę jaką jest osteoporoza. Lekarze alarmują, 
że coraz więcej przypadków ludzi cierpiących na 
to właśnie schorzenie jest w krajach rozwiniętych  
i rozwijających się. W dużej mierze to czy będzie-
my mieli problemy z tą chorobą zależy od nasze-
go trybu życia. 
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Już od piątku na terenie Doliny Trzech Stawów, tuż 
za siedzibą Salus International, budowano kolorowe 
mini miasto, które już kilka minut po godzinie 16.00 w 
sobotę stało się tętniącym życiem terenem Pikniku 
Zdrowia. Scena główna, Miasteczko Zdrowia, Mia-
steczko Zabaw – tak w skrócie wyglądał nasz Piknik. 

W sobotę, 27 czerwca br. od godziny 16.15 do go-
dziny 23.00 miała miejsce impreza masowa, której or-
ganizatorem była Fundacja Zdrowie i Opieka. W wy-
darzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób. 

Po uroczystym otwarciu pikniku przez gospoda-
rzy, tj. Dorotę Świętek, prezesa Fundacji i Aleksan-
dra Żurka, prezesa Salus International, inicjatywę 

na scenie przejęły dzieci z Przedszkola Bim Bom 
w Rybniku. Po występie dzieci, które wzbudziły 
gromki aplauz publiczności, Anna Maksym – konfe-
ransjerka, przeprowadziła konkursy i zabawy skiero-
wane do najmłodszych uczestników Pikników. Czas 
pomiędzy konkursami szczelnie wypełnił żywiołowy 
pokaz tańca w wykonaniu grupy tanecznej Unify. 
To taniec inspirowany tematem przewodnim Pikni-
ku Zdrowia czyli „Biesiadą Janosika”. Po godzinie 
18.00 mogliśmy także posłuchać występ zespołu  
hiphopowego DubSerum. Od około godziny 20.00 
wszystkich uczestników Pikniku rozgrzał występ ze-
społu Golec uOrkiestra, łączący tradycyjne, etniczne 
brzmienia muzyki łuku Karpat z wieloma gatunkami 

muzycznymi z pogranicza popu, muzyki alter-
natywnej, rock’n’rolla, rythm’n’bluesa oraz mu-
zyki jazzowej. Żywiołowi braciaz Milówki stwo-
rzyli przez ponad półtorej godziny swojego 
występu iście góralski klimat w Środku Katowic. 
Gwiazdy wieczoru uwypukliły temat przewodni Pikni-
ku Zdrowia pt. „Biesiada Janosika”. Na zakończenie  
wieczoru nasi uczestnicy mieli okazje do relaksu  
i tańca przy muzyce tanecznej, którą serwował profe-
sjonalny DJ. 

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

i wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie 

W ostatnią sobotę czerwca na terenie Doliny Trzech Stawów odbył się Piknik Zdrowia, którego orga-
nizatorem byli Fundacja ZDROWIE i OPIEKA oraz Hurtownia Farmaceutyczna Salus International.  Patro-
nat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Śląski Uniwersytet Medyczyny i Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych.
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W czasie całego Pikniku na najmłodszych cze-
kało specjalne Miasteczka Zabaw, pełne atrakcji 
i niespodzianek. Dla starszych niebywałą gratką 
były pokazy łucznicze zorganizowane przez Sto-
warzyszenie „Śląskie Łuki” Bytom.  
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Wyjątkowo także prezentowało się np. sto-
isko Restuaruacji Stare i Nowe, gdzie prezen-
towano magiczne potrawy kuchni tradycyjnej 
i środziemnomorskiej oraz degustacja win moł-
dawskich i organicznych.

Uczestnicy mogli odwiedzić przedstawicieli Spon-
sora Strategicznego Salus International, Aptekarskiej 
Grupy Wsparcia „Pociąg do Zdrowia” oraz firmy 3M, 
producenta popularnych plastrów turystycznych  
Viscoplast. 

Jednak najważniejszą częścią Pikniku Zdro-
wia było „Miasteczka Zdrowia”. Ta część imprezy 
cieszyła się największym powodzeniem. Do stoisk 
„Zdrowe serce i dieta”, „Zdrowe włosy i skóra”, 
„Osteoporoza” albo też „Cukrzyca” tworzyły się 
całkiem spore kolejki...

To chyba jedyna sytuacja kiedy można cieszyć 
się z kolejek, zwłaszcza takich, których celem jest 
profilaktyka zdrowia. 

Na terenie Miasteczka Zdrowia znajdowało się 
kilkanaście stanowisk, gdzie diagności laboratoryj-
ni badali naszych pacjentów:

Stanowisko: BADANIE SŁUCHU
Pacjenci mogli zostać przebadani audiometrem 
i dowiedzieć sie jaki mają próg słyszenia.

Stanowisko: ZDROWE SERCE i DIETA
Pacjent mógł się zważyć, zmierzyć, porozmawiać 
o diecie, zbadać poziom cholesterolu i triacylogli-
ceroli oraz sprawdzić ciśnienie krwi. Ciekawostką były 
pokazy wykorzystania koktajli Nutridrink, zwłaszcza 
w zestawieniu z ciekawymi przepisami deserowymi  
lub obiadowymi. 

Stanowisko:  CUKRZYCA 
Na tym stanowisku każdy pacjent mógł sprawdzić 
stężenie glukozy w swoim organizmie, urządzeniem 
Accu-Chek firmy Roche Diabetes Care Polska.

Stanowisko:  BĄDŹ ŚWIADOMĄ KOBIETĄ!
Tutaj diagności prezentowali jak skorzystać  
z testów owulacyjnych lub menopauzalnych,  
a także można było dowiedzieć się więcej np. o 
samokontroli piersi.

Stanowisko:  PROFILAKTYKA OGÓLNA
Na tym stanowisku pacjenci mogli sprawdzić czy 
są nościcielami patogenu Helicobacter pylori, po-
wodującego zaburzenia żołądkowe. Mogli także 
poddać się badaniu na wykrywanie np. metam-
fetaminy, kokainy, marihuany, haszyszu, itp. Prze-
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prowadzenie testów było możliwe dzięki firmie 
Hydrex, która to zaopatrzyła Miasteczko Zdrowia 
w swoje testy.

Stanowisko:  OSTEOPOROZA 
Każdy pacjent mógł się dowiedzieć czy ma moc-
ne kości.

Stanowisko:   
Fudnacja ZDROWIE i OPIEKA – WITAMINOGRÓD 
Na stoisku Fundacji, kolejny raz promowaliśmy  
akcję, której celem jest uświadomienie, że leki to 
nie cukierki i należy je zażywać tylko w wyjątkowych  
sytuacjach.

Stanowisko:  INSTYTUT ZDROWYCH NÓG 
To ogólnopolska akcja profilaktyczna, która ma 
uświadomić Polakom, na czym polega niewydol-
ność żylna, jakie są objawy choroby i co można 
zrobić, aby jej uniknąć lub zminimalizować ne-
gatywne skutki. Tam uczestnicy mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań USG Dopplera. Pomysło-
dawcą tej akcji jest Hasco-Lek.
Stanowisko: ZDROWA SKÓRA I WŁOSY
To stanowisko, jedno z najbardziej obleganych. 
Dzięki firmie Bioxsine można było sprawdzić struk-
turę włosa oraz określić jego stan.
Stanowisko: PIERWSZA WIZYTA U DENTYSTY
To stoisko i akcja, która ma na celu poprawę sta-
nu zębów polskich dzieci poprzez zmianę wize-
runku stomatologa. Gra komputerowa stworzo-
na specjalnie dla małych pacjentów pokazuje  
i przyzwyczaja do narzędzi używanych przez sto-
matologów. 

Uczestnikom PIKNIKU ZDROWIA towarzyszył 
dobry hurmor i słoneczny dzień, a to była praw-
dziwa recepta na dobrze spędzoną sobotę.  
W tak wyśmienitym nastroju będziemy wspomi-
nać Piknik Zdrowia 2015. Dzień rozrywki, relaksu 
oraz kilku badań w celu dbałości o własne zdro-
wie, to strzał w dziesiątkę naszej Fundacji. Mamy 
nadzieję, że wszystkim naszym uczestnikom Pik-
nik podobał się tak, jak nam i że za rok też spę-
dzimy go razem! 

HONOROWY 
PATRONAT:

SPONSOR  
STRATEGICZNY:

ORGANIZATOR:



Wymieszaj jogurt z cukrem. 
Gęste sitko wyłóż kilkoma warstwami gazy, umieść 

nad miską i ostrożnie wlej jogurt. 
Przykryj i wstaw na noc do lodówki, aby wypłynął 

nadmiar wody.
Następnego dnia, gdy jogurt zgęstnieje połącz go ze 

skórką cytrynową i wstaw na godzinę do zamrażalnika.
Przełóż zmrożony jogurt do miseczek i udekoruj tru-

skawkami.

Lody jogurtowe

SKŁADNIKI
• 1,5 szklanki chudego jogurtu
• 1,2 szklanki cukru
• 1 łyżka drobno startej skórki
 z cytryny
• 2 szklanki pokrojonych 
 w plasterki truskawek

1

2

3

4

5

Botwinkę umyj, osusz, listki i łodyżki posiekaj, a bu-
raczki obierz i pokrój w kostkę. Przełóż do garnka, zalej 
niewielką ilością zimnej wody i gotuj, aż buraczki będą 
miękkie - około 15 minut.

Rzodkiewkę i ogórki umyj i osusz, a następnie pokrój 
w niewielką kostkę. Koperek i szczypiorek umyj, osusz i po-
siekaj.

Do dużej miski lub garnka przełóż przygotowane wa-
rzywa, dodaj ugotowane buraczki wraz z wodą, w której się 
gotowały, zalej kefirem, dopraw solą, pieprzem i niewielką 
ilością cukru.

Wstaw do lodówki na 2-3 godziny, aby chłodnik się 
schłodził, a smaki przegryzły.

Chłodnik na upalne dni
SKŁADNIKI
• 1 litr kefiru lub maślanki
• 1 pęczek botwinki
• 1 pęczek rzodkiewek
• 6 ogórków gruntowych 
• 1 pęczek koperku
• 1 pęczek szzypiorku
• sól
• pieprz
• cukier do smaku

1

2

3

4 SKŁADNIKI
• 2 szklanki Sangrii
• 2 szklanki zalewy ananaso-

wej z puszki
• 8 plasterków ananasa
• 4 łyżki miodu
• 4 łyżki śmietanki 30%
• 12 kostek lodu

Ananasa pokrój na kawałki  
i zmiksuj z zalewą, Sangrią, miodem 
i śmietanką.

Do wysokich szklanek włóż 
kostki lodu i zalej je napojem.

Podawaj udekorowane kawał-
kiem ananasa.

1

2

3

Wakacyjne przysmaki

Kisiel domowy

W połowie szklanki zimnej wody rozprowadź mąkę 
ziemniaczaną.

Resztę wody zagotuj z owocami i cukrem.
Po 1-2 minutach gotowania zmniejsz ogień do mi-

nimum i powoli, ciągle mieszając, wlewaj rozprowadzoną 
mąkę.

Gotuj kolejne 1-2 minuty, stale mieszając.
Gotowy kisiel wlej do miseczek i podawaj z kwaśną 

lub bitą śmietaną.

1

3

4
5

2

SKŁADNIKI
• 25 dag świeżych lub mrożonych

owoców (jagody, porzeczki, 
maliny, truskawki)

• 2 szklanki wody
• cukier do smaku (1-2 łyżki)
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej

Koktajl ananasowy
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Lato zaczęło się już na dobre i wielu z nas wybiera się w miejsca gdzie mogą występować klesz-
cze. Z pewnością wiadomość o tym, że w lasach są kleszcze nie sprawi, że porzucimy nasze pla-
ny urlopowe, wakacyjne. Jak się zatem przed nimi ustrzec? Czy istnieją środki profilaktyczne? 
I to co najważniejsze, czyli jak postępować jeżeli ugryzie nas kleszcz?

Po pierwsze musimy sobie zda-
wać sprawę z faktu, że przed klesz-
czami należy się zabezpieczać nie 
tylko wybierając się na spacer do 
lasu. Kleszcze, których w tym roku 
jest bardzo dużo, ze względu na ła-
godną zimę, występują również na 
terenach miejskich, takich  jak skwe-
ry, parki czy place zabaw. Po drugie 

warto znać kilka faktów na temat 
„zwyczajów” kleszczy. Największa 
aktywność ich działań przypada 
na maj/ czerwiec i wrzesień/ paź-
dziernik. Kleszcze najczęściej żyją 
na granicy lasów liściastych i łąk, 
w parkach, a także zaroślach. Naj-

częściej możemy się na nie natknąć  
w miejscach porośniętych papro-
ciami, jeżynami. Warto pamiętać, 
że kleszcze nie spadają z drzew. 
Wspinają się na krzewy do wyso-
kości około 150cm. 

Dobry ubiór to podstawa
Wiemy już gdzie najczęściej 

możemy spotkać te pajęczaki ale 
najważniejsze jest to jak może-
my się przed nimi ustrzec. Przede 
wszystkim wybierając się na spacer 
w miejsca gdzie mogą znajdować 
się kleszcze należy odpowiednio 
się ubrać. Nasza odzież to pierw-
sza i tym samym bardzo ważna 
część naszej ochrony przed klesz-
czami. Nakrycie głowy (czapka  
z daszkiem), koszula z długim rę-
kawem (najlepiej zakończonym 
ściągaczem), pełne buty i opada-
jące na nie długie spodnie. Taki 
strój na pewno skutecznie utrudni 

„pracę” pasożytowi. Jednakże okres 
w którym żerują kleszcze często 
wiąże się z wysokimi temperatura-
mi a kto z nas wytrzyma w upalny 
dzień w takim kombinezonie. War-
to więc jeszcze podkreślić, że klesz-
cze po przedostaniu się na ciało naj-
pierw szukają dogodnego miejsca,  
a dopiero potem wkłuwają się i roz-
poczynają żerowanie. W takim ra-
zie mamy jeszcze czas żeby w porę 
dostrzec takiego niechcianego pa-
sażera i go usunąć. Kiedy już wróci-
my do domu obejrzyjmy starannie 
całe ciało, szczególną uwagę zwra-
cając na miejsca dobrze ukrwio-
ne (szyja, głowa, pachy, pachwiny, 
zgięcia podkolanowe). Ubranie 
należy wrzucić do prania lub po-
rządnie wytrzepać, żeby pozbyć się 
ewentualnego pasażera na gapę.  
Po dokładnym obejrzeniu naszej 
skóry należy wziąć prysznic.

KLESZCZE – jak się  
przed nimi chronić

Pipi nitolic prevent 
50ml
Ochrona przed wszawicą – wyrób medyczny  
chroniący przed zarażeniem wszawicą 
Wyrób zalecany do codziennego stosowania gdy w najbliższym 
otoczeniu dziecka rozpoznano wszawicą, gdy istnieje ryzyko 
ponownego zarażenia wszawicą, w trakcie i po powrocie dzieci z 
kolonii, obozów i wycieczek.

Producent: ICB PHARMA, Jaworzno.

Pipi nitolic  
z grzebieniem 
30ml
Wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawi-
cy wywołanej przez wesz głowową. Likwiduje zarówno 
aktywne stadia rozwojowe oraz jaja wszy, tzw. gnidy, 
ponadto ułatwia usunięcie martwych wszy i gnid.

Pipi nitolic zestaw 
50ml
100% eliminacja wszy i gnid
Wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy wywo-
łanej przez wesz głowową. Likwiduje zarówno aktywne stadia 
rozwojowe oraz jaja wszy, tzw. gnidy, ponadto ułatwia usunięcie 
martwych wszy i gnid. Umożliwia eliminację wszy i gnid z otocze-
nia osoby zarażonej.
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Pomoc z apteki
A czy są jakieś specjalne środki 

odstraszające kleszcze? Odpowiedź 
brzmi twierdząco. Repelenty bo tak 
nazywają się środki pomagające  
w walce z kleszczami są dostępne 
w aptekach bez recepty. Wybór jest 
duży dlatego też należy zwrócić 
uwagę na te które zawierają zwią-
zek DEET. Substancja ta zakłóca 
procesy odpowiedzialne za znajdo-
wanie przez insekty swojej ofiary. 
Zdezorientowany kleszcze nie jest 
w stanie namierzyć atrakcyjnej dla 
siebie ofiary. Czas działania repe-
lentu z DEET zależy od stężenia 
tej substancji. Środki o większej 
zawartości DEET są skuteczniej-
sze. Przy stosowaniu tego typu 
substancji trzeba zwrócić uwagę 
na to czy nadają się one dla małych 
dzieci. Preparat należy nanieść na 
miejsca odsłonięte. Uwagę należy 
zwrócić na miejsca u wylotu ręka-
wów i nogawek. 

A co jeżeli…?
To bardzo ważne pytanie, co 

jeżeli kleszcz nas ugryzie? Jak się 
go pozbyć? Jeżeli namierzymy 
miejsce, w które wbił się pasożyt 
trzeba go czym prędzej usunąć, bo 
im jest on krócej przyssany do na-
szego ciała tym dla nas lepiej. Całą 
„operację” należy przeprowadzić 
sprawnie, precyzyjnie i bez zbędnej 
paniki. Nerwy na pewno nam nie 
pomogą. Pochopne działanie może 
tylko pogorszyć naszą sytuację. Na 
pewno nie możemy usuwać klesz-
czy palcami. Jest mała szansa, że 
uda się nam usunąć go w całości, 
a ponadto zgniatając go możemy 
spowodować jego wymioty. Paso-
żyt wówczas zwraca do naszego 
krwioobiegu całą treść swojego 
żołądka razem z zawartością cho-
robotwórczą. W Internecie jak 
również z opowieści często może-
my usłyszeć, że warto posmarować 
go tłuszczem, alkoholem lub wa-
zeliną. Zdecydowanie odradzamy 

ponieważ spowoduję to na pew-
no taki skutek jak powyżej. Jedy-
ną skuteczną metodą jest wyjęcie 
kleszcza w całości przy użyciu pę-
sety kosmetycznej lub specjalnych 
urządzeń, które możemy kupić  
w sklepach medycznych i ap-
tekach. Także istotne jest, żeby 
wiedzieć jak najwięcej o usuwa-
niu kleszczy. Po pierwsze warto 
założyć rękawiczki jednorazowe. 
Jeżeli takich nie posiadamy to po 
wszystkim należy dokładnie umyć 
ręce. Nie łapiemy kleszcza ani nie 
ściskamy w miękkiej części jego 
ciała. W przypadku, gdy pasożyt 
jest na naszym ciele dłużej można 
łatwo znaleźć miejsce jego lokali-
zacji, ponieważ będzie ono bardzo 
nabrzmiałe. Kleszcza chwytamy 
za twarde narządy gębowe, które 
znajdują się bezpośrednio wgry-
zione w naszą skórę. Jeżeli cały 
proces przebiegł pomyślnie, a na 
skórze już nie widać żadnych po-
zostałości po pasożycie, miejsce 
wkłucia należy przemyć środkiem 
dezynfekującym. Przez kilka dni 
po usunięciu kleszcza należy ob-
serwować miejsce ukąszenia. Jeżeli 
pojawią się jakiekolwiek zmiany 
na skórze powinniśmy się udać do  
lekarza.

Kleszcze między innymi prze-
noszą boreliozę. Pierwszym i naj-
bardziej oczywistym symptomem 
zakażenia tą chorobą jest tak zwa-
ny wędrujący rumień. Pojawi się 
on w okolicach miejsca ukłucia  
i będzie się rozprzestrzeniał. Nie-
stety, jak wykazują badania nie  
u wszystkich zarażonych pojawia 
się ten objaw. Nieleczona borelioza 
powoduje objawy reumatologicz-
ne oraz zaburzenia neurologiczne.  
W trakcie leczenia tej choroby pa-
cjentowi podaje się antybiotyki. 
Proces leczenia jest długi. Nie ma 
jeszcze szczepionki na tę chorobę. 
Drugą chorobą przenoszoną przez 
kleszcze jest kleszczowe zapalenie 
mózgu. Kleszczowe zapalanie mó-
zgu czyli KZM to choroba wywo-
łana przez wirusy rozwijające się w 
organizmie zakażonego kleszcza. 
Choroba składa się z dwóch etapów.  
W pierwszym etapie choroby ob-
jawy mogą przypominać grypę 
(tak samo jak przy boreliozie). 
Niestety, drugi etap jest dużo bar-
dziej niebezpieczny dla naszego 
organizmu. Jest to spowodowa-
ne tym, że wirusy przedostają się 
do mózgu, powodując wysoką 
gorączkę, bóle głowy, sztywność 
karku, zaburzenia świadomości. 
Powikłania, mimo leczenia, mogą 
być nieodwracalne. Samo leczenie 
nie zawsze jest skuteczne. Istnieje 
jednak szczepionka, która chroni 
nasz organizm przed KZM. Jeżeli 
przebywamy w środowisku, gdzie 
występują kleszcze, wtedy warto 
rozważyć takie zabezpieczenie.

Ten artykuł nie ma na celu od-
straszenie czytelników od prze-
bywania na świeżym powietrzu, 
wręcz przeciwnie. Korzystajmy  
z uroków natury, jak najczęściej  
i jak najwięcej, jednak musimy 
pamiętać o wyżej wymienionych 
zasadach, aby nasz czas wolny spę-
dzać bezpiecznie.

oprac. W. Jakubek
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Nie można nie docenić roli jaką dla 
zdrowia odgrywa aktywność fizycz-
na. Jeżeli jednak zaczynamy uprawiać 
sport należy pamiętać o tym, że ob-
ciążenie organizmu może doprowa-
dzić do niedoborów. Kiedy zaczyna-
my żyć aktywnie potrzeby naszego 
organizmu zmieniają się. Najczęściej 
początkujący sportowcy sięgają po 
ogólnodostępne i powszechne napoje 
izotoniczne. Są one jednak nieefek-
tywne, a ich nadużywanie może nam 
zaszkodzi. 
Podczas uprawiania sportów nasz or-
ganizm narażony jest na utratę skład-
ników niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. 
Składników, których potrzebuje nasz 
organizm jest bardzo dużo. Najlep-
szym rozwiązaniem byłoby dostar-
czyć je wszystkie w odpowiedniej 
dawce  żeby organizm mógł funkcjo-
nować poprawnie podczas wzmożo-
nego wysiłku fizycznego. Natura jest 
bogata w rośliny, które mają bardzo 
dobry wpływ na nasz organizm i ich 
spożywanie może dostarczyć nam 
niezbędnych składników do życia. 
Idealnym przykładem jest spiruli-
na. Jest to szmaragdowozielona alga 
w kształcie spirali o mikroskopijnej 
wielkości. Jej zastosowanie w medy-
cynie jest bardzo szerokie. Człowiek 
dotąd nie odkrył żadnego ziarna, 

owocu czy środka spożywczego, który 
byłby bogatszy w substancje odżyw-
cze. Dzięki licznym zastosowaniom 
w medycynie i zielarstwie spirulina 
zyskała wiele określeń potocznych. 
Często określa się ją jako zielone mię-
so. Jest to spowodowane faktem nie-
spotykanie dużej zawartości wysoko-
wartościowego białka. Jego udział jest 
około trzykrotnie większy od ilości 
białka w mięsie. Taka zawartość biał-
ka jest największą spośród tych, które 
można znaleźć w żywności. Białko 
jest materiałem budulcowym mięśni. 
Dlatego bardzo ważne jest  żebyśmy 
dostarczali go systematycznie do na-
szego organizmu bez względu na to 
czy jesteśmy profesjonalnymi spor-
towcami czy uprawiamy sport ama-

torsko. Białko zawarte w spirulinie 
wpływa pozytywnie na regenerację 
zmęczonych mięśni. Zapewnia orga-
nizmowi impuls do produkcji własnej 
energii, przyczyniając się jednocze-
śnie do poprawy siły i wytrzymałości 
naszego ciała, jak również zmniejsza 
objawy zmęczenia. 
Jeżeli decydujemy się na kupno ja-
kiegoś suplementu diety, uwagę na-
leży zwrócić na jego przyswajalność, 
ponieważ to ona decyduje o fak-
tycznym działaniu danej substancji. 
Białko znajdujące się w spirulinie jest  
o wiele łatwiej przyswajalne przez 
nasz organizm niż białko zwierzę-
ce, a co bardzo ważne nie wykazu-
je żadnych obciążających efektów 
ubocznych dla organizmu.  Jest źró-

Lato to nie tylko czas wakacji pięknej pogody i odpoczynku. Coraz więcej ludzi chce spędzić wakacje 
bądź urlop aktywnie. Piękna, słoneczna pogoda za oknem sprawia, że chcemy wyjść na zewnątrz 
i się poruszać. Jest to bardzo dobry i pożyteczny pomysł, ponieważ nasz organizm po zimowym le-
targu potrzebuje dużej dawki światła i świeżego ciepłego powietrza. Nasza forma po kilku miesiącach 
niższej aktywności może jednak odbiegać od ideału. Dlatego, oprócz treningów powinniśmy przez 
cały rok dbać o swoją dietę, warto uzupełnić ją  suplementami, które są specjalnie dostosowane 
do potrzeb osób aktywnych fizycznie. 

Spirulina
zadbaj o swoje miesnie
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dłem łatwo przyswajalnego żelaza, 
magnezu,witamin, potasu, makro  
i mikroelementów. Obecność pig-
mentów- zielonego chlorofilu i nie-
bieskiej fikocyjaniny sprawia, że 
spirulina ma również działanie anty-
oksydacyjne. 
Kolejnym pozytywnym skutkiem dla 
naszego organizmu jaki daje ta alga 
jest zwiększenie sprawności układu 
immunologicznego. Dzieje się tak za 
sprawą kwasu gamma- linolenowego, 
który jest w niej zawarty. Dzięki wy-
sokiemu stężeniu tego kwasu spiruli-
na nazywana jest również „mlekiem 
Matki Ziemi”. Kwas gamma- lino-
lenowy bierze udział w biosyntezie 
substancji, które obniżają ciśnienie 
krwi, zmniejszają ryzyko zakrzepów 
i działają przeciwzapalnie. 
Spirulina jest suplementem idealnym 

dla naszych mięśni. Mięśnie do pra-
widłowej pracy potrzebują kilku sub-
stancji: glukozy, tlenu, wapnia. Rola 
tlenu i glukozy jest jasna, natomiast 
tajemnicą może być znaczenie jo-
nów wapniowych. Najogólniej ujmu-
jąc umożliwiają one skurcz mięśnia. 
Zmiana stężenia jonów wapnia po-
woduje, że mięsień „wie”, w jaki spo-
sób ma zmienić swoją długość i na-
pięcie. Tlen, o którym było wcześniej 
tez nie jest wcale prosto, bo pochodzi 
on nie tylko z krwi. Nasze mięśnie 
magazynują tlen w związku o nazwie 
mioglobina. Hemoglobina i mioglo-
bina do prawidłowego funkcjonowa-
nia muszą zawierać cząstki hemowe, 
których centralnym punktem jest 
atom żelaza. Warto więc w swojej 
diecie pomyśleć o dawce żelaza, aby 
mięśnie podczas wysiłku fizycznego 

rozpoczęły zaciąganie długu tlenowe-
go i szybciej go realizowały. Dlatego 
warto rozważyć suplementację żelaza 
zawartego w spirulinie, która zwięk-
sza podaż substancji odpowiedzial-
nych za elastyczność naczyń krwio-
nośnych oraz wydolność mięśnia 
sercowego. Nie trzeba tu podkreślać, 
dlaczego jest to bardzo ważne dla 
każdego z nas.

Produktów w których zawarta jest 
spirulina na naszym rynku jest bar-
dzo dużo, jednak nie wszystkie są 
takie same i tak samo skuteczne. Ja-
kość suplementu jest uzależniona 
przede wszystkim od procesu jego 
tworzenia. Suszenie spiruliny można 
przyspieszyć używając wysokiej tem-
peratury, kwasu sierkowego i nowo-
czesnych pras o wysokiej wydajności. 
W większości przypadków wzrost 
temperatury wiąże się z zanieczysz-
czeniem miejsca wytwarzania suple-
mentu. Nie pozostaje to bez wpływu 
na skład suplementu, który zostaje 
zubożony między innymi o substan-
cje białkowe i witaminy, a wzbogaco-
ny o jony mogące potencjalnie zwięk-
szyć zakwaszenie organizmu. Dlatego 
warto poczytać, poszukać producen-
ta, który wytwarza suplement z wy-
korzystaniem fizycznej transforma-
cji spiruliny. Taki suplement może 
okazać się droższy ale cena w tym 
przypadku nie jest wartością samą  
w sobie, ale raczej przesłanką, która 
pozwala ocenić, w jaki sposób były 
produkowane suplementy. Opty-
malnym rozwiązaniem jest spirulina 
w formie płynnej, dzięki której nie 
tracimy ważnych składników. Do jej 
uzyskanie nie wykorzystuje się wyso-
kich temperatur, w skutek czego ak-
tywne molekuły, enzymy i składniki 
odżywcze pozostają nienaruszone. 
Płynny ekstrakt zachowuje w niena-
ruszonej postaci spiralne hydrofilne 
molekuły. Dzięki czemu ekstrakt jest 
bardziej skuteczny.

oprac. W. Jakubek
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Nie zawsze jesteśmy tego świa-
domi lub po prostu nie zwra-
camy na to uwagi, ale nasze 
oczy starzeją się razem z nami. 
Niektóre objawy są oczywiście 
naturalne i nie możemy ich po-
wstrzymać, ale część z nich da się 
zahamować lub trwale wyleczyć. 
Wzrok jest pierwszym zmysłem, 
na którego funkcjonowanie tak 
duży wpływ ma upływający czas.  
Nie jesteśmy jednak całkowicie 
bezradni. W zachowaniu wzro-
ku w dobrej formie pomoże nam 
m.in. przestrzeganie na co dzień 

zasad właściwej diety, nawilża-
nie oczu i ich pielęgnacja, zimne 
kompresy, noszenie okularów 
przeciwsłonecznych i ćwiczenia 
wzroku.

Nawilżaj oko
Praca przy sztucznym oświe-
tleniu oraz w klimatyzowanych 
pomieszczeniach może wywołać 
tzw. zespół oka biurowego.
Najbezpieczniejsza odległość 
pracy przy monitorze powinna 
wynosić około 40-50 cm. Moni-
tor ustawiamy tak, aby nie pa-

dało na niego światło słoneczne, 
które męczy oczy. Zapobiegamy 
w ten sposób efektowi olśnienia. 
W czasie pracy przy komputerze 
spada też częstotliwość mruga-
nia, co prowadzi do wysychania 
oczu. Powoduje również tzw. 
napięcie akomodacji. Aby je 
zmniejszyć, co godzinę starajmy 
się oderwać wzrok od monitora 
i skupić go na odległych przed-
miotach. Aby nawilżyć oczy, 
używajmy tzw. sztucznych łez, 
czyli specjalnych kropli do oczu, 
najlepiej bez konserwantów.

Chroń oczy  
przed starzeniem

Oczy starzeją się razem z nami. Pierwsze oznaki pojawiają się już po czterdziest-
ce. Jeśli mają nam służyć przez długie lata, warto pamiętać o sześciu naprawdę  
prostych zasadach.

Doppel Herz aktiv 
Na włosy i skórę  
REGENERACJA 

Doppel Herz aktiv  
Na włosy i paznokcie
30 tabletek, suplement diety

DoppelHerz aktiv 
Ginkgo DUO 
60 kapsułek, 
suplement diety

30 tabletek, suplement 
diety
Preparat jest szczególnie zalecany 
w przypadku tendencji do wypa-
dania włosów lub skłonności do 
cellulitu. Dostarcza skórze sub-
stancje odżywcze i nawilżające 
oraz regenerujące: kolagen, krzem, 
biotynę, witaminy C i E, brome-
lainę z ananasa oraz substancje 
sprzyjające jędrności skóry: CLA  
i L-karnitynę. 

Specjalny preparat 
rewitalizujący włosy  
i paznokcie oraz 
poprawiający wy-
gląd skóry. Bogaty 
w związki siarkowe, 
fitoestrogeny i fito-
sterole, niezbędne 
kwasy tłuszczowe  
i witaminy.

Na krążenie mózgowe  
i żylne
Preparat jest zalecany dla wspo-
magania krążenia mózgowego  
i obwodowego u osób o obniżonej 
zdolności do zapamiętywania i ko-
jarzenia lub osłabionym krążeniu  
w kończynach. Zawiera wysokiej 
jakości, standaryzowany wyciąg 
z liści miłorzębu japońskiego oraz 
kwasy omega-3.

Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.
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Elmex pasta do zębów 
75ml
Pasta do zębów z aminofluorkiem, przeciw próchnicy. Mineralizuje 
zęby i chroni przed próchnicą. Nie jest zalecana dla dzieci poniżej 
7 roku życia.
Dystrybutor: Colgate-Palmolive, Świdnica.

Elmex pasta do zębów dla dzieci 
50ml
Specjalna pasta do zę-
bów z amino fluorkiem 
fluorem, dla ochrony 
przed próchnicą zębów 
mlecznych. Do stoso-
wania od pojawienia się „pierwszego ząbka” do 6 roku życia.
Dystrybutor: Colgate-Palmolive, Świdnica.

Bobik D
40 kapsułek „twist-off”
Dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia me-
dycznego
Wspomaga prawidłowy wzrost  
i rozwój kości dzieci dzięki za-
wartości witaminy D3.
Dystrybutor: A&D Pharma Poland Sp. z o.o.

Bepanthen 
Baby EXTRA 
Maść Ochronna, 30g
Extra ochrona  
w pierwszych miesiącach życia
Maść chroni delikatną skórę niemowlęcia przed przyczynami 
zaczerwienienia pupy, ma specjalny skład przeciwdziałający od-
parzeniom.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

Protefix krem mocujący
47g (40ml)
Krem mocujący do protez 
zębowych, o długotrwałym 
działaniu, trzyma na mo-
kro i natychmiast, ponadto uszczelnia protezę przed drobinkami 
jedzenia.
Wytwórca: Queisser Phama. 
Autoryzowany przedstawiciel: Polkonsult Int.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

Lapis DIABELSKI KAMYK 
do usuwania 
brodawek
Środek zawiera azotan 
srebra posiadający dzia-
łanie ściągające, ponadto silne bakteriobójcze i wirusobójcze,  
do przyżegania brodawek płaskich i zwykłych oraz kłykcin koń-
czystych. 
Do stosowania miejscowego na małe powierzchnie skóry.
Wytwórca: KTK Group Czech, Karvina.
Autoryzowany przedstawiciel: Polkonsult Int.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

Nie daj się pyłkom
Alergiczne zapalenie spojówek objawia się pieczeniem, szczypaniem 
i swędzeniem oczu.
W miarę możliwości unikajmy kontaktu z pyłkami, na które jesteśmy 
uczuleni. Sprawdzajmy komunikaty o pyleniu. Pamiętajmy też, że po 
opadach deszczu pylenie jest mniejsze, a spacer po parku bezpiecz-
niejszy. Ulgę w dolegliwościach przynoszą chłodne okłady na oczy i 
przemywanie ich kroplami nawilżającymi. Lekarz zaleci też skutecz-
ną kurację lekami przeciwhistaminowymi.

Noś okulary ochronne
Problemem osób w starszym wieku jest zmniejszenie się źre-
nicy oka. Do siatkówki dociera wtedy mniejsza ilość świa-
tła, co zaburza zdolność prawidłowego widzenia. Zmniejsze-
nie średnicy źrenicy sprawia, że dostrzeganie przedmiotów  
w mroku lub ciemnościach staje się trudniejsze.
W słoneczne dni koniecznie nośmy okulary przeciwsłoneczne. Szko-
dliwe promieniowanie UV może uszkodzić powierzchnię oka, a to 
sprzyja m.in. rozwojowi zaćmy. Światło w pracy i w domu nie może 
być za ciemne, ale też nie za jasne - np. światło halogenowe źle wpły-
wa na oczy w czasie dłuższej pracy. Jeśli lubimy czytać, róbmy to w 
pozycji siedzącej, nie leżącej, by nie męczyć oczu.

Nie żałuj kremu
Problemy starzenia się oczu dotyczą też tkanek wokół tego narządu. 
Z wiekiem skóra powiek ulega zwiotczeniu, a włókna mięśnia dźwi-
gacza rozejściu się, co może powodować opadnięcie powieki górnej 
czy podwinięcie lub odwinięcie powieki dolnej. Zanik tkanki tłusz-
czowej oczodołu sprawia, że oczy wydają się być mniejsze.
Po 35. roku życia każda kobieta ma wręcz obowiązek używania kre-
mu pod oczy. Wybierając krem, sprawdzajmy, czy jest przeznaczony 
dla naszego wieku np. 35+ lub 60+.

Wprowadź luteinę do swojej diety
Najbardziej odpowiednia dla oczu dieta to dieta śródziemnomorska, 
bogata w warzywa i owoce, zwłaszcza te w kolorze pomarańczowym 
np. marchewka, papryka, dynia, mango, morele. Duże znaczenie 
mają też tłuszcze nienasycone omega 3 i 6, których najcenniejszym 
źródłem są morskie ryby np. makrela, dorsz, łosoś.

Na prawidłowe funkcjonowanie siatkówki korzystnie wpływa lute-
ina. Znajdziemy ją m.in. w szpinaku, żółtku jaja kurzego, gorzkiej 
czekoladzie, brokułach i brukselce. Warto włączyć do codziennego 
jadłospisu produkty zawierające witaminy: E, B3, C oraz: drożdże, 
soję, orzechy, grzyby, ryż dziki, a także produkty bogate w mikroele-
menty, głównie cynk i selen. Szczególnie cenne dla oczu są czarne 
jagody oraz... zielona herbata.

oprac. M. Grzeczyńska
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Jak rozpoznać niedobór 
jodu w organizmie?
W naszym organizmie znajduje 
sie prawie 40 mg jodu, a najwięk-
sza część znajduje sie w tarczycy. 
Powiększona tarczyca jest skut-
kiem niedoboru tego pierwiastka 
w organizmie. Brak jodu skutkuje 
także uczuciem senności, chłodu, 
suchością skóry i śluzówek, obniże-
niem głosu, wręcz ochrypnięciem, 
przybieranie na wadze bez żadnej 
przyczyny, wypadaniem włosów, a 
także brakiem  koncentracji i słabą 
pamięcią.

Gdzie można znależć jod?
Bogate w jod są ryby, owoce morza  
i glony. Jod zawarty w morzu 
przedostaje się do powietrza i opada 
na ziemię, dlatego zawartość jodu 
w dużym stopniu zależy od stężenia 
pierwiastka w miejscu uprawy ro-
ślin lub hodowli zwierząt, które po-
tem spożywamy. Uprawy i hodowle 
znajdujące się na obszarach bliżej 
morza po prostu mają go więcej.  

Najbogatsze źródła (zawartość 
jodu w µg w 100 g produktu):

dorsz świeży – 110
mintaj – 103
halibut – 52
ser gouda – 35
łosoś wędzony – 30
sardynka w oleju – 25
pieczywo chrupkie – 14

kefir – 7,5
maślanka – 5,9
ryż brązowy – 4,5
chleb żytni razowy – 2,7

Jaka jest wystarczająca  
dawka jodu, niezbędna  
dla prawidłowego  
funkcjonowania organizmu?
Dorosły człowiek powinien każde-
go dnia dostarczać do organizmu 
160 µg jodu. Odpowiednio więcej 
potrzebują kobiety w ciąży i matki 
karmiące. 

Jak zadbać o odpowiedni 
poziom jodu w organizmie?
Jeśli nasza dieta jest prawidłowa to, 
niedobór pierwiastka nam grozi. 
Porcja sardynek lub śledzi, wędzo-
na makrela czy też ryba z grilla 
zaplanowane w naszej diecie przy-
najmniej kilka razy w tygodniu  

pokryją zapotrzebowanie organi-
zmu na jod. 
Chociaż ryzyko przedawkowania 
jest małe (metaliczny smak, ból 
głowy, biegunka, wysypka wystę-
pują dopiero po 30-krotnym prze-
kroczeniu dziennej dawki), pre-
paraty z jodem wolno zażywać po 
konsultacji z lekarzem. Powinny 
o tym pamiętać zwłaszcza osoby z 
chorą tarczycą.

Rozpoczęły się wakacje, zatem war-
to korzystać z dobrodziejstw lata 
i wyjeżdżając nad morze czy nad 
jeziora warto korzystać z dań re-
gionalnych, tak często oferujących 
ryby i owoce morze. Oddychajmy 
powietrzem bogatym w jod, delek-
tujmy się i relaksujmy, bo to samo 
zdrowie!

oprac. M. Oblas

WŁAŚCIWOŚCI JODU
Znaczenie jodu dla naszego organizumu jest niezwykłe, bo chociaż mamy go w niewiel-
kich ilościach w organizmie, to bez niego działanie jest nieprawidłowe. Jod wpływa na 
funkcjonowanie tarczycy, skutkując  produkcją hormonów, które bezpośrednio regulują 
przemianę metabolizmu, kontrolują temperaturę ciała, pracę mięśni, układu nerwowego, 
krążenia, przyśpieszają spalanie glukozy i tłuszczów, a także regulują zamianę składników 
odżywczych w energię.



Ustroń – Miasto Uzdrowisko
To miasto w południowej części województwa 
śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Uzdrowi-
sko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na 
Śląsku Cieszyńskim. Leży w Beskidzie Śląskim 
nad rzeką Wisłą. 

Beskid Śląski to jedno z najlepiej zagospodarowa-
nych turystycznie pasm górskich w Polsce. Gęsta 
sieć oznakowanych szlaków górskich, dobre połą-
czenia komunikacyjne, liczne schroniska i punkty 
odpoczynkowe, działające przez cały rok wyciągi 
krzesełkowe. Są dostępne nie tylko dla wytraw-
nych piechurów, ale także dla osób starszych, ro-
dzin z małymi dziećmi czy też dla osób o słabszej 

kondycji fizycznej. Co nie znaczy, że górscy wędrowcy będą się 
nudzić. 

Beskidy są rozległe i wędrowcy przemierzający górskie szlaki 
w ciszy i spokoju, z dala od cywilizacji i bez towarzystwa in-
nych turystów, znajdą trasy dla siebie i odpoczną. 

Jeden z ciekawszych szlaków, wyjątkowo atrakcyjny dla pie-
churów rozpoczyna się juz przy Dworcu PKP w Ustroniu.  
Tam właśnie można rozpocząć swoją przygodę, jako trasę wy-
bierając Główny Szlak Beskidzkidzki. To trasa oznakowana 
kolorem czerwonym, o długości ok. 500 km, prowadzi aż do 

Wołosatego w Bieszczadach. Wytrawny wędrowiec będzie miał co przemierzać!  

Jeśli jednak wypoczywamy w Ustroniu, a niekoniecznie 
chcemy zdobywać okoliczne szczyty Beskidu Śląskiego, 
okazję do niedługich spacerów stwarzają bulwary wiślane. 
Ciągną się one przez kilka kilometrów wzdłuż najwięk-
szej z polskich rzek, w okolicach Ustronia, gdzie Wisła jest 
jeszcze szumiącym, górskim potokiem. Część ustrońskiej 
promenady jest wyasfaltowana, a część to urokliwa, ka-
mienista dróżka. Malowniczy krajobraz przyciąga tu spa-
cerowiczów, rodziny z dziećmi, a także zachęca do aktyw-
ności amatorów „nordic walking”. Wzdłuż Wisły możemy 
relaksować się i spacerować wieczorami, gdyż ustrońskie 
bulwary są oświetlone. W centrum miasta, wkomponowa-
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Wędrówki bliskie i dalekie
Gdy nadchodzi maj, rodzi się w nas dusza wędrownika. Szukamy miejsca, które można byłoby  

odwiedzić piechotą, samochodem, z bliskimi i samotnie. Zastanawiamy się co robić i jak te kilka wolnych  

chwil miło spędzić. Może kilka naszych propozycji pomoże zadecydować o weekendowym wypoczynku.
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ny w zieleń Parku Kuracyjnego, króluje ustroński Amfite-
atr. Jest to jeden z nielicznych w Polsce obiektów, posiada-
jących zadaszoną scenę oraz widownię mieszczącą aż 2100 
osób. Obok znajduje się komfortowo wyposażone zaplecze 
gastronomiczne i sanitarne oraz parking dla samochodów 
osobowych i autokarów. Dlatego latem można trafić tu cie-
kawe imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Acerin płyn na skórę
8g
Skład: acidum salicylicum 195mg,  
kwas mlekowy 98mg w 1g płynu.
Działanie: keratolityczne, żrące.
Wskazania: usuwanie odcisków i zgru-
białej skóry.
Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida 
Spółka z o.o.

Antidral
50ml
Skład: 1 g płynu zawiera 100mg chlorku glinu.
Działanie: zmieszenie aktywności gruczołów potowych.
Wskazania: zewnętrznie, na nadmiernie pocące się po-
wierzchnie skóry.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals, War-
szawa.

Otrex 600mg
30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500mg dio-
sminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żyl-
nych, działa ochronnie na naczynia.

Procto-glyvenol krem doodbytniczy
30g

Skład: 1 gram kremu zawiera 50mg 
tribenozydu oraz 20mg lidokainy.
Działanie: przeciwzapalne, prze-
ciwbólowe, przeciwświądowe.
Wskazania: miejscowe leczenie  
hemoroidów.

Procto-glyvenol
10 czopków

Wskazania: leczenie ostrych biegunek 
infekcyjnych , zapobieganie biegunkom 
poantybiotykowym , nawracającą biegun-
ka spowodowana zakażeniom C. difficile , 
jako dodatek do leczenia wankomycyną 
lub metronidazolem, zapobieganie bie-
gunkom z żywieniem dojelitowym, zapo-
bieganie biegunkom podróżnych.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX.

Skład: 1 czopka zawiera 400mg tribeno-
zydu oraz 40mg lidokainy.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbó-
lowe, przeciwświądowe.
Wskazania: miejscowe leczenie hemoroidów.
Podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Ltd.

Enterol 250
10 kapsułek, 10 saszetek
Skład: kapsułka zawiera 250mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi

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

Kołobrzeg  
– atrakcje turystyczne
Kołobrzeg to największe i najznakomitsze uzdrowisko 
na polskim Wybrzeżu, leżące w województwie zachod-
niopomorskim, przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. Po-
nadto jest to morski port handlowy, rybacki, pasażerski 
i wojenny.
Kołobrzeg może poszczycić się jedną z najpiękniejszych 
plaż i jednym z najczystszych kąpielisk nad Bałtykiem.  
Kąpiącymi opiekują się ratownicy, a plażowicze mogą  
skorzystać z wszelkiego rodzaju sprzętu wodnego, przejść 
się po kołobrzeskim molo o długości ponad 200 m. Co roku 
wypoczywają tu rzesze turystów i kuracjuszy. Wszyscy do-
ceniają panujący tu leczniczy klimat, czyste powietrze, bo-
gate w jod i aerozol morski. Ci, których nużą słoneczne 
kąpiele, mogą pospacerować po plaży i oczywiście koło-
brzeskiej promenadzie. Rozpoczyna się ona tuż przy molo  
i pełna jest kawiarenek, smażalni ryb,  kataryniarzy,  grajków 
i artystów. Promenada Wydmowa w Kołobrzegu to również 
obowiązkowy punkt programu dla turystów. Prowadzi ona 
parkiem nadmorskim do amfiteatru, biegnie wzdłuż Parku 
Zdrojowego, za którym położona jest uzdrowiskowa część 
miasta i jest jedną z najdłuższych i najpiękniejszych alei nad 
polskim morzem. 

Podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Ltd.

Wskazania: żylaki kończyn dolnych, bóle  
i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, tzw. pajączki 
naczyniowe.
Podmiot odpowiedzialny: Stragen France SAS.



Zwiedzanie Kołobrzegu najlepiej rozpocząć od najatrakcyj-
niejszej nadmorskiej dzielnicy uzdrowiskowej. Ważnym jej 
elementem jest kołobrzeski port, który leży przy ujściu Parsęty 
do morza. To największy port w Polsce, cumują tam statki pa-
sażerskie, którymi można dostać się np. na wyspę Bornholm. 
W porcie w Kołobrzegu można podziwiać także okręty woj-
skowe zacumowane w basenie portu Marynarki Wojennej. 
W czasie trwania Dni Morza oraz w święta państwowe można 
je zwiedzać. Zapewne niebywałą atrakcją są rejsy wycieczkowe, 
organizowane na „zabytkowych” żaglowcach. Obok portu stoi 
kołobrzeska Latarnia Morska, pochodząca z 1945 roku. Z jej 
tarasu widokowego można podziwiać panoramę całej okolicy.

Średniowieczny układ Starówki w Kołobrzegu zachował się od 
XIII wieku, kiedy Kołobrzeg otrzymał prawa miejskie. Ośro-
dek założono w formie szachownicy z prostokątnym rynkiem. 
Od rynku odchodziły wąskie uliczki usytuowane względem 
siebie pod kątem prostym. Ślady tamtych lat możemy jeszcze 
ujrzeć spacerując uliczkami: Dubois, Kamienna czy Wąska. 
Na ulicy Dubois stoi Baszta Prochowa, to jedyny zachowany 
obiekt średniowiecznego systemu obronnego Starego Mia-
sta. Warto odwiedzić Bazylikę Najświętszej Marii Panny przy  
ul. Mariackiej, to monumentalna budowla z przełomu XIV  
i XV wieku. Wewnątrz zachowało się wiele zabytkowych ele-
mentów wyposażenia, a na jej wieży dostępny jest taras wido-
kowy. Warty odwiedzenia jest także neogotycki Ratusz przy 
ul. Ratuszowej, przed którym znajduje się ciekawa fontanna w 
formie kuli ziemskiej, obracającej się na wodzie.

Życzymy udanych wakacji!
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Dicoflor krople 
5ml

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego. Przeznaczony 
dla dzieci i dorosłych.  
5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bak-
terii Lactobacillus rhammosus. Zmniejsza ryzyko 
wystąpienia powikłań związanych z antybiotykotera-
pią, skraca czas trwania biegunki infekcyjnej, wspomaga odporność 
oraz przywraca równowagę mikroflory jelitowej.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

Doppel Herz aktiv Na włosy i skórę 
REGENERACJA 
30 tabletek, suplement diety

Doppel Herz aktiv  
Na włosy i paznokcie
30 tabletek, suplement diety

DoppelHerz aktiv Ginkgo DUO 
60 kapsułek, suplement diety
Na krążenie mózgowe i żylne

Preparat jest szczególnie zalecany w przypadku 
tendencji do wypadania włosó1) lub skłonności 
do cellulitu. Dostarcza skórze substancje odżywcze 
i nawilżające oraz regenerujące: kolagen, krzem, 
biotynę, witaminy C i E, bromelainę z ananasa 
oraz substancje sprzyjające jędrności skóry: CLA  
i L-karnitynę.
Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

Specjalny preparat rewitalizujący włosy  
i paznokcie oraz poprawiający wygląd skóry. 
Bogaty w związki siarkowe, fitoestrogeny 
i fitosterole, niezbędne kwasy tłuszczowe  
i witaminy.
Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

Preparat jest zalecany dla wspomagania krąże-
nia mózgowego i obwodowego u osób o obni-
żonej zdolności do zapamiętywania i kojarzenia 
lub osłabionym krążeniu w kończynach. Zawiera 
wysokiej jakości, standaryzowany wyciąg z liści 
miłorzębu japońskiego oraz kwasy omega-3.
Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

Bilobil intense 
120mg x 60 kapsułek 
twardych

Skład: każda kapsułka zawiera 120mg 
suchego wyciągu z liści miłorzębu
Wskazania: osłabienie pamięci i spraw-
ności umysłowej związanej z wiekiem, za-
burzenia krążenia mózgowego zawiązane 
z zaburzeniami krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne), pomocniczo 
u pacjentów wykonujących program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej 
choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA, Słowienia.

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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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!

Krzyżówka 
na Wakacje
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Hasła do krzyżówki:
  1. Narzędzie dla działkowicza
  2. Człowiek oddany wielkiej sprawie
  3. Biblijne miejsce cudu
  4. Opłata za lokal
  5. Waluta Iraku
  6. Pracownik Naukowy
  7. Zbiera rumianek i mięte
  8. Potocznie cukrzyk
  9. Korygowany przez ortodontę
10. Manierka kolarza
11. Jan, reformator religijny
12. Szpecą deskę
13. Zmywacz manikiurzystki

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Chela-Mag B6 Skurcz
60 kapsułek, suplement diety

Chela-Mag B6, Magnez +Wit. B6
30 kapsułek, suplement diety

Maść na odciski
10g
Skład: 1g maści zawiera 500mg kwasu sali-
cylowego
Wskazania: usuwanie odcisków i nagniotków
Podmiot odpowiedzialny:  
GEMI, Karczew.

Kasztanowy żel z rutuną
350g

Urinal INTENSIV
20 tabletek, suplement diety

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

Peroxygel 3,0
Skład: 1g zawiera substan-
cję czynna 30mg nadtlenku 
wodoru.
Działanie: odkażające.
Wskazania: odkażanie ran, 
otarć, zadrapań skóry.
Podmiot odpowiedzialny: 
GEMI , Karczew.

Żel do pielęgnacji i masażu nóg, 
niweluje uczucie „ciężkich nóg”.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA 
Sp. z o.o.

Solidago virgaurea w trosce  
o zdrowy układ moczowy
Korzystnie wpływa na układ 
moczowy, pomaga eliminować 
szkodliwe bakterie z dróg moczo-
wych. Dodatkowo pomaga usuwać  
z organizmu wolne rodniki.
Dystrybutor: WALMARK Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera 
100mg magnezu oraz witaminę 
B6-2,1mg.
Suplement zawiera magnez  
w postaci wysokoprzyswajalne-
go chelatu aminokwasowego 
ALBION, ułatwia pokrycie zapo-
trzebowania organizmu na ten 
pierwiastek.
Producent: Olimp Laboratories.

Suplement zawiera magnez, potas 
oraz witaminę B6 korzystnie wpły-
wające na prawidłowe funkcjo-
nowanie mięśni, co zapobiega ich 
nadmiernym skurczom.
Producent: Olimp Laboratories.



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!
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