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Lecardi 75 mg tabletki dojelitowe. Skład jakościowy i ilościowy: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum, w skrócie ASA) oraz substancje 
pomocnicze. Postać farmaceutyczna: Tabletka dojelitowa. Wskazania do stosowania: w zapobieganiu zawałowi serca i chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; 
w niestabilnej dławicy piersiowej w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce 
wieńcowej; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu. Dawkowanie i sposób podawania: Prewencja wtórna zawału mięśnia 
sercowego; Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową; Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy; Zapobieganie zatkaniu przeszczepu 
naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG); Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem ostrej fazy: Zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych 
(75 mg do 150 mg)  jeden raz na dobę. Profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem 
wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych: Zalecana dawka dobowa 1 do 4 tabletek dojelitowych to (75 mg do 300 mg). jeden raz na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: stosować ostrożnie u pacjentów 
w podeszłym wieku, którzy wykazują większą podatność na działania niepożądane. Jeśli nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby, zalecana jest dawka zwykle stosowana u pacjentów dorosłych. 
Leczenie powinno być oceniane w regularnych odstępach czasu. Dzieci i młodzież: nie należy podawać osobom w wieku poniżej 12 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarskich. Sposób podawania: Podanie 
doustne;  przyjmować po posiłku – połykać w całości, nie rozgryzać. Przeciwwskazania: nie stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; u pacjentów: z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby; z ciężką niewydolnością nerek; z napadami tzw. astmy aspirynowej 
w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciw zapalnych; w III trymestrze ciąży; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 
≥ 15 mg/tydz.; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Znaczna 
część podanych poniżej ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczy ASA stosowanego w dawkach konwencjonalnych, tj. od 1–3 g/dobę i wystąpienie tych reakcji jest mało prawdopodobne 
po stosowaniu małych dawek produktu. Stosować ostrożnie: w I i II trymestrze ciąży; w okresie karmienia piersią; w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 
lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania: leków przeciwzakrzepowych, ibuprofenu; u pacjentów: z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek; z chorobą wrzodową lub 
krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; z ciężką niewydolnością serca. ASA może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością 
na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. ASA może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje 
nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów 
wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. U pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), przyjmujących leki 
przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny lub heparynę - z wyjątkiem leczenia heparyną w małych dawkach) zastosowanie ASA należy rozważyć, uwzględniając stosunek ryzyka do korzyści. Stosować 
ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Rozważyć stosowanie u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, ponieważ może się uczynnić 
choroba wrzodowa oraz mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego. ASA, ze względu na działanie antyagregacyjne, może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach 
chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Nie podawać na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza okulistycznym i otologicznym. ASA, nawet w małych 
dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego ASA może wywołać napad dny moczanowej. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu 
na dawkę – lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane Zaburzenia żołądka i jelit Często: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha. Rzadko: stany zapalne żołądka i jelit, 
choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji charakteryzujące się odpowiednimi objawami klinicznymi i wynikami badań laboratoryjnych. Zaburzenia 
wątroby i dróg żółciowych Rzadko: przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj 
objawami przedawkowania. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, 
krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko: poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie 
u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok 
może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami 
laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak osłabienie, bladość, hypoperfuzja. Zaburzenia układu immunologicznego. Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym: 
astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne włączając wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia nerek i dróg 
moczowych. Bardzo rzadko: zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko: hipoglikemia. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22729 wydane przez 
Prezesa URPL. Podmiot odpowiedzialny: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA. OTC lek wydawany bez przepisu lekarza. LEC/11/04/2016

(Acidum acetylsalicylicum)

Opakowanie: 
tabletki 60 szt., 
75 mg

Strażnik serca

Zapobieganie
zawałowi serca

Zapobieganie napadom 
przejściowego 

niedokrwienia mózgu 
i niedokrwiennego 
udaru mózgu oraz 
po ich przebyciu

Zapobieganie chorób 
sercowo-naczyniowych

Prewencja i terapia zawału serca i udaru mózgu

OTC lek wydawany bez recepty



Drodzy Czytelnicy!
Ostatnie tegoroczne wydanie ZDROWIE i OPIEKA 
powstaje w jesiennej, deszczowej aurze. W tym nu-
merze znajdziecie sposoby na to jak się hartować, jak 
dbać o swoje kości, jak się odżywiać. Znajddziecie też 
garść informacji na temat cukrzycy, która dotyczy 
nas lub naszych bliskich coraz częściej. 

Mamy także powody do radości ze względu na lo-
jalnych i oddanych czytelników. Cieszy nas zainte-
resowanie, za co bardzo dziękujemy. Postaramy się 
sprostać Waszym oczekiwaniom. Zachęcamy do roz-
wiązywania naszej zimowej krzyżówki.

Przede wszystkim jednak życzę wszystkim czytelni-
kom samych cudownych chwil, radości i zdrowia. 
Zapomnijmy o pracy, pośpiechu, który towarzyszy 
nam każdego dnia, skoncentrujmy się na sobie i na-
szych najbliższych. W końcu Święta Bożego Naro-
dzenia to najpiękniejszy czas w roku. 

Świąt pełnych miłości i uśmiechu Moi Drodzy!  
Do zobaczenia w 2017 roku.
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ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
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SPIS TREŚCI
Cukrzyca – choroba cywilizacyjna

Bóle mięśni i stawów

Wywiad z ekspertem / akupunktura

Hartowanie – sposób na odporność

Zdrowie seniora – dieta

Co można jeść na diecie lekkostrawnej?

Najczęstsze zimowe urazy

W czym tkwi magia Bożego Narodzenia

Przepisy świąteczne

Świętuj z umiarem

Śladami Polaków – MONAKO

Leczenie sanotoryje z NFZ

Wędrówki bliskie i dalekie

Zimowa krzyżówka

JANTAR odżywka  
z wyciągiem bursztynu 
100 ml

JANTAR 
mgiełka z wyciągiem z bursztynu 
200 ml
Siła i witalność od pierwszego zastosowania  
Mgiełka  regeneracyjna do   włosów  znisz-
czonych, oparta na długiej tradycji wykorzy-
stywania unikalnych właściwości bursztynu. 

Siła i witalność od pierwszego zastoso-
wania. Odzywka do skóry głowy i  wło-
sów  zniszczonych i osłabionych, oparta 
na długiej tradycji wy-korzystywania 
unikalnych właściwości bursztynu. 

JANTAR szampon  
z wyciągiem bursztynu 
330 ml
Regenerujący szampon do włosów zniszczo-
nych, oparta na długiej tradycji wykorzysty-
wania unikalnych właściwości bursztynu. Po-
lecany dla włosów zniszczonych, osłabionych, 
wymagają-cych regeneracji.

JANTAR 
kuracja w ampułkach  
z wyciągiem z bursztynu 
5 ampułek
Kuracja  do włosów bardzo zniszczonych 
i osłabionych, oparta na długiej tradycji 
wykorzysty-wania unikalnych właści-
wości bursztynu. 

Producent: Instytut Deromokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o.
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Cukrzyca to choroba cywiliza-
cyjna, a wraz z jej rozpowszech-
nieniem coraz ważniejsze staje 
się posiadanie wiedzy o tym, jak 
można zminimalizować ryzyko 
jej wystąpienia. Przyczyną jest 
zaburzenie wydzielania insu-
liny, której niedobór prowadzi 
do hiperglikemii, czyli zwięk-
szenia stężenia glukozy we krwi.  
Cukrzyca to także zaburzenia 
metabolizmu węglowodanów, 
tłuszczów i białek. Przewlekła 
wiąże się z uszkodzeniem, za-
burzeniem czynności i niewy-
dolnością różnych narządów, 
szczególnie oczu, nerek, ner-

wów, serca i naczyń krwiono-
śnych. Nierzadko też wpędza  
w depresję. Coraz bardziej istot-
ne i znaczące stają się sposoby 
wczesnego wykrywania cukrzy-
cy i jej leczenia. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) cały 
czas podejmuje działania, któ-
rych celem jest promocja wie-
dzy o cukrzycy.

Organizowanie akcji, tj. jak 
Dnia Walki z Cukrzycą ma 
przede wszystkim na celu:

• doprowadzić do zwiększe-
nia wiedzy o rosnącym rozpo-
wszechnieniu cukrzycy, ogrom-
nym obciążeniu tą chorobą  
i jej poważnych następstwach, 
zwłaszcza w krajach o niskich  
i średnich dochodach;

• spowodować podjęcie kon-
kretnych, skutecznych i eko-
nomicznych działań w walce  
z chorobą, które będą obejmo-
wać zarówno profilaktykę, jak 
i metody diagnozy, leczenia  
i opieki nad osobami chorymi 
na cukrzycę;

• ogłosić pierwszy światowy 
raport o cukrzycy opisujący ob-
ciążenie chorobą  i jej skutki oraz 

wzywający do wzmocnienia sys-
temów ochrony zdrowia w celu 
zapewnienia lepszego nadzoru  
i profilaktyki cukrzycy oraz sku-
teczniejszego leczenia chorych.

Warto podkreślić, że świat 
dokonał znaczącego kroku 
w walce z cukrzycą, zakłada-
jąc w ramach Programu Zrów-
noważonego Rozwoju WHO, 
że do do 2030 roku jako jeden 
ze swoich celów zmniejszenie 
o jedną trzecią liczby zgonów  
z powodu chorób niezakaź-
nych, w tym właśnie cukrzycy. 
W związku z tym WHO wspiera 
państwa  wdrażające polityki ma-
jące na celu zmniejszenie oddzia-
ływania chorób niezakaźnych,  
w tym cukrzycy, nowotworów, 
chorób układu krążenia i płuc.

 
Niemal 350 mln. osób na 

całym świecie cierpi na cu-
krzycę – chorobę przewlekłą, 
do której dochodzi, gdy or-
ganizm nie wytwarza wystar-
czającej ilości insuliny lub nie 
jest w stanie skutecznie wy-
korzystywać własnej insuliny  
w procesie metabolizmu cukrów 
pochodzących ze spożywanej 

„Diabetes” z łacińskiego oznacza „płynący”, a „mellitus” - „słodki jak miód”. Nazwa cho-
roby jest związana z wydzielaniem nadmiaru cukru z moczem, pierwszego objawu, na pod-
stawie którego zaczęto rozpoznawać cukrzycę. Pierwsze wzmianki o tej chorobie pojawiły się 
już na hieroglifach egipskich w 1550 roku p.n.e., opisywały objawy cukrzycy typu 2. Pierwszy 
kliniczny opis tej jednostki chorobowej podał grecki lekarz Arteus z Kapadocji w 30-90 n.e.  

5.XI.2016 – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

CUKRZYCA
choroba cywilizacyjna



żywności. Insulina to hormon 
regulujący poziom cukru we 
krwi, będącego źródłem energii 
potrzebnej nam do życia. Jeżeli 
glukoza nie może przeniknąć do 
komórek organizmu, w których 
jest spalana jako energia i pozo-
staje w krwiobiegu, jej stężenie 
może wzrastać do szkodliwego 
poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była 
bezpośrednią przyczyną oko-
ło 1,5 mln. zgonów na świecie,  
z których 80% miało miejsce  
w państwach o niskich i średnich 
dochodach. Według prognoz 
WHO do 2030 r. cukrzyca sta-
nie się 7 najczęściej występującą 
przyczyną zgonów.

Rozróżniamy dwa główne 
typy choroby. Osoby cierpią-
ce na cukrzycę typu 1 na ogół 
w ogóle nie wytwarzają własnej 
insuliny i dlatego, aby przeżyć, 

muszą przyjmować insulinę  
w formie iniekcji. Chorzy na cu-
krzycę typu 2, którzy stanowią 
około 90% wszystkich przypad-
ków zachorowań, najczęściej 
wytwarzają własną insulinę, ale 
w niewystarczającej ilości lub 
ich organizm nie jest w stanie jej 
właściwie wykorzystywać. Oso-
by chore na cukrzycę typu 2 na 
ogół mają nadwagę i prowadzą 
siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się 
we krwi wysoki poziom glukozy 
powoduje uszkodzenie narządów 
wewnętrznych i może być przy-
czyną ataku serca, udaru mózgu, 
niewydolności nerek, impotencji 
oraz zakażeń prowadzących do 
amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwe-
go leczenia wpływ cukrzycy na 
życie chorego można zminimali-

zować. Nawet osoby cierpiące na 
cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się 
długim życiem w zdrowiu, jeżeli 
będą ściśle kontrolować poziom 
cukru we krwi. 

Cukrzycy sprzyjają wszel-
kie używki – zwłaszcza palenie  
papierosów oraz nadużywanie 
alkoholu. Ważne są regularne 
badania, zwłaszcza po 45. roku 
życia. Powinno się co najmniej 
raz na pół roku badać krew pod 
względem poziomu glukozy,  
a także mierzyć ciśnienie krwi. 
Cukrzyca często atakuje osoby 
cierpiące na nadciśnienie. Zanim 
pojawiła się insulina, cukrzyca 
była wyrokiem śmierci. Zmarli 
na nią m.in. sławny autor książek 
fantastyczno-naukowych Juliusz 
Verne (1828-1905) oraz wyna-
lazca telefonu Aleksander Gra-
ham Bell (1847-1922).

W roku 1922 Frederick Ban-
ting i jego asystent Charles Best 
odkryli, że hormon – insulina 
wyizolowana ze zwierzęcych 
trzustek – może leczyć cukrzy-
cę. Już w roku 1923 Banting 
otrzymał za to odkrycie Nagro-
dę Nobla. Nie był to jedyny No-
bel związany z insuliną. Kolejną 
nagrodę otrzymał w roku 1958 
Frederick Sanger, który opraco-
wał pionierską metodę stosowa-
ną do ustalania struktury białek, 
zwłaszcza insuliny

Insulina była pierwszym biał-
kiem, które udało się zsyntetyzo-
wać chemicznie. Był to rok 1963 
r. Trzy lata później dzięki meto-
dzie krystalografii rentgenow-
skiej udało się poznać także jej 
strukturę przestrzenną. Insulina, 
był to pierwszy lek wytworzony 
metodami inżynierii genetycz-
nej. Obecnie do produkcji insu-
liny wykorzystywane są bakterie 
Escherichia coli, którym wszcze-
pia się gen ludzkiej insuliny. 
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FORTIS PHARMACETICALS Sp. z o.o.

TRIBOLAC BABY 
5 ml, krople

TRIBOLAC
20 kapsułek,  
suplement diety

Synbiotyk 3 generacji

Nowoczesny preparat synbiotyczny 
trzeciej generacji będący połącze-
niem trzech wyselekcjo-nowanych 
szczepów bakterii probiotycznych, 
prebiotyku-inuliny oraz drożdży Sac-
charomyces boulardii.
Producent: FORTIS PHARMACETICALS 
Sp. z o.o.

Probiotyk dla  niemowląt od 
drugiego miesiąca życia i małych 
dzieci. Jest przeznaczony do po-
stępowania dietetycznego w celu 
skrócenia czasu biegunki oraz 
przywrócenia flory bakte-ryjnej 
przewodu pokarmowego w 
trakcie lub po antybiotykoterapii.
Producent: FORTIS PHARMA-
CETICALS Sp. z o.o.

VITA buer D3  
Witamina D 2000 j.m. 
120 kapsułek,  
suplement diety

Witamina D pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościo-
wego i  mięśni oraz w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów.

Wyprodukowano dla:  
Takeda Pharma Sp. z o.o.

Neutrogena krem do rąk
+ sztyft ochronny do ust w prezencie
50 ml

Krem jest wysokoskoncterowanym  
kosmetykiem, skutecznie chroniącym  
dłonie nawet w najbardziej surowych 
warunkach, szybko przynosi ulgę 
spierzchniętej i wysuszonej skórze.

Dystrybutor: Johnson & Johnson.

1 – zmień styl życia
Zanim zaczniesz wprowadzać ja-
kiekolwiek zmiany, spróbuj rze-
telnie przyjrzeć się swojemu do-
tychczasowemu trybowi życia. 
Przyznaj się do łakomstwa i naj-
bardziej niewinnych błędów die-
tetycznych. 

2 – przede wszystkim 
zdrowa dieta
Nie oznacza to jednak, że teraz cał-
kowicie zmienisz swój sposób od-
żywiania. Lepsze efekty uzyskasz, 
wprowadzając stopniowo drobne 
zmiany. Najpierw trzeba obniżyć 
kaloryczność spożywanych dań. 
Zacznij od prostych modyfikacji 
– wybierz chudy twaróg zamiast 
półtłustego, zastąp tłuste sosy ich 
nieco lżejszą wersją.

3 – regularność posiłków 
Po południu metabolizm stop-

niowo spowalnia, a dodatkowo 
po powrocie do domu aktywność 
fizyczna maleje. Dlatego ciężko-
strawne, wysokokaloryczne po-
siłki wieczorem są zbyt dużym 
obciążeniem dla organizmu, 
który nie może spalić nadpro-
gramowych kalorii. To zaś sprzy-
ja nadwadze, która jest jednym 
z głównych czynników ryzyka 
rozwoju cukrzycy typu 2. Do-
datkowo, tego rodzaju potrawy 
powodują znaczny wzrost po-
ziomu cukru we krwi, którego 
tak obawiają się chorzy na cu-
krzycę. Spożywanie w ciągu dnia 
kilku zbilansowanych posiłków  
w odstępach 3-4 godzin sprawi, 
że wieczorem nie dopadnie Cię 
wilczy głód. 

4 – ruch to zdrowie!
Ruch, aktywność, ćwiczenia fi-
zyczne, jakiekolwiek, spacery! 

Po prostu 10.000 kroków dzien-
nie. Chodzenie to prosta forma 
aktywności fizycznej, która jest 
możliwa dla każdego bez wzglę-
du na wiek, kondycję i dochody.
Spacer liczący 10 tysięcy kroków, 
to spora, ale i również optymal-
na dawka ruchu, która przeciw-
działa otyłości i pozwala ludziom 
zdrowym trzymać cukrzycę na 
dystans, a chorującym utrzymać 
ją pod kontrolą.

5 – zachowaj czujność
Kontroluj poziom cukru we krwi. 
Osoby z cykrzycą typu 1 potrze-
bują insuliny, natomiast diabety-
cy cierpiący na cukrzycę typu 2 
mogą otrzymywać doustne leki. 
Jednak i w tej grupie zdarzają się 
przypadki, gdy potrzebne są za-
strzyki hormonu.

oprac. M. Grzeczyńska

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

Jeśli już mamy cukrzycę, skorzystajmy z 5 ważnych zasad:

FORTIS PHARMACETICALS Sp. z o.o.
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Na bóle różnego pochodzenia 
skarży się ponad połowa Pola-
ków, głównie starszych. Główny-
mi przyczynami pojawiających 
się w starszym wieku dolegliwo-
ści bólowych są choroby prze-
wlekłe: choroba reumatyczna, 
zmiany zwyrodnieniowe stawów, 
znaczna nadwaga czy osteoporo-
za, ale także grypa, przeziębienie, 
zwichnięcia, stłuczenia i przecią-
żenie. 

Leczenie bólu zależy od cho-
roby podstawowej i często wy-
maga podawania leków w formie 
doustnej, czasem w zastrzykach. 
W wielu przypadkach pomagają 
również stosowane miejscowo 
maści, żele i plastry zawierające 
substancje przeciwbólowe, prze-
ciwzapalne i rozgrzewające. Bar-
dzo pomocne – zwłaszcza w ła-
godzeniu bólu spowodowanego 
zmianami zwyrodnieniowymi - 
są zabiegi rehabilitacyjne, ciepłe 

kąpiele i odpowiednio dobrane 
ćwiczenia fizyczne. 

Osoby starsze często skarżą 
się na bóle pleców, które są efek-
tem niskiej aktywności fizycz-
nej, a przy tym zbyt dużej wagi.  
W takim wypadku leczenie powin-
no być wspomagane gimnastyką  
i stosowaniem odpowiedniej die-
ty. Jeśli chcemy należycie zadbać 
o sprawność pleców, powinni-

śmy dużo spacerować, jeździć na 
rowerze oraz pływać (zwłaszcza 
na plecach). 

Jesienią i zimą cierpimy rów-
nież na bóle przeciążeniowe mię-
śniowo – stawowe spowodowane 
pozostawaniem przez dłuższy 
czas w nieprawidłowej pozycji 
(np. przed komputerem czy te-
lewizorem). Dzieje się tak, kiedy 
głowę utrzymujemy nadmiernie 

Bóle mięśni i stawów
Coraz więcej osób, i to nie tylko w starszym wieku, narzeka na bóle. Są to róż-

ne dolegliwości, a do szczególnie uciążliwych należą bóle przewlekłe, trwające 
miesiącami. Wyjątkowo dokuczliwe są też bóle stawowe, nasilające się szcze-
gólnie jesienią czy zimą. 

Dystrybutor: VIRDE Polska Sp. z o.o.

Maść sporządzona według tradycyjnej receptury z dużą 
zawartością naturalnych wyciągów ziołowych. 

Wchodzące w skład balsamu olejki i wyciągi roślinne rozgrzewają skórę, 
wspomagają w różnych dysfunkcjach  spowodowanych nadmiernym 
wysiłkiem lub przemęczeniem.

KASZTANOWY ŻEL Z RYTUNĄ
350 g 
Żel do pielęgnacji i masażu nóg  , niweluje uczucie 
„ciężkich nóg”.

KOŃSKA MAŚĆ FORTE 
350 ml

KOŃSKA MAŚĆ ROZGRZEWAJĄCA 
350 ml
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wysuniętą ku przodowi w od-
niesieniu do klatki piersiowej, co 
przeciąża kręgosłup. Zaburzenia 
przeciążeniowe są szczególnie 
niebezpieczne, bo rozwijają się 
powoli i łagodnie, co sprawia, 
że się do nich przyzwyczajamy. 
Dopiero po pewnym czasie po-
jawiają się dokuczliwy ból, który 
może dotyczyć tkanki mięśnio-
wej, stawów międzykręgowych, 
dysku czy też tkanki nerwowej. 
Przyczyną powstawania bólów 
przeciążeniowych może być tak-
że leżenie w niewłaściwej pozycji, 
wychłodzenie organizmu czy na-
ciągnięcie mięśni podczas gwał-
townego ruchu.

Jednak z wiekiem nie tylko 
samo siedzenie szkodzi. Istot-
ny wplyw na pogarszający się 
stan pacjentów i ból ma ciężar 
ciała spowodowany zbyt niską 
aktywnością fizyczną i tym sa-
mym większym ciężarem ciała. 
Gdy masa ciała spada, stawy nóg  
i kręgosłupa zostają odciążone 
i ból łagodnieje lub znika. Sta-
wy „nie lubią” również jedno-
stajnych, długotrwałych pozycji, 
więc podczas stania, siedzenia,  
a nawet leżenia należy co jakiś 

czas poruszać się, zmieniać pozy-
cję, wszystko po to, aby rozruszać 
i ożywić chrząstki stawowe.

Czy można zapobiegać poja-
wianiu się bólu? 

Być może wystarczy  zmiana 
pozycji, z półleżącej na siedzącą? 
Czasami przez złą pozycję po-
wodujemy przykurcz niektórych 
mięśni. Np. jak leżymy na boku 
z głową podpartą dłonią możemy 
spowodwać obciążenia szyi czy 
ramion.

Kiedy siedzimy przed kompu-
terem pamiętajmy, aby monitor 
znajdował się na wprost głowy,  
a klawiatura na blacie biurka tak, 
aby całe przedramienia spoczy-
wały również na blacie. Jeśli kla-
wiatura jest wysuwana spod bla-

tu, łokcie powinniśmy opierać na 
podłokietnikach krzesła. 

Samo krzesło powinno być 
niezbyt głębokie, by nie powodo-
wało nadmiernego wygięcia krę-
gosłupa. Siedzisko nie powinno 
znajdować się zbyt nisko – kolana 
nie powinny znajdować się wyżej 
niż biodra. Krzesła nie powinni-
śmy odsuwać za daleko od blatu, 
bo wtedy odruchowo pochylamy 
się do przodu. Podczas pracy ko-
niecznie róbmy sobie przerwy na 
rozluźnienie mięśni.

Zawsze pamiętajmy, że ból sta-
nowi dla organizmu sygnał, że 
dzieje się coś niedobrego. Warto 
wtedy skonsultować się z farma-
ceutą lub lekarzem.

oprac. M. Grzeczyńska

DOPPELHERZ VITAL TONIK
750ml

ZASTOSOWANIE: 
Preparat działa zmacniająco-tonizu-
jące, stosowane w celu zwiększenia 
sił witalnych organizmu. Ekstrakty 
roślinne, żelazo i witaminy usprawniają 
pracę układu krążenia, serca i układu 
nerwowego. Zmniejszają skutki stresu 
i uzupełniają braki witamin. Preparat 
jest zalecany do stosowania w diecie 
osób z nadwagą, palących papierosy, 
żyjących w długotrwałym stresie,  
w sile wieku, o podwyższonym poziomie 
cholesterolu, o niskiej aktywności fizycz-
nej oraz osób, które muszą szczególnie 
zadbać o swoje serce. 

DZIAŁANIE: 
Vital Tonik zawiera wysokie dawki ak-
tywnych biologicznie flawonoidów oraz 
witamin i żelaza istotnych dla pracy ukła-
du krwionośnego i nerwowego. Dzienna 
porcja preparatu odpowiada prozdro-
wotnej dawce bioflawonoidów zawartej  
w 2 kieliszkach czerwonego wina (ok. 
200 ml), bez zawartości alkoholu.Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

DOPPELHERZ  
ENERGOVITAL  
TONIK K 
1000 ml

ZASTOSOWANIE: 
lek wspomagający czynność serca 
i układu krążenia, w szczególności 
w stanach napięcia nerwowego.
Zawiera – jako substancje czyn-
ne – wyciągi płynne: z owoców 
głogu, liści melisy, liści rozmarynu 
i korzenia kozłka lekarskiego (po-
tocznie: waleriany). Wyciąg z głogu 
zwiększa wydolność serca. Wyciąg 
z rozmarynu wykazuje działanie 
przeciwmiażdżycowe. Wyciągi z 
waleriany i melisy działają uspoka-
jająco i tonizująco na serce i układ 
nerwowy.
UWAGA: Tradycyjny produkt lecz-
niczy roślinny z określonymi wska-
zaniami wynikającymi wyłącznie 
z długotrwałego stosowania.  
Zawiera 17% alkoholu.

Podmiot odpowiedzialny:  Queisser Pharma GmbH
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Red.: Czym jest akupunktura  
i jak wygląda zabieg?

Małgorzata i Mariusz Molen-
da:  Akupunktura to zbiór proce-
dur, które polegają na stymulacji 
ściśle określonych anatomicznie 
punktów na ciele w celu osiągnię-
cia efektów klinicznych. W wąskim 
rozumieniu akupunktura ozna-
cza stymulację określonych punk-
tów za pomocą specjalnych igieł.  
W szerszym znaczeniu akupunktu-
ra oznacza każdą stymulację tych 
punktów i jest różnie nazywana: 
stymulacja za pomocą ciepła to ter-
mopunktura, zwana też moksybu-
cją; stymulacja za pomocą ucisku to 
akupresura; stymulacja za pomocą 
prądu elektrycznego to elektropunk-
tura; stymulacja za pomocą lasera to 
laseropunktura. Punkty można sty-
mulować również za pomocą baniek 
– robi się to najczęściej w przypadku 
obrzęków i zastoju limfy. Ponadto 

istnieją rozmaite odmiany akupunk-
tury mikrosystemowej, takie jak aku-
punktura ucha (aurikuloterapia), 
dłoni, twarzy i czaszki. Należy za-
znaczyć, że w akupunkturze stosuje 
się specjalne igły – są one cienkie jak 
włos (standardowa igła ma średnicę 
0,25mm) i wykonane ze stali chirur-
gicznej. Oczywiście igły są sterylne  
i jednorazowe. 
Przed pierwszym zabiegiem aku-
punktury terapeuta przeprowadza 
z pacjentem szczegółowy wywiad, 
dotyczący stanu zdrowia i stylu 
życia pacjenta. Następnie pacjent 
poddawany jest badaniu fizykal-
nemu, które polega na oględzinach 
ciała pacjenta – tutaj pacjent może 
zostać poproszony o pokazanie ję-
zyka, którego wygląd ma znaczenie 
diagnostyczne – i palpacji określo-
nych obszarów ciała na tułowiu czy 
kończynach. Na podstawie wywiadu 
i badania fizykalnego terapeuta do-

biera terapię odpowiednią dla danej 
osoby, to znaczy punkty i sposób ich 
stymulacji. Następnym krokiem jest 
już sam właściwy zabieg akupunk-
tury. 

Jak długo trwa zabieg? Czy jest bo-
lesny?

Zabieg akupunktury trwa od kilku 
minut do godziny, w zależności od 
terapeuty i wykonywanego przez 
niego stylu akupunktury. Zabieg 
nie jest bolesny, jednak przy stymu-
lacji punktu biologicznie aktywne-
go pacjent doświadcza unikalnego 
odczucia, zwanego deqi. Deqi jest 
to właściwie złożony zbiór wrażeń, 
w którym udział biorą różne ro-
dzaje włókien nerwowych. Według 
badań naukowych, odczucia naj-
częściej wiązane przez pacjentów  
z deqi to ucisk, mrowienie, łaskota-
nie, obolałość, ciężkość, ciepło czy 
odczucie przepełnienia. Tak więc pa-

Tradycyjna chińska metoda leczenia - akupunktura, ma imponującą listę 
wskazań i zasług w zwalczaniu przewlekłych bólów. Jednak w naszym kra-
ju budzi wiele emocji i wątpliwości. Postanowiliśmy zasięgnąć informacji  
u specjalistów, którzy na co dzień zajmują się akupunkturą. Odpowiedzi 
na nasze pytania zdecydowali się udzielić Małgorzata i Mariusz Molenda  
na co dzień zajmujący się medycyną chińską i fizjoterapią w gabinecie Qi 
med w Katowicach.

Porozmawia jmy o…  
AKUPUNKTURZE

Wywiad  
z

ekspertem

W trosce o twoje oczy
Suplement zawierający luteinę, wzbogacony dodatkiem tauryny, 
bioflawonoidów cytrusowych, witaminy C, selenu oraz wysokoprzy-
swajalnego chelatu aminokwasowego cynku ALBION, pomaga w 
utrzymaniu prawidłowych czynności narządu wzroku.

Producent: Olimp Laboratories

Skład: 1 tabletka zawiera 100mg magnezu  oraz witaminę B6-2,1mg.
Suplement zawiera magnez w postaci wysoko przyswajalnego chelatu 
aminokwasowego ALBION, ułatwia pokrycie zapotrzebowania organi-
zmu na ten pierwiastek.

Producent: Olimp Laboratories

Luteina bio-complex
30 kapsułek, suplement diety

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

45 kapsułek twist-off
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia me-dycznego
Do postępowania dietetycznego w profilaktyce niedoboru witaminy D.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o., Warszawa
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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.

cjent nie odczuwa bólu, lecz swoiste 
wrażenie, które subiektywnie może 
określić jako przyjemne bądź nie-
przyjemne. 

Kiedy powinniśmy skorzystać  
z akupunktury? Jakie schorzenia 
możemy nią leczyć?

Lista wskazań do zabiegów aku-
punktury została opracowana przez 
Światową Organizację Zdrowia na 
podstawie analizy wyników badań 
klinicznych. Lista schorzeń i sta-
nów, które można leczyć za pomocą 
akupunktury jest bardzo długa i nie 
jest możliwe przytoczenie jej w tym 
materiale. Zainteresowanych odsy-
łamy do strony internetowej WHO, 
a my możemy w skrócie powiedzieć, 
że lista ta obejmuje różnego rodza-
ju stany bólowe, choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego, choroby 
dermatologiczne, neurologiczne, 
kardiologiczne, ginekologiczne i uro-
logiczne, zaburzenia psychiczne.
Warto wspomnieć, że w świecie za-
chodnim akupunktura jest najbar-
dziej znana ze
swej skuteczności w terapii bólu. 
Analiza niemal 4 tysięcy artykułów 
naukowych poświęconych akupunk-
turze wykazała, że najczęstszym te-
matem prac naukowych jest wpływ 
akupunktury na dolegliwości bólowe 
oraz mechanizm oparty na opio-
idach w terapii przeciwbólowej aku-
punkturą. Bardzo często akupunk-
tura stosowana jest właśnie jako 
terapia objawowa w dolegliwościach 
bólowych. Należy jednak pamiętać, 

że akupunktura jest terapią niespe-
cyficzną, co oznacza, że jej efekt te-
rapeutyczny wynika z regulacyjnego 
oddziaływania na różne systemy 
organizmu. W związku z tym aku-
punktura uznawana jest za terapię o 
szerokim spektrum wskazań. 

Czy akupunktura działa natych-
miast czy z zabiegów trzeba skorzy-
stać kilka razy?

Terapeutyczne oddziaływanie aku-
punktury opiera się na mobilizacji 
potencjału własnego, który posiada 
organizm. Oznacza to, że działanie 
terapii uzależnione jest od stanu or-
ganizmu pacjenta. Osoba z silnym 
organizmem, u której niedawno po-
jawił się problem zdrowotny odczu-
je pozytywne efekty akupunktury 
szybciej niż człowiek od lat cierpiący 
na choroby przewlekłe. Akupunktu-
ra jest terapią bardzo indywidualną, 
zawsze dopasowaną do potrzeb kon-
kretnej osoby w danym czasie, dlate-
go nie można ogólnie stwierdzić, że 
każdy, kto chce skorzystać z terapii 
powinien poddać się dwóm czy dzie-
sięciu zabiegom. 

Czy nastawienie pacjenta ma 
wpływ na efekt zabiegu?

Badania naukowe tłumaczą działa-
nie akupunktury poprzez jej wpływ 
na układ nerwowy. Udowodnione 
naukowo mechanizmy oddziaływa-
nia akupunktury obejmują modula-
cję wydzielania neuroprzekaźników, 
odruch autonomiczno-somatyczny 
czy bezpośredni wpływ na autono-
miczny układ nerwowy poprzez ak-

tywację dróg somatosensorycznych. 
Akupunktura reguluje wydzielanie 
substancji chemicznych, mikrokrą-
żenie oraz metabolizm w mózgu, jak 
również aktywność komórek ner-
wowych i działanie poszczególnych 
obszarów mózgu. W związku z tym 
nastawienie pacjenta nie ma żadne-
go bezpośredniego wpływu na efekt 
akupunktury. Oczywiście pozytyw-
ne emocje i brak stresu same w sobie 
działają dobroczynnie na organizm, 
więc takie nastawienie pacjenta po-
średnio wspomoże każdą terapię. 

Jak wybrać gabinet akupunktury, 
by nie trafić na człowieka, który 
może nam zaszkodzić?

Wybierając gabinet akupunktury, 
warto kierować się kwalifikacjami 
terapeuty. W naszym kraju nie ma 
ujednoliconych wymagań odno-
śnie kształcenia akupunkturzystów, 
jednak ta kwestia jest uregulowana  
w publikacjach Światowej Organiza-
cji Zdrowia, gdzie podaje się wykaz 
przedmiotów i liczbę godzin, któ-
re powinien zrealizować terapeuta  
w toku swojej edukacji. 
Sama akupunktura, według WHO, 
jest bezpieczną procedurą, jeśli pra-
widłowo przeprowadza ją wykwa-
lifikowany terapeuta. Jak pokazują 
badania naukowe, efekty niepożą-
dane akupunktury występują bar-
dzo rzadko – raz na 10 tysięcy za-
biegów odnotowuje się pomniejsze 
skutki uboczne, takie jak nudności, 
omdlenia, pogorszenie istniejących 
objawów, reakcja emocjonalna. 

Omega Forte
60 kapsułek, suplement diety

Wysokie 65% stężenie kwasów Omega-3.
Głównym składnikiem preparatu jest olej pozyskiwany z 
ryb mórz zimnych żyjących na dużych głębokościach. Za-
wiera cenne dla organizmu człowieka kwasy omega-3(EPA 
i DHA). Są one ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, a zwłaszcza serca i całego układu krążenia.
Producent: Holbex Sp. z o.o. 

Omega Cardio + czosnek
60 kapsułek, suplement diety

Kwasy Omega-3, bezzapachowy czosnek, ekstrakt z winogron 
Składniki  preparatu  to kwasy omega-3, które zachowują serce 
w dobrym stanie, czosnek, wpływający  na utrzymanie prawi-
dłowego poziomu cholesterolu i triglecyrydów oraz resweratrol, 
pozytywnie oddziaływujący na stan naczyń. 
Producent: Holbex Sp. z o.o. 
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Akupunktura polega na nakłuciu 
skóry, więc również takie objawy jak 
lekkie zasinienie skóry, krwawienie 
lub lekka miejscowa obolałość mogą 
pojawić się w wyniku penetracji na-
czyń włosowatych przez igłę aku-
punkturową. Dowiedziono także, 
że oddziaływanie akupunktury ma 
charakter regulacyjny i dwukierun-
kowy. Oznacza to, że, na przykład, 
akupunktura obniża ciśnienie krwi 
u pacjentów, cierpiących na nad-
ciśnienie i podnosi je u osób, cier-
piących na niedociśnienie; wzmaga 
wydzielanie soków żołądkowych u 
pacjentów z niedokwasotą i obni-
ża wydzielanie tych soków u osób z 
nadkwasotą. W związku z tym tera-
pia akupunkturą rzadko pogarsza 
stan pacjenta.

Czy lekarz rodzinny powinien wie-
dzieć o stosowaniu zabiegów aku-
punktury? 

Przed pierwszym zabiegiem tera-
peuta przeprowadza z pacjentem 
szczegółowy wywiad, obejmują-
cy stan zdrowia pacjenta, historię 
chorób, styl życia. Pacjent powi-
nien więc poinformować terapeutę 
o chorobach, na które się leczy oraz 
lekach, które przyjmuje. Pacjent jak 
najbardziej może poinformować le-
karza rodzinnego lub lekarza innej 
specjalności, pod którego opieką po-
zostaje, o tym, że poddaje się terapii 
akupunkturą. 

Czy akupunktura pomaga w walce  
z nałogami i uzależnienieami?  

Czy jest to skuteczna metoda?
Światowa Organizacja Zdrowia 
podaje, że uzależnienie od alkoho-
lu, od tytoniu oraz kokainy, heroiny  
i opium to stany, w których badania 
naukowe wykazały efekt terapeu-
tyczny akupunktury. Istnieją bada-
nia, które dowodzą, że akupunktura 
może pomóc osobom, zmotywowa-
nym do porzucenia nałogu zreduko-
wać palenie tytoniu lub całkowicie 
je rzucić, a efekt takiej terapii może 
utrzymywać się długoterminowo. 
Inne badania wykazują jedynie 
efekty krótkoterminowe takiej tera-
pii. Działanie akupunktury w tym 
obszarze tłumaczy się jej regulują-
cym wpływem na aktywność mó-
zgu związaną z uwagą, motywacją 
i układem nagrody. 

Czy są jakieś przeciwwskazania do 
stosowania akupunktury?

Przeciwwskazania do akupunk-
tury, określone przez Światową 
Organizację Zdrowia są następu-
jące: 
• zaburzenia krzepliwości krwi;
• nagłe wypadki i stany, wymaga-

jące operacji; 
• ciąża - przeciwwskazane są 

pewne punkty, które mogą wy-
wołać poród, chyba, że celem 
zabiegu jest wywołanie porodu;

• nowotwory złośliwe - akupunk-
tura nie powinna być stosowana 
jako główna metoda leczenia, 
może być jednak stosowana 
jako terapia komplementarna 
w celu złagodzenia bólu i skut-

ków niepożądanych chemiote-
rapii i radioterapii.

Co to jest i na czym polega  
Kinesiology Taping? 

Kinesiology Taping jest metodą te-
rapeutyczną, która polega na okleja-
niu wybranych części ciała elastycz-
nymi plastrami. Metodę wynalazł 
doktor Kenzo Kase w latach 70. 
XX wieku. Plastry są produkowane 
z naturalnych i bezpiecznych ma-
teriałów, dzięki czemu nie trzeba 
obawiać się reakcji alergicznych na 
skórze. Plaster jest również wodo-
odporny i przepuszcza powietrze, 
więc można nosić go nawet do kilku 
tygodni. Kinesiology Taping działa  
w ten sposób, że unosi skórę i two-
rzy pewną przestrzeń, dzięki któ-
rej następuje swobodny przepływ 
płynów między tkankami. Inaczej 
mówiąc, następuje dopływ sub-
stancji odżywczych do tkanek i od-
pływ substancji zużytych z tkanek.  
Najczęstszym wskazaniem do apli-
kacji plastra jest ból. Inne zastosowa-
nia plastrów to m.in. nadwyrężone 
mięśnie, niestabilne stawy oraz inne 
dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. 
W naszej placówce stosujemy pla-
strowanie jako dodatkową terapię  
w celu poprawy efektów terapeutycz-
nych. Plastry mogą być aplikowane 
u każdego niezależnie od wieku, pod 
warunkiem, że jest takie wskazanie. 

Dziękuję za ciekawą rozmową  
i wyczerpujące odpowiedzi.

Rozmawiał: W. Jakubek

VITAMINUM C 1000 
30 kapsułek, suplement diety

TYMIANEK + PODBIAŁ
16 pastylek, suplement diety

XeniVIT bio  WITAMINA C to suplement diety zawierający 
witaminę C , pochodzącą z różnych źródeł, przeznaczony jest 
dla osób dorosłych stanach zwiększonego zapotrzebowania 
w witaminę C.

Producent: Xenico Pharma  Sp. z o.o.

Suplement diety w formie tabletek do ssania zalecany w celu 
wspomagania prawidłowego funkcjonowania gardła, korzyst-
nie wpływają na funkcjonowanie błon śluzowych oraz wspo-
magają układ odpornościowy.

Producent: Xenico Pharma  Sp. z o.o.

Gold Żeń-szeń complex 
30 tabletek, suplement diety
Potrójna moc witalności
Przeznaczony dla osób dorosłych dążących do utrzymania należytej 
sprawności fizycznej i umysłowej oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. 
Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.
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Po pierwsze: układ immu-
nologiczny

Na wstępie należy napisać czym 
jest nasz układ immunologicz-
ny i za co odpowiada. Odpowia-
da przede wszystkim za obronę 
organizmu przed bakteriami, 
wirusami czy grzybami. Prawi-
dłowe funkcjonowanie tego ukła-
du zapewni nam dobre zdrowie,  
a w razie choroby szybką regene-
rację. Żeby jednak odpowiednio 
działał powinniśmy o niego dbać 
przez całe życie. Ważne, żeby po-
myśleć o odporności jak najwcze-
śniej, zarówno własnej, jak i dzie-
ci. Odporność taką jaką ma osoba 
dorosła, dziecko nabywa dopiero 
po trzynastym roku życia.

Po drugie: dlaczego war-
to się hartować?

Hartowanie jest bardzo do-
brym sposobem na wzmocnienie 
układu immunologicznego. Wy-
stawianie organizmu na działa-
nie czynników takich jak ciepło, 
zimno i wiatr, skutkuje poprawą 
naszej odporności. Rezultaty ta-
kiej terapii będą widoczne już 
podczas pierwszego sezonu prze-
ziębień i grypy, czyli jesienią  
i zimą. Wzmacnianie odporności 
można zastosować już w przy-
padku małych dzieci.

Po trzecie: jak to robić?
Na samym wstępie należy po-

wiedzieć, że rady nadopiekuń-
czych matek, które uważają, że  

w mieszkaniu musi być ciepło, 
dziecko zawsze ma być grubo ubra-
ne, a w razie wyjścia na sanki ma 
na nich jechać opatulone po same 
uszy są błędne. Zamknięcie dziec-
ka w takiej „bańce” nie pomoże  
a w niektórych przypadkach może 
mieć skutek odwrotny. Wystarczy 
przeciąg, przemoczone ubranie 
lub chora osoba w pobliżu, żeby 
wychowanie w cieplarnianych 
warunkach odpłaciło się paskud-
ną infekcją. Dlatego warto wyko-
rzystać naturalne umiejętności 
obronne organizmu i przyzwycza-
ić nasze dziecko do różnych wa-
runków. Żeby uzyskać odpowied-
ni efekt powinniśmy zadbać o to 
żeby dziecko miało jak najwięcej 
ruchu. Możemy na przykład dwa 
razy dziennie chodzić na dłu-
gie spacery. Kolejnym sposobem 
przyzwyczajania organizmu do 
zmiennych warunków jest na-
przemienny prysznic-wodą ciepłą  
i letnią. Bardzo istotnym punktem 
terapii hartowania jest utrzymy-
wanie odpowiedniej temperatury 
w naszym mieszkaniu. Termometr 
nie powinien wskazywać więcej 
niż 19-20 stopni. Pamiętajmy tak-
że o systematycznym wietrzeniu 
mieszkania. Osoby mieszkające  
w blokach mogą rozważyć zakup 
nawilżacza powietrza.

HARTOWANIE 
– sposób na odporność

Przeziębienia i grypy w okresie jesienno-zimowym zdarzają się bar-
dzo często. Dlatego warto wcześniej pomyśleć o tym jak zabezpieczyć  
i przygotować swój organizm na tę próbę. Chcielibyśmy przybliżyć spo-
soby budowania naturalnej odporności poprzez hartowanie. Główną za-
letą tej metody jest to, że jest łatwa. Dowiedzmy się więc jak wprowadzić ją  
w swoje życie.
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Po czwarte: kto powinien 
a kto nie?

Wzmacniać odporność orga-
nizmu może a nawet i powinien 
każdy z nas. Choć oczywiście po-
winniśmy dostosować zabiegi do 
naszej aktualnej odporności. Nie 
polecamy zaczynać od ekstremal-
nych możliwości hartowania jaki-
mi są kąpiele w lodowatej wodzie, 
które stosują morsy. W hartowaniu 
najważniejsza jest systematycz-
ność i wyrabianie dobrych nawy-
ków. Musimy działać stopniowo, 
ponieważ sama idea hartowania 
polega na zmuszeniu organizmu 
do wypracowania metod obron-
nych, a nie zafundowanie mu szo-
ku. Na początek polecamy skupić 
się na tym co na siebie ubieramy, 
ponieważ duża część z nas ubiera 
się na porę roku a nie na konkretne 
warunki jakie panują na zewnątrz. 
Kolejnym krokiem może być spa-
cer do pracy, sklepu czy szko-
ły zamiast jazdy samochodem.  
W nocy śpijmy przy otwartym 
oknie. Kiedy jesteśmy w domu no-
śmy jak najlżejsze ubrania. Cho-
dzenie boso również ma korzystny 
wpływ na naszą odporność.

Po piąte: krok po kroku
Każdy wie, że początki bywają 

trudne, dlatego żeby się od razu 
nie zniechęcić nie zaczynajmy od 

wspomnianych wcześniej lodo-
watych kąpieli czy nacierania się 
śniegiem. Stopniowo zwiększajmy 
intensywność zabiegów, wtedy ła-
twiej będzie nam się do nich przy-
zwyczaić i nie będą dla nas nie-
przyjemne. W przypadku kąpieli 
w chłodnej wodzie ważny jest spo-
sób w jaki to robimy. Należy zacząć 
od nóg i kierować się do serca. Po 
serii naprzemiennych pryszniców 
będziemy mogli pomyśleć o kąpie-
li w jeziorze nie tylko w lecie, ale  
i bieganiu boso po śniegu. W przy-
padku osób starszych i tych mniej 
odpornych polecamy zacząć tera-
pię od rozcierania ciała ręcznikiem 
zamoczonym w zimnej wodzie.

Po szóste: warto pamiętać!
Podstawą jeżeli chodzi o harto-

wanie jest to, że zabiegi możemy 
wykonywać tylko wtedy, kiedy je-
steśmy zdrowi. Kolejną zasadą jest 
ciągły ruch, co oznacza, że w mo-
mencie brania chłodnej kąpieli 
nie powinniśmy stać nieruchomo. 
Wystarczy zwrócić uwagę na  to, że 
morsy nie wskakują od razu do lo-
dowatej wody, tylko schładzają się 
powoli i robią to po solidnym roz-
grzaniu organizmu biegami i in-
tensywnymi ćwiczeniami. Jeżeli 
w trakcie hartowania trzęsiemy 
się z zimna, to znaczy, że należy 
przerwać zabieg i rozgrzać orga-

nizm poprzez ruch lub założenie 
ciepłego ubrania. Hartować moż-
na się codziennie. Sport to rów-
nież dobry sposób uodparniania 
organizmu. Na przykład jeżdżąc 
na nartach czy na rowerze hartuje-
my swój organizm, ponieważ musi 
sobie radzić ze zmienną pogodą. 
Świeże powietrze jest najlepsze 
podczas takiej terapii, ponieważ 
wtedy lepiej działa układ oddecho-
wy, a skóra jest mniej wrażliwa na 
negatywne czynniki.

Hartowanie organizmu to tak 
naprawdę inwestycja w nasze zdro-
wie a wiadomo, że zdrowie jest naj-
cenniejsze. Dlatego wprowadźmy 
te porad do naszego codziennego 
rytuału, żeby móc się cieszyć do-
brym zdrowiem a nie marnować 
czasu na chorowanie.

oprac. W. Jakubek

Tran Islandzki oraz Islandzki KIDS
aromaty: naturalny, cytrynowy, cytrynowo-miętowy, owocowy, 240ml, suplement diety

Zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i D oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, pomaga dbać o zdrowie 
wzmacniając układ odpornościowy, zapobiega niedoborowi witamy D  oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. 
Tran owocowy KIDS dodatkowo zawiera witaminę E oraz  nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 DHA i EPA.
Dystrybutor w Polsce: Merck Sp. z o.o.

MENACHINOX K2 MK-7 200µg
30 kapsułek miękkich, suplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 pozyskiwaną z natto 
(aktywna forma MK-7). Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Producent: XenicoPharma, Wrocław
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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.

Na fizjologiczne starzenie się, 
związane z upływem lat, nie mamy 
wpływu. Jednak właściwym odży-
wianiem, stylem życia oraz dba-
niem o siebie od najmłodszych lat, 
można ten nieodwracalny proces 
opóźnić i sprawić, by przebiegał  
w sposób harmonijny.

Główne zasady  
żywienia: 
Zalecenia żywieniowe odnoszą 
się do ogółu tych osób, oczywi-
ście mogą podlegać indywidual-
nym modyfikacjom:

Zaleca się, aby kobiety i męż-
czyźni po 50. roku życia zwięk-
szały dzienne spożycie wapnia 
- należy jeść 4 porcje produktów 
mlecznych.

Należy również pamiętać o wi-

taminach antyoksydacyjnych – C, 
E i beta-karotenie – zawartych 
w warzywach i owocach. Posiłki 
urozmaicone i atrakcyjnie poda-
ne mają istotne znaczenie w po-
budzaniu osłabionego apetytu. 
Wskazane jest unikanie potraw 

ciężko strawnych, które długo 
zalegają w żołądku – potraw tłu-
stych, smażonych, wzdymających 
warzyw.

W codziennym jadłospisie 
powinny się znaleźć produkty 
mleczne, pełnoziarniste produk-

Dużo się mówi o zdrowym odżywianiu dzieci, młodzieży, ludzi młodych  
i aktywnych. Jednak również ludzie starsi osiągają duże korzyści z prawidłowej 
diety, niestety napotykają szereg trudności w wypełnieniu tego zadania. Jeżeli 
jesteś osobą starszą, lub masz seniora pod opieką dowiedz się więcej co możesz 
poprawić w tej kwestii.

ZDROWIE SENIORA
dieta – zdrowe odżywianie

Producent: Marmed Invest 

KROPLA ZDROWIA  z nanosrebrem  
 i białą glinką mydło naturalne 
Butelka z dozownikiem 500ml, kostka 100g 

KROPLA ZDROWIA   
krem do stóp z nanosrebrem i ureą 
50ml

Kropla Zdrowia z nanosrebrem i białą glinką przeznaczona jest do 
mycia i codziennej pielęgnacji całej powierzchni ciała. Dzięki wyjąt-
kowej formule zmniejsza stany zapalne, odżywia i regeneruje skórę 
działa łagodząco, wygładzająco oraz mineralizująco na skórę, zwięk-
szając jej naturalną barierę ochronną.

Przeznaczony do stosowania w profilaktyce suchej skóry, łagodze-
niu objawów, a także we wspomaganiu leczenia następujących 
chorób skóry: łuszcyca stóp, rogowiec stóp, modzele stóp, wyprysk 
stóp/egzema, grzybica stóp wspomagająco w  nadpotliwości stóp .

Femibion Natal 2 PLUS 
30 tabletek powlekanych + 30 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera kwas foliowy, metofolinę, witaminy, minerały, jod oraz DHA, 
przeznaczony jest dla kobiet od 13 tygodnia ciąży i karmiących piersią.
Wprowadzający  do obrotu: Merck Sp. z o.o.
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ty zbożowe, warzywa, owoce oraz 
chude mięsa i przetwory mięsne. 
Należy ograniczyć cukier i sło-
dycze, a także spożycie tłuszczów 
pochodzenia zwierzęcego. Unikać 
spożywania większej ilości soli 
i ostrych przypraw. Konieczne 
jest także ustalenie regularności 
w posiłkach. 

W razie niemożliwości dostar-
czenia odpowiedniej ilości wita-
min i minerałów w pokarmach 
należy zastosować suplementy.

Bardzo ważną rolę w żywieniu 
osób starszych odgrywa odpo-
wiednia ilość płynów, ponieważ 
mają oni tendencję do wypijania 
zbyt małej ich ilości, co może pro-
wadzić do odwodnienia organi-
zmu.

W wielu krajach, szczególnie 
w Europie Zachodniej obserwuje 
się znaczący wzrost liczby osób  
w wieku starszym – w Polsce osób 
po 60 r.ż. jest około 13%, w Szwe-
cji i Finlandii 17%, szacuje się że w 
2020 r w Europie będzie ich 25%.

Wpływ na jakość i wydłużenie 
życia człowieka ma trwający od 

dziesięcioleci postęp cywilizacyj-
ny, który determinuje poprawę 
warunków życia, łatwy dostęp do 
służby zdrowia oraz poprawę hi-
gieny życia. 

Starzenie się prowadzi do 
zmniejszania się wydolności na-
rządów i zaburzenia równowagi 
ogólnoustrojowej, zmniejsza się 
odporność organizmu na choroby, 
obniża się sprawność układu ner-
wowego, tkanki ulegają odwod-
nieniu, są mniej elastyczne.

Czynniki przyspieszające pro-

ces starzenia się to choroby, nie-
prawidłowe odżywianie, stres, 
nałogi, brak aktywności fizycznej, 
zanieczyszczenie środowiska.

Istotną rolę odgrywają także 
wolne rodniki powstające w ko-
mórkach w procesach metabolicz-
nych.

W wyniku ich działania docho-
dzi do uszkodzenia kodu gene-
tycznego komórek, powstawania 
nowotworów, zaburzeń czynności 
układu krążenia, mózgu i innych 
narządów.

Calmagin forte  
60 tabletek, suplement diety
Wzmacnia kości
Produkt jest źródłem wapnia, magnezu, 
witamin C i D.
Dystrybutor: Salus International sp. z o.o.

MAGNOLIA
30 tabletek,  
suplement diety

Suplement zawiera wyciąg z magnolii, nienasycone kwasy tłusz-
czowe OMEGA-3, witaminy z grupy B, jest wskazany dla poprawy 
nastroju i samopoczucia.
Dystrybutor: Salus International sp. z o.o.

Tabcin trend
12 kapsułek miękkich
Skład: 1 kapsułka zawiera 2mg chlorfenyraminy, 30mg pseudoefedryny i 250mg 
paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwhistaminowe, zwężają-
ce 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.



Układ pokarmowy odgrywa 
fundamentalną rolę w żywie-
niu człowieka, niestety w wie-
ku starszym dochodzi do zmian  
w jego funkcjonowaniu. Zaburze-
nia w odczuwaniu smaku i zapa-
chu prowadzą do utraty apetytu, 
choroby zębów i dziąseł – ograni-
czenie żucia i rozdrabniania po-
karmów. Następuje zmniejszenie 
wydzielania śliny, zmiany zaniko-
we błon śluzowych jelit i żołądka. 
Powoduje to zmniejszenie przy-
swajania składników pokarmo-
wych. Zwolnienie perystaltyki je-

lit doprowadza do zalegania mas 
kałowych i zaparć. Osłabienie 
wydzielania żółci i soku trzust-
kowego powodują zaburzenia 
trawienia. Ponadto pogarsza się 
sprawność pracy nerek, ukrwie-
nie i utlenienie tkanek, następuje 
„ucieczka” wapnia.

Uczucie pragnienia jest osła-
bione. Następuje odwodnienie 
tkanek, zaburzeniu ulega wiele 
funkcji regulowanych przez hor-
mony.

Inne czynniki ograniczają-
ce przyjmowanie pokarmów to 

postępujące osłabienie fizyczne, 
ograniczające zakup wysokiej ja-
kości żywności, zburzenia pamię-
ci, demencja, nadmierne w sto-
sunku do potrzeb przyjmowanie 
niektórych leków np.: przeczysz-
czających lub moczopędnych, an-
tybiotyków.

Problemem jest długotrwałe 
stosowanie diet leczniczych. Bar-
dzo poważnym problemem jest 
brak pieniędzy na zakup żywno-
ści, co może prowadzić do kupna 
produktów najtańszych, o bardzo 
wątpliwej jakości odżywczej.

Proces starzenia się ma wpływ 
na szereg czynników dotyczących 
przemiany materii, która ulega 
zwolnieniu. Wpływ na to ma spa-
dek beztłuszczowej masy ciała 
(15% między 3 i 8 dekadą życia), 
spadek masy mięśni szkieleto-
wych, wzrost zawartości tkanki 
tłuszczowej. Największy jednak 
wpływ na zmniejszenie wydatku 
energetycznego ma zmniejszenie 
aktywności fizycznej.

oprac. M. Grzeczyńska
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Supremin Max 
150 ml, syrop

Flegamina 8mg
20 tabletek

Skład: cytrynian bitumiratu.

Działanie: przeciwkaszlowe.

Wskazanie: męczący, suchy kaszel.

Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Skład: 1 tabletka zawiera 8mg chlorowodorku bromheksyny.

Działanie: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę.

Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, prze-
biegające z zaburzeniami odksztuszania i usuwania śluzu.

Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Iberogast 
płyn doustny 20ml

Lek roślinny do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-
-jelitowych, zawiera wyciągi z ziela ubiorka gorzkiego,  
z korzenia arcydzięgla, z kwiatu rumianku, z owocu kminku,  
z owocu ostropestu, z liści melisy, z liści mięty pieprzowej.
Podmiot odpowiedzialny: BAYER Sp. z o.o.
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Dieta lekkostrawna stosowa-
na jest w celu odciążenia żołąd-
ka. Dlatego szczególnie poleca 
się ją osobom starszym, dzie-
ciom, a także tym, którzy zma-
gają się ze stanami zapalnymi 
błony śluzowej jelit i żołądka 
oraz nadpobudliwością jelita 
grubego. Nawet jeśli nie należysz 
do żadnej z tych grup, warto za-
stosować dietę lekkostrawną po 
świątecznym obżarstwie lub wa-
kacyjnym pobycie u babci.

Stosując się do zasad diety 
lekkostrawnej powinno spoży-
wać się 4 - 5 posiłków w ciągu 
dnia. Kolacja nie powinna być 
zjedzona później niż dwie go-
dziny przed snem. Komponując 
posiłki należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na produkty wskazane  
i zakazane. 

Wszelkie odstępstwa są bar-
dzo niemile widziane. Dieta 
lekkostrawna ma bowiem na 
celu odciążenie naszego układu 
pokarmowego. Jest to bowiem 
bardziej dieta zdrowotna niż od-
chudzająca.

Zalecane lekkostrawne 
produkty:
• jasne, czerstwe pieczywo, 

biszkopty i sucharki;
•  drobne kasze, makarony i ryż;
•  jajka na miękko, jajka s adzone 

oraz omlety;

Dieta lekkostrawna po pierwsze odciąży twój układ pokarmowy. Dopiero w dal-
szej kolejności wpłynie na utratę kilogramów. Warto jednak ją wypróbować, by 
poczuć się zdrowo, lekko i pięknie, zarówno latem jak i zimą!

Co można jeść  
na diecie lekkostrawnej

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.

Snoreeze  
listki doustne 
14 dawek

Snoreeze  
spray do nosa 
10 ml

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

Snoreeze  
spray do gardła 

50 ml

Ulga w chrapaniu
Produkt działa na główną przy-
czynę  chrapania, został opraco-
wany tak  aby radzić sobie nawet 
z najgłośniejszym chrapaniem.

Ulga w chrapaniu
Produkt powstał z myślą o osobach bardzo głośno 
chrapiących. Działają na główną przyczynę powo-
dującą   chrapanie.

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce: APC Instytut Sp. z o.o.

CHOLESTER
30 tabletek – kuracja 30-dniowa, suplement diety

Cholesterol na dobrym poziomie

Preparat przeznaczony dla dorosłych osób pragnących zadbać o utzryamnie 
odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Zawiera monakolinę K  
z fermentowanego czerwonego ryżu i sterole roślinne.

Producent: GARDENPHARM



• chude mięso i wędliny, ryby
• masło, oleje roślinne, oliwa;
•  gotowane (najlepiej na parze): 

marchewka, buraki, dynia, ka-
baczek;

• groszek, fasolka szparagowa, 
cykoria, sałata, pomidory bez 
skórki;

• jabłka, truskawki, brzoskwinie, 
pomarańcze, banany (owoce 
należy spożywać bez skórek 
i pestek)

•  zupy mleczne, owocowe, 
barszcz czerwony, pomidoro-
wa, jarzynowa, ziemniaczana;

•  miód i dżemy;
•  kisiele, musy, przeciery i kom-

poty owocowe; 
•  cukier, sok z cytryny, koperek, 

kminek, cynamon;
•  słaba herbata, rozcieńczone 

soki owocowe i warzywne, nie-
gazowana woda mineralna;

Produkty zakazane przy 
diecie lekkostrawnej:
•  chleb razowy, żytni, z otrębami, 

chrupkie pieczywo;

•  tłuste wędliny, pasztet, konser-
wy, salceson;

•  gęś, kaczka, baranina; 
•  ryby: węgorz, karp, łosoś;
•  tłuste sery, serki topione;
•  margaryny, smalec, słonina;
•  gruszki, czereśnie, daktyle;
•  kapusta, cebula, czosnek, ogór-

ki, kalarepa, rzodkiewka;
•  frytki;
•  tłuste zupy, zagęszczone mąką 

i śmietaną, fasolowa, kapu-

śniak, ogórkowa;
•  mocna kawa i herbata, alkoho-

le, czekolada do picia, napoje 
gazowane;

•  słodycze: torty, ciasta z masą, 
lody, batony, chałwa, orzechy, 
czekolada;

•  ocet, chilli, papryka, musztar-
da, ziele angielskie, liść lauro-
wy, gałka muszkatołowa, gor-
czyca, curry.

oprac. M. Grzeczyńska
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Budyń z drobiu
Składniki:
mały kurczak;
2 czerstwe bułki;
2/3 szklanki chudego mleka;
2 łyżeczki oliwy z oliwek;
białko z 2 jajek;
2 łyżki bułki tartej;
zielona pietruszka;
sól, pieprz;

Wykonanie: 
Kurczaka wyfiletować, podzielić na 
mniejsze kawałki, zmielić w maszyn-
ce razem z namoczonymi w mleku 
i odciśniętymi bułkami. Doprawić 
solą i pieprzem. Masę utrzeć, doda-
jąc posiekaną pietruszkę. Ubić pianę 
z białek, dodać do mięsa. Delikatnie 
wymieszać, przełożyć do wysmaro-
wanej oliwą i obsypanej tartą bułką 
formy budyniowej. Gotować na pa-
rze przez około godzinę.

PRZYKŁADOWE PRZEPISY
Tosty francuskie

Składniki:
filiżanka mleka;
łyżeczka ekstraktu waniliowego;
filiżanka cukru;
2 łyżeczki cynamonu;
4 ubite jajka;
filiżanka zmiksowanych owoców 

(maliny, poziomki, truskawki);
115 g chudego twarożku;
pokrojona w kromki bagietka;
szczypta cukru pudru;

Wykonanie:
Mleko, wanilię, cukier, cynamon 
i ubite jajka połączyć ze sobą.  
W powstałej mieszance zamoczyć 
pokrojoną bagietkę. Połączony  
z owocami twarożek ułożyć na 
każdym kawałku bagietki. Tosty 
piec na patelni lub w piekarniku 
przez około pięć minut. Podając 
posypać cukrem pudrem.

Zapiekane banany
Składniki:
łyżeczka mąki kukurydzianej;
2 łyżki miodu;
filiżanka wody;
2 łyżeczki masła;
1/2 łyżeczki soku cytrynowego;
7 dojrzałych bananów;

Wykonanie:
Piekarnik nagrzać do 175 stop-
ni. Połączyć mąkę i miód. De-
likatnie dodać wodę. Całość 
zagotować, cały czas miesza-
jąc. Dodać masło i sok cytry-
nowy. Obrać banany i ułożyć 
je w naczyniu do pieczenia, 
polać je wcześniej przygotowa-
ną mieszanką. Piec przez około 
15 minut, podawać na ciepło. 
SMACZNEGO!
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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.

Zimowe urazy przytrafiają 
nam się wtedy jak zmienia się 
pogoda, zwłaszcza, jak drogi są 
oblodzone. Można je podzielić na 
trzy rodzaje:
• ZŁAMANIA
• ZWICHNIĘCIA
• SKRĘCENIA

ZŁAMANIA 
O złamaniu mówimy, gdy 

mamy do czynienia z przerwa-
niem ciągłości kości, powstaje 
ono zazwyczaj w wyniku bardzo 
silnego urazu. Złamania można 
podzielić na proste oraz złożo-
ne, a najpopularniejszymi jego 
objawami są patologiczna ru-
chomość kości, nieprawidłowe 
ułożenie oraz możliwość wystę-
powania charakterystycznego 
„trzeszczenia”.

ZWICHNIĘCIA 
Zwichnięcie charakteryzu-

je się uszkodzeniem, w którym 
dochodzi do utraty fizjologicz-
nej łączności powierzchni sta-
wowych z kości z torebką sta-
wową. Zwichnięciu towarzyszy 
uszkodzenie takich struktur jak 
więzadła, chrząstki czy łękotka. 
Staw ulega zniekształceniu a cała 
okolica jest spuchnięta, bolesna  
i zasiniona.

SKRĘCENIA
Trzecim najczęstszym ura-

zem jest skręcenie - polegające 
na przekroczeniu fizjologicznego 
ruchu w stawie. Skręceniu zazwy-
czaj ulega staw skokowy, a do-
chodzi do niego przy złym nastą-
pieniu lub podwinięciu się stopy.  
 

Co roku w okresie zimowym – zwłaszcza gdy pojawią się pierwsze przymrozki  
i opady śniegu, chirurdzy i ortopedzi mają pełne ręce roboty a oddziały szpitalne 
zapełniają się po brzegi. Śliskie i nierówne chodniki, nieodśnieżone ścieżki, mogą 
być przyczyną kontuzji. Wiele urazów wynika z ludzkiej nieuwagi, zagapienia się 
bądź lekkomyślności.

Najczęstsze zimowe urazy

Cholinex 
32 pastylki do ssania 

Skład: 1 tabletka zawiera 150mg salicylanu choliny. 
Działanie: miejscowo przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwbak-
teryjne.
Wskazania: objawowe leczenie  zapalenia błony śluzowej gardła,  
w tym ból i obrzęk gardła.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Sudafed  EXTRA 200mg +30mg
12 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 200mg Ibuprofenu oraz 30mg pseudo-
efedryny.
Działanie: przeciwbólwe, przeciwzapalne,  przeciwgorączkowe, 
zmniejsza obrzęk błony śluzowej.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia.
Podmiot odpowiedzialny: Johnson & Johnson

Sudafed  XyloSpray HA 
10ml z kwasem hialuronowym

Skład: 1ml roztworu zawiera 
1mg ksylometazoliny (Xylo-
metazolini hydrochloridum).
Działanie: miejscowo na bło-
ny śluzowe, działa obkurczają-
co na  naczynia zmniejszając  
przekrwienie, obrzęk, wysięk.
Wskazania: ostry nieżyt nosa 
wirusowy lub bakteryjny, 
ostre lub przewlekłe zaostrza-
jące się zapalenie zatok przy-
nosowych, alergiczny nieżyt 
nosa, ostrego zapalenia ucha 
środkowego – w celu udroż-
nienia trąbki słuchowej.
Podmiot odpowiedzialny: 
Johnson & Johnson
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Skręceniu towarzyszy ostry ból 
i obrzęk przy dotykaniu.

KIEDY DOCHODZI 
DO URAZU
Na urazy jesteśmy narażeni 

wszędzie. Począwszy od oblodzo-
nych chodników, ulic, kładek dla 
pieszych, schodów poprzez stoki 
narciarskie, czy osiedlowe górki 
na których dzieci zjeżdżają na san-
kach. Zazwyczaj kończą się one 
uszkodzeniami kończyn dolnych, 
górnych bądź kręgosłupa lub 
w najlepszym przypadku stłucze-
niem. Jednym z najgroźniejszych 
powikłań po upadku jest złamanie 
kości udowej. Narażone na nie są 
głównie osoby starsze. Do charak-

terystycznych objawów złamania 
szyjki kości udowej należą: silny 
ból w okolicy stawu biodrowego 
w większości przypadków unie-
możliwiający chodzenie i stanie; 
obrzmienie, bolesność przy doty-
kaniu chorego biodra i zasinienie 
tej okolicy, zniekształcenie w ob-
rębie podejrzewanego złamania; 
charakterystyczne ustawienie cho-
rej kończyny, która cała skręcona 
jest na zewnątrz, skrócenie chorej 
kończyny. Leczenie złamania szyj-
ki kości udowej jest najczęściej 
operacyjne, przez wszczepienie 
endoprotezy. 

Drugim najpopularniejszym 
urazem jest uraz stawu kolanowe-
go – więzadeł krzyżowych kolana, 

łąkotek czy rzepki. Staw kolanowy, 
choć z natury jest stabilny, ulega 
kontuzji, kiedy jego struktury mu-
szą znosić obciążenia przekracza-
jące ich fizjologiczną wytrzyma-
łość. Uraz kolana najczęściej ma 
miejsce podczas uprawiania spor-
tu, zwykle wtedy, gdy ćwiczenia 
wykonywane są nieprawidłowo. 
Wielu z tych urazów można by 
uniknąć, wystarczy stosować się 
do kilku prostych zasad.

WYELIMINUJ OBCASY
Wiele Pań nie może obyć się 

bez obuwia na wysokim obca-
sie, wiąże się to jednak z dużym 
ryzykiem, zwłaszcza podczas 
zimowej aury. Noga w takim 
damskim obuwiu nie jest sta-
bilna. Już niewielkie oblodzenie 
powoduje, że tracimy przyczep-
ność a co za tym idzie – równo-
wagę. Dlatego przed wyjściem  
z domu warto zamienić obcas 
na płaską podeszwę. Po pierw-
sze zwiększamy w ten sposób 
przyczepność obuwia, po dru-
gie nasz staw skokowy jest dużo 
bardziej stabilny, po trzecie wie-
le obcasów zakończonych jest 
plastikowym fleczkiem – co 
w kontakcie z oblodzoną po-

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.

Uniben 1,5mg/ml
aerozol do stosowania  
w jamie ustnej 30ml

Skład: 1ml roztworu zawiera 1,5mg 
benzydaminy.
Działanie: miejscowe przeciwbólo-
we, przeciwzapalne, znieczulające, 
odkażające.
Wskazania: leczenie miejscowych 
objawów związanych z ostrym sta-
nem zapalnym jamy ustnej i gardła.
Podmiot odpowiedzialny: Zakła-
dy Farmaceutyczne „UNIA” 

Aspirin PRO 500mg
20 tabletek

Aspirin  C  
10 tabletek musujących

Skład: 1 tabletka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego.
Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu.  
Podmiot odpowiedzialny: BAYER Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg kwasu acetylosalicylowego  
i 240mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka  
w przebiegu przeziębienia. 
Podmiot odpowiedzialny: BAYER Sp. z o.o.
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wierzchnią kończy się nogą  
w gipsie.

UPRAWIAJ SPORT 
Z GŁOWĄ
Zima to okres narciarskiego sza-

leństwa. Należy jednak pamiętać, 
że dobre narty, nowe spodnie czy 
kurtka to nie wszystko. Najważ-
niejsze na stoku są umiejętności, 
których nie da się nabyć w prze-
ciągu kilkugodzinnego szkolenia. 
Jak dowodzą badania największa 
ilość wypadków zdarza się tzw. 
„sportowcom sezonowym” - czy-
li osobom, które większość roku 
siedzą za biurkiem i nie uprawiają 
sportu systematycznie. Aby unik-
nąć urlopu z gipsem należy zadbać 
o odpowiednie, całoroczne przy-
gotowanie naszych stawów.

Kolejną ważną rzeczą jest uni-
kanie brawury. Należy pamiętać 

aby mierzyć czyny na zamia-
ry i umieć realnie ocenić swoje 
umiejętności. Pamiętajmy o tym, 
że sport to zdrowie ale tylko wtedy 
gdy uprawimy go rozsądnie.

SŁUŻ POMOCĄ
Zima to wyjątkowo uciążliwy 

okres w szczególności dla osób 
starszych. Codzienne z pozoru 
banalne czynności jak pójście do 
piekarni po chleb, dojście do przy-

chodni bądź apteki po oblodzo-
nym i zaśnieżonym osiedlu może 
stać się bardzo poważnym zagro-
żeniem dla seniora.

Należy pamiętać, że z biegiem 
lat właściwości kości ulegają po-
gorszeniu. Często osoby starsze 
borykają się z problemami oste-
oporozy, różnymi uszkodzeniami 
i zwyrodnieniami stawowymi.

Każdy upadek to ogromne ry-
zyko nieodwracalnego uszkodze-
nia tkanki kostnej.

Ważne jest aby w tym okresie 
pomagać seniorom. Wystarczą 
takie proste gesty pomocy jak 
zwykłe zakupy, podwiezienie do 
przychodni lub wspólny spacer. To 
może uchronić osobę starszą od 
niepotrzebnego narażenia jej np. 
na upadek na śliskim chodniku.

KONTROLUJ ZABAWĘ 
DZIECI
Jak wiadomo dzieci słyną z nie-

ograniczonej fantazji i pomysło-
wości. Wynika to z faktu, iż nie 
mają one w pełni rozwiniętego 
myślenia przyczynowo- skutkowe-
go. Dlatego trzeba być niezwykle 
czujnym podczas ich zimowych 
igraszek na śniegu. Aby uniknąć 
nieprzyjemnych sytuacji związa-
nych z urazami kostnymi u dzieci 
należy zwracać szczególną uwagę 
na to w jaki sposób i jakich przed-
miotów do zabawy używają nasze 
pociechy. Jabłuszko do zjeżdżania 
na pupie może znaleźć dziesięć in-
nych zastosowań na ośnieżonym 
stoku. Pamiętajmy zatem o eduka-
cji naszych pociech i zachowaniu 
nieustającej czujności i nadzoro-
waniu zabawy.

NIE ZANIEDBAJ BÓLU
– DOBRA DIAGNOZA 
TO PODSTAWA
Jeżeli doznałeś urazu nie zwle-

kaj z pójściem do specjalisty. Tylko 
szybka reakcja pozwoli na prawi-
dłowe wyleczenie urazu.

Szczególnie tyczy się to baga-
telizacji urazów u dzieci i mło-
dzieży – często dorośli bagate-
lizują urazy u dzieci tłumacząc 
sobie, że jest to tylko zwykłe 
stłuczenie. Niestety w niektórych 
przypadkach sytuacja jest o wie-
le bardziej poważna niż nam się 
wydaje.

Sami nie jesteśmy w stanie 
stwierdzić z jakim urazem mamy 
do czynienia. Dlatego niewątpli-
wie ważne jest aby na czas skon-
taktować się z ortopedą i wyko-
nać szereg badań obrazowania 
medycznego np. takich jak RTG 
lub rezonans, które pomogą w 
określeniu przyczyny i rozległo-
ści urazu.

ZADBAJ O APTECZKĘ
Przed okresem zimowym war-

to przejrzeć zawartość swojej do-
mowej apteczki. Niezbędne mogą 
okazać się w niej takie rzeczy jak:
•  bandaże,
• opaski uciskowe,
• plastry,
• maści chłodzące i rozgrzewające.

oprac. J. Kurkowski



MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJIZDROWIE
I OPIEKA

22 ZDROWIE
I OPIEKALISTOPAD – GRUDZIEŃ

Podczas zaledwie tych kilku dni 
Bożego Narodzenia, zacierają się 
międzyludzkie różnice wynikające 
z inności kultury, wyznania, wy-
glądu czy miejsca zamieszkania. 
Kojąco oddziałują na nas zarówno 
oświetlone lampkami choinki, ko-
lorowe ozdoby czy dobiegające ze-
wsząd kolędy i świąteczne melodie. 

Co zatem sprawia, że Boże 
Narodzenie jest magiczne?

Na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Wydawać by 
się mogło, że ile na świecie ludzi, 
tyle będzie argumentów przema-
wiających za wyjątkowością tego 
świątecznego okresu.

Dla Katolików okres przygoto-
wań do świąt jest rozłożony w czasie 
i zaczyna się już w okresie adwentu. 
Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. 
Już pierwsze słowa invitatorium 
wprowadzają nas w nastrój tajem-
nicy: „Chrystus narodził się nam. 
Oddajmy Mu pokłon”. 

W liturgii Kościoła Katolickiego 
kapłani mają przywilej tego dnia 
odprawiać trzy Msze święte: aniel-
ską, pasterską i królewską ku czci 
— aniołów, pasterzy i królów — 
którzy złożyli hołd Bożej Dziecinie. 
Kościół wyraża w ten sposób wiel-
ką radość z narodzenia Pana Jezusa 
i to będzie głównym aspektem tego 
„magicznego” elementu świąt – ra-
dość z przyjścia na świat Zbawiciela.

Gwiazdka, bo tak potocznie 
nazywane są Święta Bożego Na-
rodzenia, już dawno przestała być 
zarezerwowana wyłącznie dla ka-
tolików. Bardzo wiele rodzin nie-
będących zagorzałymi katolikami 
decyduje się na celebrowanie tego 
wyjątkowego czasu w gronie naj-
bliższych. Dziś nawet w domach 
niewierzących stawia się choinkę, 
zasiada do wspólnej kolacji, obda-
rowuje się bliskich upominkami, 
śpiewa świąteczne piosenki. W tym 
właśnie tkwi magia tego okresu, aby 
zwolnić tempo życia, pochylić się 
nad troskami, spędzić czas z naj-
bliższymi dla nas ludźmi. Czasami 
zwyczajnie porozmawiać i pobyć ze 
sobą. 

 Święta Bożego narodzenia 
stały się elementem masowej kultu-
ry i na stałe zakorzeniły się w pol-
skich zwyczajach. Zaraz po okresie 
Wszystkich Świętych sklepowe wi-
tryny prześcigają się w świąteczno-
-zimowych aranżacjach, zachęcając 
przechodniów do zakupu. Często 

w okresie świątecznym organizo-
wane są konkursy na najpiękniej-
sze choinki, najładniej oświetlone 
domy czy miejscowości. Od kilku 
lat, szczególnie w większych mia-
stach, organizowane są jarmarki 
bożonarodzeniowe, na których re-
gionalni producenci wystawiają się 
ze swoimi wyrobami.

Każdy, kto miał okazję chociaż 
raz uczestniczyć w takim wyda-
rzeniu może potwierdzić, że jest to 
niewiarygodne, magiczne doznanie 
dla wszystkich zmysłów człowieka, 
często przenoszące nas w świat nie-
spełnionych marzeń z okresu dzie-
ciństwa.

 Bez względu na wyznanie, 
kulturę czy pochodzenie jednego 
możemy być pewni, święta to okres 
wyciszenia, łagodzenia sporów, sta-
wiania sobie planów na przyszłość, 
refleksji nad nad naszym życiem. 
W głębi serca każdy z nas wierzy, że 
wypowiedziane w tym wyjątkowym 
okresie życzenia mają magiczną 
moc i mogą ulec spełnieniu. 

oprac. M. Oblas

W czym tkwi magia  
Bożego Narodzenia?

Do tych wyjątkowych świąt pozostało niespełna dwa miesiące czasu. Boże Narodzenie należy 
do najpiękniejszych i najbardziej urokliwych świąt w całym roku kalendarzowym. 
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Domowe uszka wigilijne

Pierogi z serem i rodzynkami

SKŁADNIKI:
Ciasto:
mąka pszenna ( ok. 200 g)
letnia woda 
1 jajko
sól 
Farsz grzybowy:
grzyby (świeże lub suszone według 
preferencji)
odrobina masła
1 mała cebula
przyprawy (sól, pieprz)

SKŁADNIKI:
Farsz:

1 kg tłustego białego 
sera 
100 g rodzynek 
1 budyń śmietankowy
2 łyżki rumu
3 żółtka
sól, cukier do smaku

Ciasto:
mąka pszenna - 
- ok.500 g
sól do smaku
letnia woda

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Swoją przygodę z uszkami warto rozpocząć od 
przygotowania farszu. W przypadku suszonych 
grzybów, należy wcześniej zalać je niewielką ilością 
wody i pozostawić na około 1 godzinę do namocze-
nia, następnie zagotować i odcedzić.
Tak przygotowane grzyby kroimy w niewielką ko-
steczkę, wrzucamy na uprzednio posiekaną drobno 
cebulkę podsmażoną na maśle. Smażymy całość 
do uzyskania miękkości składników (w przypad-
ku świeżych grzybków, pomijamy proces nama-
czania i gotowania grzybów). Doprawiamy farsz  
do smaku.
Na stolnicy zagniatamy ciasto mieszając ze sobą 

mąkę, szczyptę soli, jajko i dolewając niewielką ilość 
letniej wody. Ciasto wyrabiamy aż jego konsysten-
cja będzie sprężysta i nieklejąca się do dłoni.
Tak przygotowane ciasto kroimy na kilka elemen-
tów i rozwałkowujemy. Następnie przy pomocy 
szklanki (najlepsza będzie tzw. „literatka” )wycina-
my krążki z ciasta. Na środek krążka nakładamy 
farsz (najlepiej małą łyżeczką). Składamy wykrojo-
ne kawałki ciasta na pół i ściskamy mocniej krawę-
dzie, tak aby dobrze się ze sobą zlepiły. Aby uzyskać 
docelowy kształt zaginamy powstałego pierożka  
i zlepiam ze sobą jego dwa końce. Świeże uszka go-
tujemy w osolonej wodzie kilka minut (aż wypłyną 
na powierzchnię).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Farsz:
Rodzynki zalewamy rumem i odstawiamy do na-
siąknięcia. Ser, budyń, żółtka, cukier, sól mieszamy 
ze sobą do uzyskania jednolitej konsystencji, na-
stępnie dodać nasiąknięte rumem rodzynki.
Ciasto:
Mąkę sól, wymieszać dokładnie dodając letnią 
wodę. Wyrabiamy ciasto aż do uzyskania spręży-
stości.

Tak przygotowane ciasto wałkujemy na cieniutki 
placek, następnie przy pomocy szklanki wykrawa-
my kółka o średnicy około 7 cm. Na środek krążka 
nakładamy farsz serowy i dokładnie zaklejamy pie-
roga składając go w pół.
Pierogi gotować w osolonej wrzącej wodzie około 
3 minuty od momentu wypłynięcia na powierzch-
nię. Podawać z roztopionym masłem i cukrem lub 
śmietanką.

Smacznego!

oprac. M. Oblas
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Jak podkreśla Profesor Brian Wan-
sink z Cornell University, nawet  
w ferworze świątecznego szaleń-
stwa, można kontrolować bez-
myślne jedzenie. Nakładanie wy-
sokokalorycznych dań w kuchni 
powoduje zmniejszenie spożycia 
danej potrawy o blisko 15-20%. Sia-
dając obok najwolniej jedzącej oso-
by i dostosowując się do jej tempa 
jedzenia, automatycznie zaczyna się 
spożywać mniej. Należy nauczyć się 
czerpać przyjemność ze wspólnego 
biesiadowania. Wieczerza wigilijna 
nie ma polegać na unikaniu tego, 
na co ma się naprawdę ochotę, ale 
na jedzeniu w mniejszych ilościach. 
Jak dowodzą badania, ludzie zjadają  
o 85% więcej, gdy mają większy wy-
bór potraw. Najlepszym sposobem 
na uniknięcie ciągłego podjadania, 
jest „odsunięcie” się od ulubionych 
przekąsek. Należy jednak pamiętać, 
że kilkudniowe obżarstwo ma swoje 
przykre następstwa. 

Do najczęściej wymienianych 
skutków świątecznego ucztowania 
zaliczamy: 

• bóle wątroby, 
• zgagę.
 Nadmierne spożywanie tłustych 

potraw obciąża pracę wątroby, po-
wodując tym samym jej bolesność. 
Domowym sposobem na zmniej-
szenie stężenia lipidów we krwi jest 
wprowadzenie do diety otrębów 
owsianych. Skuteczne jest także 
popijanie ziół takich jak: mięta pie-
przowa, rumianek, czy dziurawiec, 

gdyż wpływa to na przyspieszenie 
procesu trawienia tłuszczów po-
przez usprawnienie wydzielania 
żółci w organizmie. Odpowied-
nio dobrane zioła przyspieszają  
regenerację komórek wątroby oraz 
chronią przed  zapaleniem przewo-
dów żółciowych, jak również  pę-
cherzyka żółciowego.

Brak umiaru w jedzeniu wywo-
łuje chorobę refluksową. Aby za-
pobiec uczuciu palącego przełyku 
należy: unikać tłustych, czy ostrych 
produktów, stronić od napojów ga-
zowanych, alkoholowych, kawy, 
czy soków cytrusowych, bądź po-
midorowych. Objawy zgagi moż-
na również zniwelować sięgając po 
leki obniżające poziom wytwarzania 
kwasów żołądkowych.

Kolejnym skutkiem spożywania 
zbyt dużej ilości ciężkostrawnego  
jedzenia są wzdęcia. Napary z kopru 
włoskiego lub kminku lekarskiego 
niweluje nadmiar ilości gazów z jelit. 

W celu zapobiegnięcia skutkom 
przejedzenia warto poprosić Farma-
ceutę o radę w doborze specyfiku, 
który przyniesie nam ulgę. 

Podczas świątecznej biesiady, 
niestety, nie dostarczamy organi-
zmowi wystarczającej ilości błon-
nika. Może to skutkować wystę-
powaniem zaparć. W przypadku 
pojawienia się tego rodzaju nie-
przyjemności, warto sięgnąć po 
siemię lniane, które jest bogate  
w substancje śluzowe. Działają 
one osłonowo na ścianki jelit oraz  

usprawniają przemieszczanie się  
pokarmu w jelitach. Warto także 
wzbogacić jadłospis o wszelkie-
go  rodzaju jogurty, kefiry i ma-
ślanki, które powodują przyspie-
szenie procesu trawienia. Do 
typowych świątecznych zwycza-
jów, warto dodać jeszcze jeden,  
a mianowicie dbanie o serce. 

W tym radosnym okresie spo-
żywane przez nas posiłki bogate są  
w tłuszcze zwierzęce, powodujące 
odkładanie się cholesterolu w tęt-
nicach, a tym samym wpływające 
na wzrost poziomu ryzyka rozwoju 
choroby wieńcowej serca. Przygoto-
wując bożonarodzeniowe potrawy 
należy pamiętać o używaniu oleju 
rzepakowego. Posiada on nienasy-
cone kwasy tłuszczowe z rodziny 
omega-3. Olej rzepakowy to m.in. 
dodatek do barszczu czerwonego, 
keksu z bakaliami czy też do korzen-
nego piernika. Przydatny jest rów-
nież do smażenia, np. wigilijnego 
karpia. Mało osób zdaje sobie spra-
wę z faktu, że dania na nim przy-
gotowywane mają od 5% do 10% 
mniej kalorii niż potrawy smażone 
na pozostałych olejach roślinnych.

Należy pamiętać o tym, aby po 
świątecznych, sutych posiłkach 
wspólnie z całą rodziną udać się na 
spacer. Ruch na świeżym powietrzu 
zapobiega ospałości, wpływa na do-
tlenienie organizmu i przyśpiesza 
spalanie nadprogramowych kalorii.

red.

Świętuj z umiarem!
Boże Narodzenie to czas miłości, radości i pojednania. To moment,  

w którym cała rodzina gromadzi się przy stole by wspólnie przełamać się 
opłatkiem, kolędować oraz wzmocnić łączącą ich więź. Wszechogarnia-
jąca magia świątecznego stołu sprzyja nadmiernemu jedzeniu. W końcu 
któż może oprzeć się tradycyjnym potrawom czy ulubionym przysma-
kom serwowanym często tylko raz w roku. 
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Księstwo Monako jest jednym z czterech minia-
turowych państewek europejskich i jest najmniej-
szym świeckim państwem (monarchią konstytu-
cyjną) na świecie. Leży nad Morzem Śródziemnym 
w pobliżu granicy francusko-włoskiej, na wschód 
od Nicei. Przez terytorium Monako przechodzi li-
nia kolejowa i autostrada Nicea-Genua. Księstwo 
zajmuje obszar zaledwie 195 ha, a więc mniej niż 
2 km2, a mieszka tam około 32.000 osób. Prawdzi-
wi Monakijczyczy, zwani Monageskami, stanowią 
zaledwie 18% ogółu mieszkańców, czyli niespełna 
6000 osób. Są oni elitarnymi obywatelami księstwa. 
Językiem oficjalnym jest francuski, a religią panu-
jącą jest katolicyzm. Stolicą księstwa jest Monako. 
Pod względem administracyjnym księstwo dzieli się 
na 4 dystrykty: miasto Monako, Condamine, Monte 
Carlo i Fontvieille. 

W Monako znajduje się pałac książęcy, katedra  
i jedno z największych na świecie Muzeum Oceano-
graficzne. Condamine jest stacją klimatyczną, gdzie 

funkcjonuje port jachtowy dla najbogatszych ludzi 
świata, tzw. port milionerów. Monte Carlo jest ek-
skluzywną dzielnicą, znaną na całym świecie z ka-
syn i plaży, odwiedzanej przez celebrytów i sławne 
osobowości, z mety znanego rajdu samochodowego 
oraz rozgrywanych corocznie wyścigach Formuły 1 
„Grand Prix Monako”. 

Pięknie położone w obrębie francuskiej Riwiery 
francuskiej i mające wyjątkowo łagodny klimat Mo-
nako odwiedza kilka milionów turystów, z których 
ok. 800 000 nocuje w hotelach księstwa.

Monako żyje więc głównie z turystyki, kasy-
na gry w Monte Carlo (400.000 bogatych klientów 
rocznie) i emisji znaczków pocztowych (filatelisty-
ki). Monako, a szczególnie Monte Carlo, jest utożsa-
miane na świecie z bogatymi i sławnymi ludźmi. Jest 
bez wątpienia oazą milionerów.

Czy w tak maleńkim tak pod względem obsza-
ru i ludności państewku, jakim jest Monako, mo-
gli przebywać, mieszkać i działać Polacy? 

MONAKO
Śladami Polaków



Syrop Prawoślazowy 
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Przed I wojną światową do 
Monako trafiało niewielu Po-
laków. Ci co je odwiedzali, to 
byli głównie milionerzy. Nasz 
książę Konstanty Wincenty Ra-
dziwiłł (1850-1920) ożenił się 
z Louise Antoinette, córką bo-
gatego właściciela ziemskiego  
i założyciela pierwszego kasy-
na gry w Monte Carlo - Blanc’a. 
Ich syn Leon Konstanty Radzi-
wiłł (1880-1927) był majorem 
wojska francuskiego, jednym  
z przyjaciół Prousta i współorga-
nizatorem polskiej Błękitnej Ar-
mii gen. Józefa Hallera we Fran-
cji pod koniec I wojny światowej. 
Leon Konstanty bardzo często 
przebywał w Monako i zmarł  
w Monte Carlo 2 marca 1927 r.

Karol Jaroszyński, właściciel 
cukrowni, finansista wpisał się  
w karty historii kasyna w Monako, 
gdyż potocznie pisząc „wysadził 
bank”. Karol urodził się w 1878 r.  
w Kijowie w polskiej rodzinie. 
Matką była Karolina z domu 
Drzewiecka, ojciec Józef, bogaty 
ziemianin, właściciel majątków i 
cukrowni w Gniewaniu i Babinie 
na Podolu. Karol stracił ojca jak 
był zaledwie młodzieńcem. W 
spadku otrzymał majątki w Anto-
polu, Sawczynie i Babinie i część 
akcji cukrowni w Gniewaniu i Ba-
binie (miał rodzeństwo). Jak pisze 
historyk Karol Górski, „młody i 

głupi Karol, który wszedł w posia-
danie tak dużej fortuny, prowadził 
długi czas lekkomyślny i rozrzutny 
tryb życia, uprawiał gry hazardowe  
i zaciągał długi”. Szczęście dopisa-
ło mu właśnie w Monako w 1909 
r., gdzie  w kasynie w Monte Carlo 
wygrał ogromną sumę pieniędzy. 
Musiała to być fortuna, bo został 
włączony do tzw. „salonu milio-
nerów”, do którego należała tylko 
elita najbogatszych ludzi świata – 
finansiści i przemysłowcy. Zmie-
niło to całe jego życie. Jaroszyński 
był chyba najbogatszym Polakiem  
w dziejach narodu polskiego. Ku-
pił pakiety akcji Rosyjskiego Ban-
ku dla Handlu Zagranicznego i 
Banku Wschodnio-Azjatyckiego, 
stając się faktycznie ich właścicie-
lem. Był właścicielem większości 
akcji głównych banków na Ukra-

inie i właścicielem lub współwła-
ścicielem aż 53 cukrowni na Ukra-
inie, w których zatrudniał prawie 
samych Polaków. Jak wielkie były 
jego wpływy w gospodarce rosyj-
skiej świadczy to, że po wybuchu 
I wojny światowej w 1914 r., ma-
jąc poparcie kół rządowych, zaczął 
organizować w Rosji przemysł wo-
jenny i uzyskał na ten cel kredyt  
w Banku Państwowym w wysoko-
ści 400 milionów rubli. W 1917 r. 
stał na czele wielkiego koncernu, 
w skład którego wchodziły kopal-
nie, huty, fabryki, banki, cukrow-
nie, towarzystwa ubezpieczeniowe, 
towarzystwa kolejowe, lasy, a na-
wet towarzystwa łowieckie i duże 
hotele. W Petersburgu ufundował 
dom dla polskich naukowców  
i uczonych, a w 1917 r. zadekla-
rował dużą sumę pieniędzy na 
organizowany Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski. Przez rewolucję 
październikową stracił wszystko. 
Bolszewicka Rosja przejęła cały 
jego majątek bez najmniejszego 
odszkodowania. Umarł w biedzie 
w Warszawie 8 września 1929 r.

Szczęście w kasynach dopi-
sywało mieszkającemu w okre-
sie międzywojennym w Monako 
polskiemu kompozytorowi Ludo-
mirowi Michałowi Rogowskiemu 
(1881-1954). W czasie swojego 
pobytu w Monaku był nazywany 
„kompozytorem milionerów”. 

Krszysztof Jaroszyński,  
finansista, właściciel cukrowni

Hydrocortisonum Aflofarm
krem, 15 g
Skład: 1g kremu zawiera 5mg octany hydrocortyzonu.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwświądowe, obkurczające na naczynia krwionośne.
Wskazania: atopowe zapalenie skóry, liszaj rumieniowy iwielopostaciowy, liszaj płaski, łojotokowe zapa-
lenie skóry, różne postacie wyprysku, łuszczyca, świerzbiączka,  oparzenia Iº i II º, łagodzenie odczynów po 
ukąszeniach owadów.
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA Polska Sp. z o.o.

Skład: 100g zawiera: Altha-
eae radicis maceratio 35,9g. 
Działanie: powlekające, ła-
godzące, osłaniające.
Wskazania: kaszel w prze-
biegu stanów zapalnych 
górnych dróg oddechowych 
spowodowane podrażnieniem 
błony śluzowej gardła.
Podmiot odpowiedzialny:  
AFLOFARM FARMACJA Polska 
Sp. z o.o. 

Przed użyciem  
zapoznaj się z ulotką, 

która zawiera  
wskazania, 

przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań 

niepożądanychi 
dawkowanie oraz 

informacje dotyczące 
stosowania produktu 

leczniczego, bądź 
skonsultuj się  

z lekarzem lub 
farmaceutą, gdyż 

każdy lek niewłaściwie 
stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub 

zdrowiu.



Patrząc przez pryzmat histo-
rii można stwierdzić, że do Mo-
nako przybywali tylko arystokra-
ci, lubiący hazard, ale także wielu 
artystów. 

Rzeźbiarz polsko-francuski, 
Cyprian Godebski (1835-1909), 
wykonawca m.in. pomnika Ada-
ma Mickiewicza w Warszawie 
(1898) i T. Gautiera w Paryżu, 
jest autorem personifikacji Rzeź-
by na fasadzie największego ka-
syna w Monte Carlo.

W przepięknej monakijskiej 
Operze występowała Ada Sari, 
a tak naprawdę Jadwiga Szayer, 
wielka polska śpiewaczka opero-
wa. Śpiewała Violettę w „Travia-
cie” i tytułową partię w „Szeche-
rezadzie”. Na wielkich koncertach 
symfonicznych w Monte Carlo 
występowała także wybitnie uta-
lentowana śpiewaczka operowa 
Janina Korolewicz-Waydowa oraz 
inni polscy śpiewacy operowi 
m.in.: Jan Reszke, Regina Pinkert, 
Wanda Stajewska, Michał Praw-
dzic-Layman i Stani (Stanisława) 
Zawadzka.

Polacy w Monako zostali za-
pamiętani z muzycznych spotkań 
rozrywkowych, które cieszyły 
się ogromną popularnością aż  

do I wojny światowej, a zwłasz-
cza mazury polskiego kompo-
zytora Leopolda Leona Lewan-
dowskiego (1831-1896), takie 
jak: „Myśliwski”, „Kawalerski”, 
„Do białego rana” czy... „Gwiazda 
szczęścia”.

Przy monakijskim Muzeum 
Oceanograficznym funkcjonuje 
słynny Instytut Oceanograficz-
ny. Do jego sławy przyczynił się 
w dużym stopniu Polak, dr Mie-
czysław Oxner (1879-1944), uro-
dzony w podwarszawskiej Rudzie 
Guzowskiej. Wydalony z Niemiec 
za polską działalność niepodle-
głościową, ukończył studia na 

uniwersytecie w szwajcarskim 
Zurychu. Doktor Oxner został 
zatrudniony przez Muzeum Oce-
anograficzne w 1907 r. Z biegiem 
lat stał się wybitnym specjalistą 
w zakresie budowy akwariów 
morskich i aklimatyzacji w nich 
zwierząt, wypracował specjal-
ne metody analizy chemicznej 
wody morskiej i zwalczania cho-
rób ryb akwariowych, stał się 
znakomitym znawcą biologii ryb 
morskich. W 1909 r. Muzeum 
Oceanograficzne w Monaco od-
wiedził znany zoolog polski, pro-
fesor polskiego uniwersytetu we 
Lwowie, Józef Nusbaum-Hilaro-
wicz. 

Niepodległe państwo polskie 
otworzyło nowe możliwości kon-
taktów Polaków z Monako, jak np. 
w dziedzinie sportu, działalności 
kulturalnej i naukowej. W 1927 r. 
polski sportowiec, Stefan Star-
nawski, wygrał nagrodę główną 
w zawodach jeździeckich Prix de 
Monaco, inny polski olimpijczyk, 
wybitny trener i działacz sportu 
jeździeckiego Adam Łukasz Kró-
likowski w okresie międzywojen-
nym zdobył kilkakrotnie czołowe 
nagrody w Wielkim Konkursie 
Myśliwskim „Monaco”, w roze-
granym w Monte Carlo w 1936 r. 
turnieju tenisowym świetna pol-
ska tenisistka, Jadwiga Jędrzejow-
ska, zajęła 2 miejsce.

W 1938 r. Poczta Księstwa 
Monako wypuściła znaczek 
pocztowy, poświęcony wielkiej 
uczonej  Marii Skłodowskiej-
-Curie (1867-1934), dwukrotnej 
laureatce nagrody Nobla: z fizyki  
w 1903 r. i chemii w 1911 r. Na-
tomiast w 1999 r. Poczta Mona-
ko wydała znaczek pocztowy, 
poświęcony „polskiemu” pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II (po 
śmierci Jana Pawła II w Monako  
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań0 niepożądanychi dawkowanie oraz infor-
macje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

Sebidin  
20 tabletek do ssania

Sebidin PLUS 
16 tabletek do ssania (bez cukru)

Skład: 1 tabletka zawiera 5mg chlorowodorku 
chlorheksydyny oraz 50mg witaminy C.
Działanie: przeciwbakteryjne, regenerujące tkanki.
Wskazania: miejscowe leczenie objawów zapalenia 
błony śluzowej gardła i krtani.
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland 
Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera 5mg chlorowodorku chlorheksydyny oraz 75 
mg witaminy C.
Działanie: przeciwbakteryjne, regenerujące tkanki.
Wskazania: miejscowo przy leczeniu zapalenia błony śluzowej gardła 
i krtani, jamy ustnej o charakterze nieżytowym, dziąseł, choroby przy-
zębia, aft, pleśniawek, nadżerki i odleżyn. Odkażanie jamy ustnej przed 
i po zabiegach chirurgicznych.
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Ada Sari, właściwie Jadwiga Szayer 
(1886 -1968) – polska śpiewaczka operowa, 
sopran koloraturowy, aktorka, pedagog
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ogłoszono oficjalną żałobę).  
W 2 poł. XX w. znaczki dla Pocz-
ty Monako projektował miesz-
kający w Szwecji od 1956 r. naj-
większy polski grawer znaczków 
pocztowych za granicą, Czesław 
Słania, za co został nawet odzna-
czony przez księcia Monako, Ra-
iniera III, Krzyżem Św. Karola.

W Monte Carlo 28 wrze-
śnia 1961 r. zmarł polski ary-
stokrata Jan Kanty hr. Za-
moyski (ur. 1900 w Starej 
Lubowli). Był synem Andrzeja 
i Marii Karoliny Józefiny Fer-
dynandy księżnej Burbonówny 
Sycylijskiej, wnuczki Ferdynan-
da II króla Obojga Sycylii. Wła-
ściciel dóbr: Lubowla, Drużbaki  
i Mniszek w starostwie spiskim 
(Słowacja). Był żonaty z infantką 
hiszpańską Izabelą Alfonsą Marią 
Teresą Antoniną Krystyną Mer-
cedes Karoliną Adelajdą Rafaelą 
księżniczką Burbonówną Sycy-
lijską, córką głowy Królewskie-
go Domu Obojga Sycylii Karola 
księcia Burbona Sycylijskiego.  
W 1934 roku został powołany 
przez wielkiego mistrza zakonu 
św. Łazarza księcia Franciszka II 
Burbona Sewilskiego na pierw-
szego zwierzchnika (wilekiego 
przeora) w restytuowanej jurys-
dykcji polskiej zakonu. Siedzibą 
Wielkiego Przeoratu Polski był 
Zamek Stara Lubowla nad Po-
pradem, spiska rezydencja hra-
biego Jana. Od wybuchu wojny 
we wrześniu 1939 r. przebywał 
na emigracji, mieszkając w Mon-
te Carlo.

Od 1968 r. mieszkała w Mo-
nako najbogatsza Polka na świe-
cie, multimilionerka Barbara 
Piasecka-Johnson, wdowa po 
amerykańskim biznesmanie,  
J.S. Johnsonie, współwłaściciela 

znanej na całym świecie firmy 
Johnson & Johnson, produku-
jącej leki, sprzęt medyczny i ko-
smetyki. Barbara Piasecka-John-
son została odznaczona przez 
księcia Rainiera III Orderem 
Świętego Karola. Była znana Po-
lakom przede wszystkim jako 
szczodry filantrop m.in. na cele 
polskie. Zmarła w 2013 r.

Polak, którego zapamiętano  
w Monako to Robert Kubica, któ-
ry jako pierwszy Polak w historii 
Formuły 1 w 2006 r. nie tylko 
zajął punktowane miejsce w wy-
ścigu, ale również od razu trafił 
na podium. Była to wielka sensa-
cja w polskim sporcie z wątkiem 
monakijskim. Kubica zaczynał 
bowiem karierę od gokartów.  
W 2005 r. wziął udział także  
w prestiżowym Grand Prix Mo-
nako, które uznawane jest za 
nieoficjalne mistrzostwa świata 
Formuły 3. 27 maja 2007 r. w GP 
Monako w Monte Carlo Robert 
Kubica w pierwszym swoim wy-
ścigu F1 na torze ulicznym zajął 
5. pozycję tuż przed Nickiem 
Heidfeldem. Startował z ósmej 
pozycji.

Przed Robertem Kubicą naj-
wybitniejszym polskim sportow-
cem związanym z Monako był 

Wojciech Fibak (ur. 1952), teni-
sista, finalista Masters i ćwierćfi-
nalista trzech turniejów 
wielkoszlemowych w grze po-
jedynczej, zwycięzca Australian 
Open w grze podwójnej. Wiele 
razy grał w Monako. Jednak se-
zon 1976 był bodajże najlepszym  
w karierze sportowej Fibaka. 
Wiosną dotarł do finału turnie-
ju w Monte Carlo po pokonaniu 
Borga i Meilera (w finale prze-
grał z Vilasem w trzech setach), 
w tymże samym roku z równym 
powodzeniem grał także w de-
blu. Stworzył silną parę z Niem-
cem Karlem Meilerem, z którym 
wygrał turnieje w Monte Carlo. 
Po zakończeniu kariery osiadł  
w Monte Carlo (w latach 90. 
pełnił godność konsula honoro-
wego RP w Monako) i startował  
w Polsce w światowych igrzy-
skach Polonii.

Obecnie panujący książę 
Monako Albert II był z wizytą 
w Polsce aż cztery razy. Po raz 
pierwszy książę Albert II był  
w Polsce w 1979 r., jeszcze tylko 
jako następca tronu i student; 
przyjechał na tournee z chórem 
„Amherst College” w Massachu-
setts, gdzie studiował. Odwiedził 
wtedy Warszawę i Gdańsk. Drugi 
raz był na wieczorze charytatyw-
nym w Sopocie, w 2005 roku na 
spotkaniu przywódców państw 
członkowskich Rady Europy.

Przypuszczam, że nie są to 
pełne dzieje Polaków w Monako. 
Nie za wiele informacji udało się 
znaleźć. Jednak jedno jest pewne 
ślady Polaków są tam także.

oprac. M. Grzeczyńska

Barbara Piasecka-Johnson 
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Podstawowe informacje
Na samy wstępie trzeba pod-

kreślić, że wyjazd do sanatorium 
wiąże się z kosztami, które będzie-
my musieli ponieść. Pacjent, który 
otrzyma skierowanie na kurację 
ponosi część kosztów związanych  
z zakwaterowaniem i wyżywieniem. 
Pobyt sanatoryjny trwa dokładnie 
21 dni. Leczenie uzdrowiskowe jest 
kontynuacją leczenia specjalistycz-
nego lub szpitalnego. Głównym ce-
lem jest rehabilitacja bądź leczenie 
chorób przewlekłych oraz szeroko 
pojęta profilaktyka. Skierowanie na 
kurację wystawia lekarz, który ma 
podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Taki doku-
ment może także wystawić lekarz 
ze szpitala w którym przechodzi-
liśmy leczenie. W tym przypadku 
skierowanie musi być wystawione 
nie później niż w dniu wypisania 
chorego ze szpitala.

 
Decyzja NFZ
Lekarz wystawiając skierowanie 

na leczenie uzdrowiskowe kieruje 
się przede wszystkim stanem zdro-
wia pacjenta i wskazaniami uzasad-
niającymi odbycie tego rodzaju ku-
racji. Po wystawieniu skierowanie 

lekarz powinien je przesłać do wła-
ściwego ze względu na zamieszkanie 
pacjenta oddziału NFZ. Możemy 
to także zrobić sami, należy jednak 
pamiętać, że na kopercie powinien 
znajdować się dopisek „Skierowanie 
na leczenie uzdrowiskowe”.

Żeby skierowanie mogło być za-
akceptowane przez fundusz, musi 
je potwierdzić lekarz specjalista  
w dziedzinie balneoklimatologii  
i medycyny fizykalnej lub rehabi-
litacji medycznej. Lekarz specja-
lista może zmienić kwalifikację 
skierowania z leczenia sanatoryj-
no- uzdrowiskowego na leczenie  
w szpitalu uzdrowiskowym lub na 
odwrót. Narodowy Fundusz Zdro-
wia ma do 30 dni od daty wpły-
nięcia dokumentu na rozpatrzenie  
i podjęcie decyzji.

Ta sama instytucja może także 
odrzucić nasz wniosek na przykład 
w przypadku braku wolnych miejsc 
w sanatorium. W takim razie pa-
cjent trafia automatycznie na listę 
oczekujących o czym zostaje powia-
domiony pisemnie. W zawiadomie-
niu powinna być także informacja 
na którym miejscu na liście znajdu-
je się nasze nazwisko oraz jaki jest 
przewidywany czas oczekiwania.

Kolejnym przypadkiem w któ-
rym decyzja będzie odmowna może 
być sytuacja gdy lekarz z funduszu 
uzna nasze skierowanie za bezza-
sadne, ponieważ stan pacjenta nie 
kwalifikuje się do leczenia sana-
toryjnego. Wtedy oddział NFZ po 
prostu nie potwierdza przyjęcia 
skierowania i zwraca lekarzowi, 
który je wystawił. Od takiej decyzji 
możemy się odwołać.

Miejsce leczenia 
sanatoryjnego
Jeżeli nasze skierowanie zosta-

nie rozpatrzone pozytywnie to fun-
dusz musi wskazać miejsce kuracji. 
Nie będzie to jednak konkretna 
miejscowość a określenie np. czy 
ma być to teren górski czy morski 
oraz termin kuracji. W przypadku 
gdy stan zdrowia pacjenta w mię-
dzyczasie ulegnie znacznemu po-
gorszeniu wtedy lekarz specjalista 
może zdecydować o przyspieszeniu 
wyjazdu do uzdrowiska, poprzez 
dokonanie ponownej oceny stanu 
zdrowia. Potwierdzenie terminu 
wyjazdu na kurację powinno trafić 
do nas nie później niż 60 dni przed 
terminem rozpoczęcia leczenia 
uzdrowiskowego.

Leczenie sanatoryjne

Jeżeli nasz stan zdrowia tego wymaga, mamy prawo 
do kuracji w uzdrowisku. Należy jednak wcześniej za-
dbać o formalność związane z wyjazdem, które mogą 
nam zając trochę czasu. Średni czas oczekiwania 
na kurację w Polsce to około 16 miesięcy, natomiast  
w niektórych województwach może to potrwać na-
wet do 2 lat. W tym artykule postaramy się przybliżyć 
Państwu co należy zrobić, żeby się ubiegać o wyjazd  
do sanatorium oraz jakie kryteria trzeba spełnić. 
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Rezygnacja
Warto wiedzieć, że mamy prawo 

zrezygnować z wyjazdu, jest jednak 
kilka formalności, których wtedy 
musimy dopełnić. Po pierwsze po-
winniśmy bezzwłocznie zwrócić 
skierowanie do Naszego oddziału 
NFZ. Ponadto powinniśmy mieć 
udokumentowane uzasadnienie 
w formie pisemnej. Fundusz uzna-
je takie rezygnację tylko w sytuacji:

• wypadku losowego (np. 
śmierć członka rodziny)

• choroby ubezpieczonego
• braku możliwości uzyska-

nia przez ubezpieczonego urlopu 
we wskazanym w skierowaniu ter-
minie.

Jeżeli fundusz  uzna nasze uza-
sadnienie, w takim wypadku wy-
znaczy nowy termin wyjazdu. 
W przypadku nieuzasadnionej 
rezygnacji bądź zwrócenie skiero-
wania po terminie rozpoczęcia tur-
nusu lub braku jego zwrotu, pacjent 
będzie mógł się ubiegać o wyjazd 
dopiero po roku od daty niewyko-
rzystanego wyjazdu.

Sanatorium a praca
W momencie gdy otrzymamy 

termin wyjazdu do sanatorium, 
a dalej jesteśmy czynni zawodowo 
będziemy musieli na czas pobytu 

skorzystać z urlopu wypoczynko-
wego. Pobyt w sanatorium nie sta-
nowi podstawy do uzyskania zwol-
nienia lekarskiego. Sprawa wygląda 
inaczej jeżeli zostaniemy skierowa-
ni do szpitala uzdrowiskowego. Po 
przyjęciu do niego pacjent powi-
nien niezwłocznie powiadomić pra-
codawcę o przyczynie nieobecności 
w pracy i przedstawić - otrzymane 
w szpitalu uzdrowiskowym - za-
świadczenie o rozpoczęciu poby-
tu. Po zakończeniu leczenia chory 
otrzymuje zaświadczenie usprawie-
dliwiające czasową nieobecność 
w pracy

Opłaty
Skierowanie na leczenie w szpi-

talu uzdrowiskowy gwarantuje nam 
całkowicie bezpłatny pobyt wraz 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem. 
Dotyczy to też zabiegów i leków, któ-
re są zlecone przez lekarza. Jedyny 
koszt jaki poniesiemy to ten związa-
ny z dotarciem do miejsca kuracji.

Inaczej sytuacja wygląda w mo-
mencie kiedy otrzymaliśmy skie-
rowanie do sanatorium, ponieważ 
wtedy pobyt nie jest bezpłatny. Pa-
cjent płaci za przejazd do uzdrowi-
ska, oraz część kosztów wyżywienia 
i zakwaterowania. Wysokość tych 
opłat jest uzależniona od termi-

nu pobytu. Najniższe opłaty są od  
1 października do 30 kwietnia. Wy-
sokość opłat jest określona w rozpo-
rządzeniu ministra w sprawie lecze-
nia uzdrowiskowego.

Wyjątek w tej sprawie stanowią 
dzieci i młodzież, które nie ukończy-
ły 18 roku życia, uczą się i nie skoń-
czyły 26 lat, są niepełnosprawne w 
znacznym stopniu (bez ograniczeń 
wieku), są uprawnione do renty ro-
dzinnej.

Osoby wyżej wymienione mu-
szą mieć ze sobą ważą legitymację 
szkolną, studencką lub orzeczenie 
o niepełnosprawności. Fundusz nie 
płaci jednak za pobyt w sanatorium 
rodzica czy opiekuna dzieci.

Za pobyt w uzdrowisku bę-
dziemy musieli zapłacić tak zwaną 
opłatę klimatyczną, której wysokość 
nie może być większa niż 3.20 zł za 
dzień.

Mamy nadzieję, że ten poradnik 
pomoże w załatwieniu formalno-
ści związanych z pobytem sanato-
ryjnym. Ponadto jeżeli mamy taką 
możliwość i spełniamy wszystkie 
wymaganie zachęcamy do skorzy-
stania z kuracji, gdyż jest to dobra 
okazja do zmiany otoczenia i waka-
cji od codzienności oraz możliwość 
poznania i spotkania nowych ludzi.

oprac. W. Jakubek

Wytwórca: Genexo Sp. z o.o.

MULTILAC Baby SYNBIOTYK
10 saszetek
Dietetyczny środek specjalnego  przeznaczenia żywieniowego

MULTILAC 
10 kapsułek, suplement diety

Najnowszej generacji synbiotyk, zawierający w swoim 
składzie fruktoologisacharydy (FOS) i 9 szczepów bakte-
rii. W preparacie zastosowano innowacyjną technologię 
mikroenkapsulacji Micro MURE.
Dla niemowląt od 4 miesiąca życia , w trakcie i po anty-
biotykoterapii, przy zaburzeniach czynnościowych jelit, 
w okresie zwiększonej skłonności do infekcji.

Nowoczesny synbiotyk zawierający w swoim składzie 
dziewięć szczepów bakterii oraz oligofruktozę. W pre-
paracie zastosowano innowacyjną technologię enkap-
sulacji 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.



Szklarska Poręba
Położona w paśmie Sudetów Zachodnich Szklarska 
Poręba jest jednym z najpiękniejszych górskich ku-
rortów w Polsce. Dzięki lokalizacji u stóp malowni-
czych Gór Izerskich ma przynajmniej jedną cechę, 
której mogą pozazdrościć mu inne polskie ośrodki 
zimowe: izerskie torfowiska tworzą niesamowity  
alpejski mikroklimat. 
Turyści znajdą w Szklarskiej Porębie wiele cieka-
wych miejsc, np. Karkonoskie Centrum Eduka-
cji Ekologicznej, prezentujące przyrodę i klimat 
oraz działalność człowieka w Karkonoszach, Mu-
zeum Mineralogiczne (z największym w Polsce 
samorodkiem złota), Dom Wlastimila Hofmana, 
Kamienny Krąg Zbigniewa Frączkiewicza, Sta-
rą Chatę Walońska „Juna”, Leśną Hutę, Żelazny  
Tygiel Waloński (skansen odtworzonych urządzeń 
górniczo-hutniczych) czy dom Carla i Gerhar-
ta Hauptmannów (filia Muzeum Karkonoskiego, 
prezentująca m.in. szkło z Huty Józefina) wraz  
z otaczającym ogrodem o powierzchni 4,5 ha, tzw. 
Ogrodem Ducha Gór.

Beskidy 
Jedno z najciekawszych miejsc w Polsce, gdzie zima 
zawsze pięknie rozkłada się na falistych wzgórzach 
leży po drugiej stronie karpackiego półksiężyca 
– Beskid Śląski z narciarska stolicą w Szczyrku 
koniecznie trzeba odwiedzić zimą. Tu wszyst-
ko mnoży się przez trzy: są zatem trzy granice  
i trzy chyba najbardziej przytulne wioski w regio-
nie, które rozlokowały się właśnie przy trójstyku  
– w miejscu, gdzie Polska ucina sobie pogawędki  
z sąsiadami: Czechami i Słowacją. Beskidzką Trój-
wieś tworzą koronkowy Koniaków, narciarska 
Istebna i położona najbliżej granicy Jaworzynka. 
Pocięta gęstą siatką dróg, które z góry przypomi-
nają cienkie, niekończące się wstążki, najpiękniej 
prezentuje się z najwyższej góry – Ochodzitej.

Wędrówki bliskie i dalekie
Nasz cykl najpiękniejszych miejsc w Polsce trwa. W tym wydaniu podzielę się  

z Wami miejscami wartymi odwiedzenia właśnie zimą, bo wtedy wyglądają pięknie. 

Oby śnieg dopisał! 
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Zimą także lubimy podróżować. Jeśli znacie miejsca, które 
chcielibyście, żebyśmy opisali, zachęcam do pisania!

Przyjemnych podróży!

Polski Biegun – SUWALSZCZYZNA
Życie na polskim biegunie zimna, gdzie obecnie temperatura po-
wietrza oscyluje wokół 25 stopni C poniżej 0, wbrew pozorom 
zimą nie zamiera, choć rzeczywiście toczy się leniwiej. Na brak 
atrakcji na Suwalszczyźnie nie powinni narzekać na pewno ama-
torzy biegówek, którzy mogą szusować w przepięknej scenerii 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego, a także pasjonaci kuligów, 
a nawet nart i wędkowania pod lodem. Podczas łagodnej zimy 
możliwe spływy kajakowe Czarną Hańczą.

Zamarznięty Bałtyk
Spokojne i nieco monotonne latem morze ożywa dopiero zimą, 
szczególnie, jeżeli mrozy trzymają bardzo długo. Wtedy Bałtyk  
i plaża zmieniają się nie do poznania: granicę między pokrytym 
białą płachtą piaskiem i wodą wyznacza lodowy mur, który two-
rzą rozbijające się o brzeg fale. Nie każdej zimy można zobaczyć 
taki widok, ale kiedy już ma się to szczęście, wizyta nad morzem 
zapada w pamięć. Warto skorzystać z okazji, wskoczyć na bie-
gówki i ruszyć wzdłuż granicy, mając niemal całą plażę dla siebie.

Suplement zawiera specjalnie do-
brane wyciągi ziołowe wspomaga-
jące zasypianie i zdrowy sen.

ZASTOSOWANIE:
Wzbogacona kompozycja  4 składników 
z melatoniną, ułatwiających zasypianie  
i wspomagających zdrowy, regeneru-
jący sen.

DZIAŁANIE:

DOPPELHERZ AKTIV  NA SEN 
z melatoniną i magnezem 
20 kapsułek, suplement diety

Wyciągi z szyszek chmielu, melisy i lawendy wykazują działanie uspokaja-
jące i wspomagające zasypianie. Lawenda wspomaga również jakość snu. 
Składniki roślinne wykazują działanie ułatwiające redukcję stresu. Melatoni-
na  jest naturalnym regulatorem dobowego cyklu dnia i nocy w organizmie. 
Udowodniono, że dawka 1 mg skutecznie skraca czas potrzebny do zaśnięcia.  
Magnez  z witaminą B6 wspomaga prawidłowe funkcje psychiczne i redukuje 
zmęczenie. Preparat jest polecany dla osób dorosłych i młodzieży doświadcza-
jących trudności z zasypianiem. Naturalne składniki nie powodują uzależnienia  
i umożliwiają długotrwałe stosowanie. 
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY FORTE
z borówką i luteiną
30 kapsułek, suplement diety

DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATE FORTE
30 kapsułek, suplement diety

ZASTOSOWANIE:
Kompleksowe działanie wspomagają-
ce wzrok:

 usprawnianie mikrokrążenia w gał-
ce ocznej,

 wspomaganie ostrości wzroku,
 odżywieniu plamki żółtej.

DZIAŁANIE:
Preparat zawiera optymalną dawkę 
luteiny (12 mg) oraz zeaksantynę, bo-
rówkę czernicę, cynk i witaminy A, C, E. 
Ich działanie opiera się na 3 podstawo-
wych mechanizmach:

Dla mężczyzn 40+
 Bogaty skład i wysokie dawki wyciągów 
 Wyciąg z palmy sabalowej i pokrzywy 

wspierają pracę prostaty
 Olej z pestek dyni i likopen

ZASTOSOWANIE:
Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjono-
wanie prostaty i dróg moczowych. Preparat 
zawiera składniki o uznanym, korzystnym 
wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 
roku życia, którzy powinni zadbać o:

 prawidłowy stan prostaty,
 sprawność układu moczowego,
 prawidłowe funkcje seksualne.

 usprawnianiu mikrokrążenia krwi w siatkówce oka (borówka),
 wspomaganiu ostrości wzroku i widzenia nocnego (wyc. z aksamitki Tagetes 

sp. i wit. A),
 odżywieniu najwrażliwszych elementów oka  (cynk i witaminy A, C, E).

Kompleksowy zestaw optymalnie dobranych składników wspomagających pro-
cesy widzenia.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

DZIAŁANIE:
Wyciąg z owoców palmy sabałowej wpływa korzystnie na gruczoł prostaty oraz 
wspomaga męskie funkcje seksualne, szczególnie u mężczyzn po 40 roku życia.
Wyciąg z korzenia pokrzywy wspomaga funkcjonowanie nerek, prostaty i odda-
wanie moczu. Zawiera m.in. fitosterole i lignany, które wpływając na metabolizm 
testosteronu, stabilizują pracę komórek prostaty. Olej z nasion dyni wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie pęcherza moczowego i oddawanie moczu. Jest 
tradycyjnie stosowany dla wzmocnienia męskiego układu płciowo-moczowego.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw-
wskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi 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.



  1

2

3

4

5

6 

7

8

9 

10 

11

12

13

14

15

16

17

18  

19  

20  

21

22

23

24

25

26

27

28

29  

30

31

32

33

34

35

36

37

Zimowa  KrzyżówkaZimowa  Krzyżówka
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

34 ZDROWIE
I OPIEKALISTOPAD – GRUDZIEŃ

Wśród osob, które zadzwonią  
do redakcji pod numer telefonu: 
32/ 253-75-00  lub wyślą prawidłowe  
rozwiązanie krzyżówki na adres  
mailowy: biuro@fuzio.pl  
rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

1. płonie w lesie w harcerskiej piosence
2. zamyślenie się, autorefleksja
3. długi u skarżypyty, organ mowy
4. sierść owiec
5. góruje nad Krakowem
6. borówka, czernica / córka Karwowskiego
7. aura
8. warzywo na keczup
9. wyraz twarzy
10. z kropką na końcu
11. opowiadana na dobranoc
12. z trzciny lub buraka / do słodzenia
13. lany w andrzejki / produkt pszczeli
14. nauka o pierwiastkach
15. zawód Czechowa
16. pada koło tego, kto go rzuca
17. bywa szklana
18. wsteczne w samochodzie
19. podziemna część rośliny
20. chwyta się niej tonący
21. stop dentystyczny
22. atrybut Temidy
23. rumiany owoc
24. kij w wodzie
25. zastępcza lub Soprano
26. flamaster
27. jednostka długości używana w dawnej Polsce 

(ok.0,47-0,78 m.) / staw
28. nasz powszedni, pieczywo
29. kolega selera / smukłe zielone warzywo
30. manna, gryczana lub jaglana
31. łączy brzegi rzeki
32. walczył z nim Don Kichot
33. obowiązkowo w keksie
34. na kwiaty
35. najzimniejsza pora roku
36. otwierany kluczem / twierdza otoczona fosą
37. barwna odmiana chalcedonu



1.dotyczy efektu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa. 2.Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol. 3.nawilżanie i regeneracja dotyczy Sudafed® Xylospray HA. 4.dotyczy uczucia ucisku w zatokach spowodowanego nagromadzoną 
wydzieliną i obrzękiem błony śluzowej.  
SUDAFED® EXTRA. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie niedrożności nosa związanej z ostrym zapaleniem zatok przynosowych przypuszczalnie pochodzenia wirusowego z towarzyszącym bólem głowy i (lub) gorączką. Wskazany 
do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedryny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci w wieku poniżej 15 lat; kobiety w trzecim trymestrze ciąży; kobiety karmiące piersią;  reakcje nadwrażliwości w wywiadzie 
związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie na skutek stosowania leków z grupy NLPZ; czynne lub przebyte w przeszłości nawracające 
owrzodzenie przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (dwa lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby wrzodowej lub krwawienia); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne krwawienia;niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność 
serca; ciężkie zaburzenia układu krążenia, choroba wieńcowa serca, tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny;udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru; ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania;  ryzyko zatrzymania moczu z powodu zaburzeń pęcherza moczowego 
i gruczołu krokowego; zawał mięśnia sercowego w wywiadzie; drgawki w wywiadzie; toczeń rumieniowaty układowy; jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne, stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo oraz metylofenidatu; jednocze-
sne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub stosowanie IMAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni.  Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież w wieku od 15 lat: w razie potrzeby 1 tabletka co 6 godzin. W przypadku bardziej nasilonych objawów, w razie potrzeby, 2 tabletki co 6 
godzin, do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 6 tabletek. W przypadku nasilenia się objawów pacjent powinien zwrócić się do lekarza. Maksymalny czas trwania leczenia wynosi 4 dni u osób dorosłych i 3 dni u młodzieży w wieku od 15 lat. Jeśli przeważa jeden z objawów (niedrożność nosa albo ból głowy/gorącz-
ka), preferowane jest leczenie lekiem zawierającym jedną substancją czynną. Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości bez rozgryzania, popijając dużą szklanką wody, najlepiej w trakcie posiłków. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy unikać jednoczesnego stosowania pro-
duktu z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy (COX) -2. Przyjmowanie Sudafed Extra w najmniejszej, skutecznej dawce, przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Jeśli objawy będą utrzymywały się po zalecanym 
maksymalnym czasie trwania leczenia tym produktem, pacjent powinien zostać poddany ponownemu badaniu lekarskiemu, a w szczególności należy rozważyć zastosowanie antybiotykoterapii. Ostre zapalenie zatok przynosowych z podejrzeniem pochodzenia wirusowego stwierdza się w przypadku występowania 
obustronnych objawów rynologicznych o średnim nasileniu głównie w postaci niedrożności błony śluzowej nosa z surowiczym lub ropnym wysiękiem z nosa występującym nagminnie. Pojawienie się ropnej wydzieliny z nosa jest typowe i nie powinno być identyfikowane jako nadkażenie bakteryjne. Ból zatok w pierwszych 
dniach choroby jest związany z przekrwieniem błony śluzowej zatok i najczęściej ustępuje samoistnie. W przypadku ostrego bakteryjnego zapalenia zatok uzasadnione jest zastosowanie antybiotykoterapii. Specjalne ostrzeżenia dotyczące pseudoefedryny chlorowodorku: Należy ściśle przestrzegać dawkowania, zaleca-
nego maksymalnego czasu trwania leczenia i stosować się do przeciwwskazań. Pacjentów należy poinformować o konieczności przerwania leczenia w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi, tachykardii, kołatania serca, arytmii serca, nudności lub innych objawów neurologicznych, takich jak wystąpienie 
bólu głowy lub nasilający się ból głowy. Przed zastosowaniem tego produktu leczniczego pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w przypadku: nadciśnienia tętniczego, choroby serca, nadczynności tarczycy, psychozy lub cukrzycy; jednoczesnego stosowania leków przeciwmigrenowych, zwłaszcza alkaloidów 
sporyszu zwężających naczynia krwionośne; mieszanej choroby tkanki łącznej ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapalenia opon mózgowych; w wyniku ogólnoustrojowego podawania leków zwężających naczynia krwionośne, zwłaszcza w czasie epizodów gorączkowych lub po przedawkowaniu 
leku, opisywano objawy neurologiczne, takie jak drgawki, omamy, zaburzenia zachowania, rozdrażnienie i bezsenność. Objawy te były częściej zgłaszane u dzieci i młodzieży. W związku z tym zaleca się: unikania podawania Sudafed Extra w skojarzeniu z lekami, które mogą obniżać próg drgawkowy, takimi jak pochodne 
terpenów, klobutinol, leki atropinopodobne i leki znieczulające miejscowo, lub jeśli występują drgawki w wywiadzie;  we wszystkich przypadkach ściśle przestrzegać zalecanego dawkowania i informować pacjentów o ryzyku związanym z przedawkowaniem, jeśli Sudafed Extra jest przyjmowany jednocześnie z innymi 
produktami leczniczymi zawierającymi substancje obkurczające naczynia krwionośne. U pacjentów z zaburzeniami pęcherza moczowego i gruczołu krokowego istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów, takich jak trudności przy oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu. Pacjenci w podeszłym wieku 
mogą być szczególnie wrażliwi na wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Środki ostrożności dotyczące stosowania pseudoefedryny chlorowodorku: U pacjentów poddawanych planowanym zabiegom chirurgicznym, w przypadku których do znieczulenia ogólnego stosowane mają być wziewne, halogenowe środki 
znieczulające, zaleca się odstawienie Sudafed Extra na kilka dni przed zabiegiem chirurgicznym ze względu na ryzyko wystąpienia ostrego nadciśnienia tętniczego .Sportowców należy poinformować, że leczenie pseudoefedryny chlorowodorkiem może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych. Wpływ 
na wyniki badań serologicznych: pseudoefedryna może potencjalnie hamować wchłanianie izotopu jodu i 131 przez guzy neuroendokrynne, wpływając na badanie scyntygraficzne. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania ibuprofenu: U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi 
stosowanie tego leku może wywołać skurcz oskrzeli. Leku nie należy podawać pacjentom z astmą bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. U pacjentów, którzy chorują na astmę powiązaną z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipami nosa, istnieje większe ryzyko wy-
stąpienia reakcji alergicznych podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego i (lub) leków z grupy NLPZ. Podanie leku może wywołać ostry napad astmy, szczególnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub produkt leczniczy z grupy NLPZ. Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych 
łagodzących ból głowy może nasilić te objawy. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarskiej i przerwać leczenie. Polekowe bóle głowy należy podejrzewać u pacjentów, którzy cierpią na częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stoso-
wania leków na ból głowy. W przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu leczniczego. Wpływ na przewód pokarmowy: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja, które mogą być śmiertelne, poprzedzone lub nie obja-
wami ostrzegawczymi lub wcześniejszymi objawami ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie, obserwowano w przypadku stosowania wszystkich leków z grupy NLPZ w dowolnym momencie leczenia. Ryzyko tych objawów wzrasta wraz ze zwiększaniem dawek leków z grupy NLPZ u pacjentów z chorobą wrzo-
dową w wywiadzie, zwłaszcza w przypadku powikłań w postaci krwawienia lub perforacji, oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy rozpocząć leczenie od najmniejszej dostępnej dawki leku. U tych pacjentów, jak również u pacjentów stosujących jednocześnie kwas acetylosalicylowy w małych 
dawkach lub inne produkty lecznicze potencjalnie zwiększające ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodu pokarmowego, należy rozważyć zastosowanie terapii skojarzonej z lekami o działaniu ochronnym na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Pacjenci, u których występowała toksyczność żołądkowo-jelitowa w wy-
wiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują inne leki mogące zwiększać ry-
zyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy podawane doustnie, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub 
owrzodzenia przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Sudafed Extra. U pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) leki NLPZ należy podawać zachowując ostrożność, gdyż mogą one 
nasilić objawy danej choroby. Jednoczesne spożywanie alkoholu przez pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ może spowodować nasilenie działań niepożądanych związanych z substancją czynną, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego. Wpływ na układ krążenia i naczy-
nia mózgowe: Ze względu na zawartość pseudoefedryny chlorowodorku stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występują następujące choroby: ciężkie zaburzenia układu krążenia, choroby wieńcowe serca, tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny, udar 
w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru, zawał mięśnia sercowego w wywiadzie. Z badań klinicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być powiązane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej (np. zawał 
mięśnia sercowego lub udar). Ogólnie badania epidemiologiczne nie sugerują, aby przyjmowanie małych dawek ibuprofenu powiązane było ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej. Pacjenci z nieleczonym nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca (klasa II-III według NYHA), chorobą niedokrwien-
ną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych mogą być leczeni ibuprofenem jedynie po dokładnym rozważeniu tej opcji; należy unikać stosowania u nich dużych dawek leku. Należy również zachować szczególną ostrożność przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami 
ryzyka wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, osób palących tytoń), w szczególności gdy wymagane jest zastosowanie dużych dawek ibuprofenu. Reakcje skórne: Bardzo rzadko w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ zgłaszano u pacjentów wy-
stępowanie ciężkich reakcji skórnych (niektóre przypadki były śmiertelne), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Wydaje się, że najwyższy stopień ryzyka wystąpienia tych reakcji u pacjentów przypada na początkowy okres leczenia: w większości 
przypadków objawy te występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Stosowanie Sudafed Extra należy przerwać po pojawieniu się pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Środki ostrożności dotyczące stosowania ibuprofenu: Należy 
uważnie obserwować pacjentów w podeszłym wieku ze względu na większą częstość występowania u nich działań niepożądanych spowodowanych stosowaniem leków z grupy NLPZ, zwłaszcza krwawienia i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą doprowadzić do zgonu. Należy zachować ostrożność i prowadzić 
obserwację podczas stosowania ibuprofenu u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie. W początkowej fazie leczenia należy uważnie monitorować ilość wydalanego moczu oraz czynność nerek u pacjentów z niewydolnością serca, pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, 
pacjentów przyjmujących leki moczopędne, pacjentów z hipowolemią w wyniku rozległego zabiegu chirurgicznego, a w szczególności u pacjentów w podeszłym wieku. U odwodnionych nastolatków istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia w trakcie leczenia 
należy przeprowadzić pełne badanie okulistyczne. Działania niepożądane: Działania niepożądane obserwowane podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w skojarzeniu z chlorowodorkiem pseudoefedryny w dawkach dostępnych bez recepty. Podczas długotrwałego stosowania leku w leczeniu chorób przewlekłych 
mogą wystąpić także inne działania niepożądane. Ibuprofen: Często: uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego w rzadkich przypadkach prowadzące do niedokrwistości. Niezbyt często: 
reakcje nadwrażliwości objawiające się pokrzywką, świądem i napadami astmy (ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi); zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; zaburzenia widzenia; owrzodzenie przewodu pokarmowego, 
czasem z towarzyszącym krwawieniem z przewodu pokarmowego i (lub) perforacją, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna; różne rodzaje wysypki skórnej. Rzadko: szumy uszne; uszkodzenie tkanki nerek (martwica broda-
wek nerkowych) i podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: nasilenie stanów zapalnych o podłożu zakaźnym (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja u pacjentów z wcześniej 
występującą chorobą autoimmunologiczną (toczeń rumieniowaty układowy), mieszana choroba tkanki łącznej); zaburzenia układu krwiotwórczego; reakcje psychotyczne, depresja; kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego; nadciśnienie tętnicze; zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste 
zwężenie jelita; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), łysienie, ciężkie zakażenia skóry 
i powikłania dotyczące tkanki miękkiej w zakażeniu wirusem ospy wietrznej;  zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek. Pseudoefedryny chlorowodorek: 
Rzadko: bezsenność, nerwowość, stany lękowe, niepokój, zwłaszcza ruchowy, drżenie, omamy; nasilenie astmy lub reakcja nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli. Nieznana: pobudzenie, omamy, stany lękowe, nietypowe zachowanie, bezsenność; udar krwotoczny, udar niedokrwienny, drgawki, ból głowy; kołatanie serca, 
tachykardia, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca; nadciśnienie; suchość w jamie ustnej, pragnienie, nudności, wymioty; wysypka, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się; trudności w oddawaniu moczu. Ibuprofen i pseudoefedryny chlorowodorek: Bardzo rzadko: ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości, 
mogące objawiać się obrzękiem twarzy, obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, tachykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsem anafilaktycznym. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. Pozwolenie nr 23235, wydane przez Prezesa 
URPL, WM i PB.
SUDAFED Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze, m.in. 112 mg laktozy. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. 
Przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. 
Przyjmowanie furazolidonu.  Dawkowanie i sposób podawania: Do stosowania doustnego. Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Jedna tabletka 3 do 4 razy na dobę, u dzieci maksymalnie przez 4 dni. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie dawkowania jak u dorosłych oraz 
zwrócenie szczególnej uwagi na czynność nerek i wątroby. Lek stosować ostrożnie, jeśli występuje ciężkie zaburzenie czynności tych narządów. Zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami 
czynności nerek. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Przyjmować pod nadzorem lekarza u pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego, szczególnie u pacjentów z chorobą wieńcową i pacjentów z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Bez zalecenia lekarza nie 
stosować u pacjentów z cukrzycą, chorobą tarczycy, podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym lub mających trudności w oddawaniu moczu wywołane powiększeniem gruczołu krokowego. Zaleca się unikać jednoczesnego przyjmowania leku Sudafed i alkoholu lub innych działających ośrodkowo leków uspokajających. 
Zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, szczególnie u pacjentów ze współistniejącą chorobą układu sercowo-naczyniowego. Lek zawiera laktozę. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją 
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku. Działania niepożądane: Bardzo rzadko mogą wystąpić: arytmia, kołatanie serca, tachykardia, uczucie roztrzęsienia, nadwrażliwość, zwiększenie ciśnienia krwi, ból głowy, nadmierna aktywność 
psychoruchowa (u dzieci), niepokój, euforia, dyzuria, zatrzymanie moczu, wysypka.
SUDAFED XYLOSPRAY 1 ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek.
SUDAFED XYLOSPRAY HA 1 ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego 
z przeziębieniem. Przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony 
twardej.  Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Stosować, zależnie od potrzeb, po 1 dawce produktu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego 
na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Powtórne stosowanie można rozpocząć po kilkudniowej przerwie. Ze względów higienicznych jedno opakowanie produktu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka związanego z stosowaniem preparatu u pacjentów: leczonych inhibitorami monoaminooksydazy lub innymi lekami, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego; z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, 
zwłaszcza spowodowanym jaskrą z wąskim kątem przesączania; z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); z guzem chromochłonnym nadnerczy; z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); z rozrostem gruczołu krokowego. Podawać ze 
szczególną ostrożnością pacjentom z nadwrażliwością na substancje adrenomimetyczne, objawiającą się bezsennością, drżeniem, zawrotami głowy, zaburzeniami rytmu serca i podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Długotrwałe stosowanie, a także podawanie w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do 
reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. 
Sudafed XyloSpray zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Działania niepożądane: Po odstawieniu produktu może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego). Długotrwałe lub częste stosowanie, a także podawanie w dawkach 
większych niż zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Działanie to może wystąpić już po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, może doprowadzić do suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa. Często mogą wystąpić 
objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych. Rzadko mogą wystąpić nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia. Niezbyt często miejscowe podanie do nosa może spowodować ogólnoustrojowe 
działanie sympatykomimetyczne, jak np. kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Pozwolenia nr 8438, 15184,15021, wydane przez Prezesa URPL, WM i PB. Produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.
SUDAFED® XYLOSPRAY DLA DZIECI 
1 ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek. Wskazania Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa ; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu 
przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące 
zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania donosowego. Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego, nie częściej niż 3 razy na dobę. Jeśli po 3 dniach stosowania stan pacjenta 
pogarsza się, należy rozważyć zastosowanie innych metod leczenia. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek powinien być stosowany nie dłużej niż przez 7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, lek nie powinien być stosowany przez więcej niż 1 osobę, a po 
zastosowaniu leku aplikator należy opłukać. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy zachować ostrożność podczas podawania ksylometazoliny oraz innych leków z tej grupy pacjentom, u których występuje silna reakcja na leki sympatykomimetyczne. Zastosowanie leku u takich pacjentów 
może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, przerostem gruczołu krokowego i guzem 
chromochłonnym. Długotrwałe stosowanie ksylometazoliny może prowadzić do nawrotu objawów zapalenia błony śluzowej nosa po przerwaniu leczenia. W takich przypadkach może to być również spowodowane tak zwanym efektem z odbicia, który może prowadzić do przewlekłego obrzęku i zaniku błony śluzowej 
nosa. Aby temu zapobiec, leczenie należy prowadzić przez jak najkrótszy czas. Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok należy leczyć w odpowiedni sposób. Lek może być stosowany jedynie jako krótkotrwałe leczenie wspomagające alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek zawiera środek konserwujący 
(benzalkoniowy chlorek), który zwłaszcza przy dłuższym stosowaniu może powodować obrzęk błony śluzowej nosa. W przypadku podejrzenia wystąpienia takiej reakcji (przewlekła niedrożność nosa) należy zastosować lek donosowy niezawierający środka konserwującego. Jeśli tego rodzaju lek jest niedostępny, należy 
rozważyć zastosowanie leku w innej postaci farmaceutycznej. Działania niepożądane Często zgłaszano szczypanie lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony śluzowej nosa. Rzadko zgłaszano ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, nerwowość, bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy, przemijające zaburzenia widzenia, 
kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, nudności. Z częstością nieznaną zgłaszano efekt z odbicia. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. Pozwolenie nr 22592, wydane przez Prezesa URPL, WM i PB. ChPL: 28.07.2015. MAT/2805/09/2016



Przejmij kontrolę nad cukrzycą!
Wybierz Accu-Chek Performa

Pomiar  
przed posiłkiem 

Zapytaj lekarza lub farmaceutę  
o bezpłatny zestaw startowy.

Znacznik ogólny 
pomiaru 

Przypomnienie  
o pomiarze

Pomiar po posiłku 

1 Dane dotyczą ilości opakowań testów 
paskowych Accu-Chek wg IMS (MAT 3.2016)


