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Drodzy Czytelnicy! 

Maj i czerwiec to miesiące radosne, słoneczne.  

W tym wydaniu postaramy się wesprzeć Was w tym 

trudnym czasie dla alergików. Będzie można prze- 

czytać  wywiad z psychologiem,  jak wesprzeć  

bliskich w czasie depresji. Przygotowaliśmy także 

poradnik o dezyfekcji na czas pandemii. Mamy  

także trochę porad przy planowaniu diety.

Czas epidemii to dla nas wszystkich trudny okres, 

zwłaszcza teraz, kiedy za oknem słońce, dni coraz 

dłuższe i zaczynamy marzyć o wakacjach. Mamy dla 

Was pomysł na tygodniową wycieczką rowerową po 

Podlasiu. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.

Wszystkim naszym ukochanym Mamom  

życzymy wszystkiego najlepszego!

Redakcja



SpisSpis  treści
Cztery Pory Roku

Wiosenne pylenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Temat wydania

Twarze depresji 
wywiad z Dorotą Michałowską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Zadbaj o zdrowie
przegląd produktów farmaceutyczncyh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313

Porady i wskazówki
Jak i co dezynfekować 
poradnik w czasie pandemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717
Smaczne przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222
DOBRA DIETA – znaczy jaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 

Ludzie listy piszą...
listy do redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2929

Po godzinach
Wędrówki bliskie i daleki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3030  
Krzyżówka wiosenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3434  

 



5MAJ - CZERWIEC 2020

Wiosenne 
pylenie

Cztery Cztery pory roku

Wiosna to prawdziwe piekło 
dla alergików. Pylące tra-
wy i duże ilości alergenów, 
unoszących się w powietrzu, 
mogą skutecznie uprzykrzyć 
tę piękną porę roku. Katar, 
duszności, podrażnione i łza-
wiące oczy czy swędząca, za-
czerwieniona skóra to obja-
wy, które szczególnie wiosną 
towarzyszą prawie połowie 
ludności. 
Niewiele jest sposobów na 
uporanie się z dolegliwościami 

wynikającymi z alergii, ale dzię-
ki kilku nawykom, można nieco 
złagodzić objawy i cieszyć się 
wiosną. 

Podstawowe zasady walki z aler-
gią to:
1. Systematyczność – należy 
zawsze pamiętać o regularnym 
braniu leków przeciwalergicz-
nych przepisanych przez leka-
rza. Leki dostępne w aptece, bez 
recepty, mają zazwyczaj zbyt 
słabe działanie, by móc pomóc 

zwalczyć objawy alergii, dlatego 
warto skonsultować się ze spe-
cjalistą.

2. Planowanie – dzięki dostępo-
wi do kalendarza pyleń, można 
sprawdzić kiedy należy zacząć 
przyjmować leki i jak najlepiej 
zaplanować wyjazdy, by unik-
nąć kontaktu z alergenem. Jadąc 
na wakacje, staraj się wybierać 
nadmorskie plaże zamiast lasów 
i wsi. Nad morzem pylenie jest 
najmniejsze.

miesiące  
astmy i alergii

PONAD 30% POPULACJI CIERPI Z POWODU ALERGII,  
A W POLSCE JEST TO PRAWIE CO DRUGA OSOBA. 
ALERGIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, 
A CORAZ WIĘCEJ OSÓB JEST UCZULONYCH NA WIĘ-
CEJ NIŻ JEDEN ALERGEN. WEDŁUG LEKARZY BĘDZIE 
JESZCZE GORZEJ. JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEPRZYJEM-
NYMI OBJAWAMI ALERGII? 
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Cztery Cztery pory roku

3. Deszcz to najlepszy przyja-
ciel alergika – spacery oraz wie-
trzenie mieszkania staraj się za-
planować po opadach deszczu, 
wtedy mniej alergenów unosi 
się w powietrzu i kontakt ze 
świeżym powietrzem jest mniej 
ryzykowny. Pamiętaj by przed 
pójściem spać, zamknąć okna.

4. Ostrożność – po powrocie do 
domu, trzeba pamiętać o prysz-
nicu i zmianie ubioru. Ubrania, 
w których przebywało się na ze-
wnątrz, najlepiej od razu włożyć 
do pralki.

5. Odżywianie – nawet jeśli nie 
masz alergii pokarmowych, nie-
które pokarmy mogą wchodzić 
w reakcje z alergenami i nasi-
lać ich działanie na organizm. 
Sprawdź, których pokarmów na-
leży unikać w przypadku alergii.
W zwalczaniu alergii dobre re-

zultaty może przynosić terapia 
odczulająca, ale należy pamię-
tać, że terapia nie może być pro-
wadzona w okresie kwitnienia 
rośliny wywołującej uczulenie i 
powinna zakończyć się przynaj-
mniej miesiąc wcześniej. Odczu-
lanie polega na podawaniu ma-
łych dawek alergenów w formie 
zastrzyku i powolnego przyzwy-
czajania do nich organizmu, aż 
układ odpornościowy przestaje 
reagować na substancję uczula-
jącą. 

Mniej znanym sposobem jest 
wzmacnianie odporności na 
alergeny. Sprawdź nasze porady 
na wzmocnienie układu odpor-
nościowego w walce z alergią.

• Immunoterapia – czyli tzw. 
odczulanie, może być jedynym 
sposobem na to, aby tak napraw-
dę poradzić sobie z problemem 

alergii. Terapia polega na poda-
waniu zastrzyków z substancja-
mi, na jakie jesteśmy uczuleni 
w coraz większych dawkach, 
1-2 razy w tygodniu. Z czasem 
może to spowodować, że układ 
odpornościowy przyzwyczai się 
do alergenu. Jest to najlepszy 
sposób, jeśli inne metody i leki 
zawodzą.
• Medytacja – badania poka-
zują, że wysoki poziom stresu 
może pogarszać objawy aler-
gii, prawdopodobnie dlatego, 
że zakłóca harmonię substancji  
w ciele, które są odpowiedzialne 
za reakcję układu odpornościo-
wego. Medytacja może mieć po-
zytywny wpływ na poziom stre-
su, co wpłynie na łagodniejsze 
reakcje alergiczne. Nawet jeśli 
ten sposób nie podziała na obja-
wy alergii, pomoże w przypadku 
stresujących sytuacji.
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• Zdrowy styl życia – Utrzyma-
nie zdrowego stylu życia nie 
wyleczy cię całkowicie z alergii, 
lecz może zdecydowanie zmini-
malizować objawy. Osoby, które 
regularnie ćwiczą i dobrze się 
odżywiają, lepiej znoszą alergie 
niż ludzie, którzy te rzeczy za-
niedbują. Uważaj jednak, jeśli 
masz alergię na pyłki – ćwicze-
nia najlepiej wykonuj w domu, 
jeśli liczba pyłków jest wysoka 
lub weź leki, zanim wyjdziesz z 
domu.

• Kontroluj otoczenie – rób 
wszystko, aby stworzyć otocze-
nie wolne od alergenów. Sposo-
bem na to może być używanie 
klimatyzacji lub noszenie rzeczy 
ochronnych przy pracy na ze-
wnątrz. Jeśli pracujesz w ogro-
dzie, noś maskę, a po powrocie 

do domu umyj włosy i zmień 
ubranie.

• Śmiech to zdrowie – Rezul-
taty badań nie są niezaprze-
czalne, jednak sugerują, że hu-
mor dobrze wpływa na funkcję 
immunologiczną organizmu, 
wpływając na wzrost immuno-
globuliny A – białka obecnego 
w oczach, uszach, jamie ustnej, 
gardle i nosie, które chroni nas 
przed infekcją. Wielu ludzi, któ-
rzy mają niedobór tego skład-
nika, jest bardziej podatnych na 
alergię niż inni. Dlatego obejrzyj 
komedię w kinie z przyjaciółmi 
– może to wpłynąć pozytywnie 
na reakcje alergiczne.

• Jeśli wszystko inne zawodzi
Czasami nawet najbardziej od-
porny układ odpornościowy 

może paść ofiarą alergii sezono-
wej. W takim wypadku najlepiej 
jest zażywać odpowiednie leki 
dostępne na receptę lub bez 
niej.

Niestety, alergia jest nie tylko 
nieprzyjemna, ale również może 
być groźna dla życia. Ekspozycja 
na alergen może prowadzić do 
niebezpiecznego wstrząsu ana-
filaktycznego, dlatego szcze-
gólnie wiosną konieczne jest 
zachowanie wszelkich środków 
ostrożności – nie tylko dla do-
brego samopoczucia, ale rów-
nież dla bezpieczeństwa.

Teraz pozostaje nam już tylko 
czerpać pełnię radości, bo na-
deszła wiosna!

oprac. M. Grzeczyńska
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Redakcja: Czy można samemu 
zdiagnozować u siebie depre-
sję?

Dorota Michałowska: Nie moż-
na zdiagnozować depresji, jak  
i innej choroby  samodzielnie.  
Aby zdiagnozować jakikolwiek 
stan depresyjny należy skonsul-
tować się z lekarzem specjalistą, 
psychiatrą, bądź psychologiem. 
Możemy co najwyżej odczuwać 
objawy swojego samopoczucia, 
które niepokoją nas od jakiegoś 
czasu (wg ICD-10 niepokojący, 
obniżony nastrój, utrzymujący się 
przez większość dnia w okresie co 
najmniej dwóch tygodni przy cał-
kowitym spadku zainteresowań, 
aktywności) , uczucie smutku, 

przygnębienia, zmniejszenie lub 
zwiększenie apetytu i wagi ciała, 
trudności w koncentracji uwagi, 
apatia, dolegliwości bólowe, któ-
re nie reagują na leki, bezsenność, 
myśli oraz próby samobójcze. Za-
wsze jednak konieczna jest kon-
sultacja z lekarzem.

R: Czy można samemu wyle-
czyć się z depresji?

DM: Nie, nie można. Depresja 
jest bardzo poważnym zaburze-
niem, którego powodem są czyn-
niki biologiczne, środowiskowe, 
relacyjne bądź biochemiczne. 
Nie można nigdy lekceważyć sta-
nu przedłużającego się obniże-
nia nastroju. Nawet, jeśli ten stan 

Temat Temat wydania

Na te i wiele innych 
pytań odpowie Dorota 
Michałowska, psycholog, 
pedagog.

Twarze depresji
Czym jest depresja? Jak sobie z nią 
radzić? Czy możemy walczyć  
z depresją bez pomocy specjalisty?



trwa  krócej niż 2 tygodnie, może 
stanowić epizod subdepresyjny, 
który wyprzedza pojawienie się 
typowego stanu depresyjnego. 
Depresja zawsze musi być konsul-
towana z lekarzem, który poprzez 
dobór odpowiednich środków 
farmakologicznych, mających 
wpływ na poprawienie nastroju 
sprawi, że stan zdrowia tej osoby 
się poprawi. Leczenie depresji to 
nie tylko leki, powodujące w efek-
cie podniesienie poziomu sero-
toniny, bo to właśnie niedobór 
tego neuroprzekaźnika odgrywa 
główną rolę w rozwoju choroby, 
ale przede wszystkim objęcie pa-
cjenta psychoterapią.

R: W jaki sposób mogę pomóc 
osobie chorej, jeśli nie chce 
współpracować? Np. nie chce iść 
do psychologa itp.

DM: Leki na depresje są często 
stałym elementem terapii, ale nie 
tylko one mogą pomóc choremu. 
Bardzo ważne jest wsparcie rodzi-
ny i najbliższego otoczenia. Chory 
musi czuć, że komuś na nim zale-
ży, że jest potrzebny. Psychiatrzy 
zgodnie twierdzą, że w procesie 
leczenia nie można skupić się tyl-
ko na podawaniu odpowiednich 
leków, ale istotny jest też wysiłek 
fizyczny. Wskazane jest również 
tzw. „poszukiwanie siebie“ – roz-
wijanie pasji, chory powinien 
znaleźć coś, co będzie nie tylko go 
odprężało, ale i sprawi mu przy-
jemność, poczuje się szczęśliwy.
Jeśli osoba chora nie chce współ-
pracować, kluczową rolą mają do 
odegrania najbliżsi. Depresja jest 
niebezpieczna dla relacji, ponie-
waż powoduje izolację uczucio-
wą chorego. Pomagając, może 

Ci się wydawać, że Twoje gesty, 
dobre chęci, próby wsparcia od-
bijają się bezowocnie od ściany 
obojętności i cierpienia bliskiej 
Ci osoby. W rzeczywistości jest 
inaczej – twoja pomoc, jeśli pły-
nie z serca, zawsze ma znacze-
nie. Bardzo ważne jest, aby nie 
używać doradztwa typu: „będzie 
dobrze”, „dasz radę”, „przestań się 
smucić”, „weź się w garść”, gdyż, 
niestety, wtedy nie pomaga się 
osobie chorej, a jeszcze bardziej 
pogłębia się jej stan obniżonego 
nastroju. Depresja jest takim sta-
nem, którego nie da się zmienić 
ani przyśpieszyć. Aby chory mógł 
wyzdrowieć potrzeba czasu. Oso-
by bliskie, które chcą wesprzeć de-
presyjną osobę muszą uzbroić się 
w cierpliwość, gdyż jest ona klu-
czowym elementem pomagania 
w chorobie. Cierpliwość tego, kto 
pomaga, daje choremu nadzieję 
na lepsze jutro, a właśnie nadzie-
ja  w leczenie depresji ma moc 
uzdrawiania.

R: Czy specyficzny tryb życia 
może prowadzić do depresji? 
Dzisiejszy świat narzuca nam 
ciągły pośpiech, stres itp. Czy 
wkrótce każdy będzie narażo-
ny na depresję? Czy jest to cho-
roba cywilizacyjna, której nie 
unikniemy? Dlaczego?

DM: Nie można tak globalnie pro-
gnozować o sytuacji i rozwoju tej 
choroby, bowiem sama depresja 
jest to pojęcie względne. Czasami 
jest tak, że niekorzystny tryb życia, 
plus podatność genotypowa czło-
wieka może bardziej być przyczyną 
tendencji wpdania w stany de-
presji reaktywnej, bycia pod presją 
czasu, skutkiem której, może być 
np. syndrom wypalenia zawodo-
wego. Według Christiny Maslach, 
amerykańskiej psycholog społecz-
nej, skutki  to emocjonalne wyczer-
panie, depersonalizacja, obniżenie 
dokonań osobistych.
Według danych Światowej Or-
ganizacji Zdrowia szacuje się, że 
w 2020 roku depresja będzie dru-
gą na liście najczęstszych przyczyn 
śmierci w każdej grupie wiekowej 
(obecnie zajmuje drugie miejsce 
w grupie wiekowej 15-44). Na de-
presję choruje aktualnie prawie 150 
mln ludzi, a prawdopodobieństwo 
zachorowania na nią zwiększa 
się u każdego nowego pokolenia. 
Dlaczego takie statystyki? Niska 
odporność psychiczna coraz młod-
szego pokolenia, brak umiejętno-
ści radzenia sobie ze stresem, brak 
zainteresowań, pasji, alternatyw-
nych, aktywnych form spędzania 
czasu wolnego, a do tego obecna 
sytuacja epidemiologiczna bardzo 
trudna dla każdej grupy wiekowej.
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R: Jak uniknąć depresji np. po 
stracie bliskiej osoby? Czy to 
kwestia psychiki czy może odna-
lezienia się w sytuacji?

Strata bliskiej osoby to specyficzna 
i bardzo trudna sytuacja.  
Kiedy umiera bliska nam osoba, 
w nas i wokół nas, odczuwamy 
pustkę. Rzeczywistość staje się nie-
realna, pojawiają się setki pytań, 
na które nie uzyskamy już odpo-
wiedzi. Nasze nastroje i emocje 
zmieniają się szybko i niezrozu-
miale. Nie wiemy co robić, gubi-
my się w naszej otchłani smutku, 
która gdzieś „wisi w powietrzu”, 
nie potrafimy sobie poradzić  
z uczuciami, których aktualnie 
doświadczamy. Pojawia się mie-
szanina uczuć. Nie wiemy, czy to, 
co przeżywamy jest „normalne”, 
czy ból, który odbiera nam oddech 
kiedykolwiek minie, czy gniew, 
żal, i poczucie winy, lęk i rozpacz 
mogą kiedykolwiek przestać być 
tak silne, a nawet przeminąć zu-
pełnie. Jesteśmy bezradni wobec 
takiego doświadczenia, ponieważ 
nie ma możliwości przygotowania 
się na taki moment. Proces żało-
by jest doświadczeniem trudnym 
i bolesnym. Jednak jest również 
doświadczeniem ważnym, przez 
które trzeba przejść, aby znów móc 
odnaleźć w życiu radość i pójść do 
przodu, mimo poniesionej straty. 
Poczucie straty ma wymiar bar-
dzo indywidualny, bowiem każda 

osoba inaczej będzie przeżywać 
odejście bliskiego. Zależy to od 
wielu czynników związanych z re-
lacją z tą osobą, osobowością, 
również ze sposobem, w jaki się 
kogoś traci. Niezależnie jednak od 
tych różnic każdy proces żałoby 
będzie niósł ze sobą zadania, które 
muszą zostać wypełnione na jego 
poszczególnych etapach, aby móc 
odzyskać równowagę i powrócić 
do codziennego, zdrowego funk-
cjonowania. Każdy proces żałoby, 
aby wrócił stan pełnego dobrosta-
nu psycho-fizycznego musi zawie-
rać następujące etapy: zaprzecza-
nie, złość, depresyjność, włączenie 
śmierci w swoje doświadczenie. 
Czas przeżywania żałoby to rów-
nież sprawa indywidualna. Normą 
jest przeżywanie żałoby do dwóch 
lat. Jednak ten okres zawsze może 
ulegać albo skróceniu albo wy-
dłużeniu. Życie po stracie nigdy 
nie jest takie samo jak przedtem. 
Możliwe jest jednak odkrycie w 
nim nowego sensu i odzyskanie 
szczęścia. Doświadczenie żałoby 
dla wielu jest źródłem siły i mą-
drości, którymi można dzielić się z 
innymi. Podczas przeżywania kry-
zysu psychicznego, związanego ze 
stratą bliskiej osoby warto jest szu-
kać wsparcia u bliskich osób, tera-
peuty, psychologa, który pomoże 
przejść przez ten proces straty. 
Jednak np. wg Nancy Mc Williams, 
światowa ekspertka w dziedzinie 

psychoanalizy uważa, że osoby 
pogrążone w żałobie na ogół nie 
popadają w depresję, nawet jeśli 
pozostają pogrążone w smutku 
w okresie następującym po stracie. 
Zatem potwierdza to tezę, że każ-
dy przypadek jest indywidulany, 
bo każdy z nas jest inny.

R: Czy można żyć z depresją, wie-
dząc o niej, ale uciszać ją w so-
bie i walczyć z nią samemu, tak 
aby inni tego nie zauważyli?

DM: Niestety nie można. Każde uci-
szanie, to nic innego jak stosowa-
nie znanych sobie mechanizmów 
obronnych, np. zaprzeczania, 
izolacji uczuciowej, bądź wypar-
cia celowego ignorowania, bądź 
zapominania o problemie, uda-
jąc, że problemu nie ma. Niestety 
mimo stosowania w chwili kryzy-
su jakichkolwiek mechanizmów, 
problem nadal będzie istniał,  
a jeśli nie zostanie zidentyfikowa-
ny, zdiagnozowany i przepraco-
wany, może być również skutkiem 
ciężkich stanów depresyjnych ( 
z myślami suicydalnymi, bądź pró-
bami samobójczymi włącznie). 

Temat Temat wydania
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R: Czy każdy chory na depresję 
przechodzi ją w podobny spo-
sób? Czy jest to pewnego rodza-
ju szablon choroby depresji i for-
my jej leczenia?

DM: Każdy człowiek jest odrębną 
jednostką. Jednak psychiatrzy, 
psychologowie w swojej diagno-
styce posługują się normami dia-
gnostycznymi, tzw. „ramami” (np. 
ICD-10, DSM), dzięki którym ła-
twiej jest sklasyfikować pacjenta 
do rodzaju, bądź stadium depresji 
i dzięki temu rozpocząć odpowied-
nie leczenie.

R: Mówi się, że można być ge-
netycznie narażonym np. na de-
presję (dlaczego? Czy to praw-
da?), czy więc idąc tym tropem, 
można założyć, że ktoś w przy-
szłości może mieć depresję?  
Jeśli tak, to w jaki sposób powin-
niśmy dbać o siebie i o naszych 
bliskich, którzy mogą być obcią-
żeni tą chorobą?

DM: Można być genetycznie ob-
ciążonym wieloma różnymi cho-
robami, w tym depresją. Jednak, 
by miało to miejsce musiałoby 
wystąpić jednocześnie kilka zna-
czących bodźców, które uaktyw-
niłyby zaburzenie. Tak naprawdę 
każdy człowiek, nawet nie obcią-
żony genetycznie może być ofiarą 
kryzysu psychicznego, który może 
prowadzić do depresji. Jak dbać o 
siebie? Prowadzić konstruktywny, 
aktywny tryb życia, rozwijać swoje 
pasje, zainteresowania. Podtrzy-
mywać pozytywne więzi rodzinne, 
relacje partnerskie. Słowem – jeśli 
przyjdzie taka konieczność warto 
mieć  blisko siebie kogoś, kto poda 
nam „przyjacielską dłoń”, oczywi-
ście z wzajemnością.

R: Spotkałam się z opinią, że 
osoby wrażliwe, uczuciowe, bar-
dziej narażone są na zachoro-
wanie na depresję. Czy więc nie 
lepiej by było kształtować siebie 
i młodzież na osoby chłodne, 
zdystansowane uczuciowo, aby 
uniknąć ewentualnej choroby 
w przyszłości? Czy w ogóle to 
zdanie jest prawdziwe? Czy na-
sza osobowość, charakter mogą 
wskazywać na to, czy jesteśmy 
bardziej lub mniej podatni na 
stany depresyjne?

DM: Rzeczywiście istnieją teorie, 
które pozwalają nam twierdzić 
iż osoby o naturze neurotycznej 
mogą być bardziej podatni na 
depresję. Jednak nigdy nie można 
uznać tego za regułę. Tempera-
ment również mógłby być wskaź-
nikiem osób zapadających na 
depresję, ale jednocześnie, czy mo-
żemy wykluczyć, iż temperamen-
talny flegmatyk czy choleryk nigdy 
nie zapadnie na depresję?
Przy diagnozie zaburzeń psychicz-
nych, w tym depresji nigdy nie 
można wziąć pod uwagę tylko jed-
nego kryterium diagnostycznego. 
Zawsze istnieje szereg czynników, 
tak jak mówiłam wcześniej  środo-
wiskowe, biologiczne, biochemicz-
ne, które to pozwalają dokładnie 
zdiagnozować osobę pod kątem 
wystąpienia stanów depresyjnych.

R: Jak oswoić lęki, które mogą 
towarzyszyć depresji? Czy ko-
nieczna jest wizyta u psycholo-
ga? Jak powinna wyglądać taka 
terapia?

DM: Lęk towarzyszący depresji 
jest wolnopłynący. Utrzymuje się 
niemal stale, wykazuje nasilenie 
czy to w postaci podniecenia (sfera 

ruchowa), czy też w postaci sta-
nów paniki. Chociaż do końca nie 
jest jasne, czy lęk wynika z proce-
sów patogenetycznych depresji, 
czy też jest zjawiskiem wtórnym. 
Czy można ten lęk oswoić? Bez 
uczestnictwa w terapii nie można. 
Obecnie najpopularniejszą meto-
dą leczenia depresji jest połącze-
nie farmakoterapii i psychoterapii. 
Klasycznie istnieje kilka różnych 
szkół leczenia depresji, które usta-
la się indywidualnie i odrębnie  
z każdym pacjentem. Istnieją trzy 
główne rodzaje terapii, skuteczne 
w przypadku chorych na depre-
sję: poznawcza, behawioralna  
i interpersonalna. Bardzo często 
pierwsze dwie metody są łączone i 
znane jako terapia poznawczo-be-
hawioralna, która trwa zazwyczaj 
dwanaście tygodni. Czas trwania 
terapii waha się od 1 roku do 2 lat, 
a w bardziej złożonych przypad-
kach terapeuta może ją wydłużyć.

R: A jak postępować, gdy cho-
rujemy na depresję, a nie mamy 
wsparcia ze strony bliskich nam 
osób, np. ze strony partnera/
partnerki czy rodziców, którzy 
uważają, że depresji nie ma, że 
to lenistwo i wymyślanie sobie 
chorób. Bo przecież można uda-
wać depresję, nie mając jej. Jak 
poznać, czy to choroba czy uda-
wanie i jak wytłumaczyć to bli-
skim?

DM: Niestety stereotypowe uję-
cia depresji takie, jak „lenistwo”, 
„wymyślanie” funkcjonują nadal. 
Mimo, iż mamy możliwość udziału 
w różnorodnych przekazach me-
dialnych dotyczących depresji, czy 
to poprzez kampanie społeczno-
ściowe, czy też akcje profilaktycz-
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ne świadomość i wiedza związana 
z tą chorobą powoli rośnie.
Przecież łatwo jest nazwać kogoś 
leniwym. Jeśli osoba w naszym 
otoczeniu spędza dni w łóżku, za-
niedbuje obowiązki domowe, je 
codziennie fast food, bo nie chce 
się jej nic przygotować czy traci 
pracę za pracą, jest „leniuchem“ 
i „przegranym“. W depresji ważna 
jest stabilizacja i spokój. Szczęście 
ma osoba, która w domu rodzin-
nym ma zrozumienie i wsparcie. 
Jeśli jednak nie czuje się w nim do-
brze, może to jeszcze gorzej wpły-
nąć na jej stan psychiczny.

R: Jak zapanować nad „drugim 
głosem” (tym negatywnym 
oczywiście)? Czasem, gdy coś 
nam nie wychodzi, pojawia się 
myśl, że nie pasujemy do czegoś, 
nie radzimy sobie – czy wycisze-
nie tego głosu nie jest ryzykiem 
pozbawienia samych siebie 
szczypty samokrytyki?

DM: Jeśli chodzi o osobę depre-
syjną zapanowanie nad „drugim 
głosem”, inaczej kontrola wła-
snych stanów emocjonalnych jest 
prawie niemożliwa. Bo gdyby tak 

było, osoba chora nie musiałaby 
się borykać z ciągnącym się w nie-
skończoność obniżonym nastro-
jem, niskim poczuciem wartości, 
typu: „jestem beznadziejna i nic 
niewarta”, a cieszyła by się pozy-
tywnym podejściem do życia. Po-
czucie wartości u różnych osób jest 
na różnym poziomie. Osoby, które 
kierują się w życiu tylko i wyłącznie 
subiektywnym negatywizmem, 
skierowanym do wewnątrz, dodo-
takow otrzymują jeszczekrytyczne 
uwagi na swój temat z zewnątrz, 
to nic innego, jak tylko obserwo-
wać u takich osób rozwój stanów 
depresyjnych. Wyważona kon-
struktywna krytyka działa tylko 
motywująco u osób stabilnych 
emocjonalnie, pomagając im roz-
wijać się i dbać o swój dobrostan, 
aby nie popaść w „samouwielbie-
nie”.

R: I ostatnie, bardzo ważne pyta-
nie, czy można wygrać z depre-
sją tak, aby już nie powróciła?

Podstawowym sposobem leczenia 
są leki antydepresyjne oraz tera-
pia, stosując systematycznie leki, 
a jednocześnie uczęszczając na te-

rapię widoczną poprawę zdrowia 
odnotowano u 80 % leczonych pa-
cjentach. Przy najcięższych przy-
padkach depresji, z tendencjami 
samobójczymi bardzo rzadko sto-
suje się również elektrowstrząsy, 
które wciąż są pełnoprawną me-
todą leczniczą. W leczeniu depresji 
zdarza się także, iż przy poprawie 
stanu zdrowia osoba chora prze-
staje brać leki, z reguły na własną 
rękę, niestety, kończy się to szyb-
kim nawrotem  choroby, regresem. 
Trudno mi odpowiedzieć jedno-
znacznie na pytanie czy można 
całkowicie wygrać z depresją? Jest 
to sprawa indywidualna, tak jak 
wcześniej już wspominałam, skła-
da się na to wiele czynników takie 
jak jakość wsparcia od bliskich, ro-
dziny, systematyczna farmakote-
rapia, przy założeniu, że dobrano 
odpowiedni i trafiony dobór leków, 
psychoterapia, zatem moja odpo-
wiedź brzmi – tak.
R: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  
M. Grzeczyńska
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ZadbajZadbaj  o zdrowie!    

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

Podmiot odpowiedzialny: ALVOGEN

Podmiot odpowiedzialny: VEDIM Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLFA ŁÓDŹ

Podmiot odpowiedzialny: Teva Operations Poland Sp. z o.o.

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

PERSEN FORTE   20 kapsułek  
Skład: 1 kapsułka twarda  zawiera: Valerianae extractum hudroalcoholicum siccum (87,5 mg); Melissae folii 
extractum siccum (17,5 mg); Menthae piperitae folii extractum siccum (17,5 mg). 
Działanie: tradycyjny lek roślinny, przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach wynikających 
wyłącznie z jego długotrwałego stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach  
w zasypianiu.  
Wskazania: bolesne ząbkowanie u niemowląt.

Hepatil slim
60 tabletek, suplement diety
Ekstakt z lisci ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate) przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy 
ciała oraz sprzyja rozpadowi lipidów. Cholina przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów oraz 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
https://www.teva.pl/globalassets/poland-files---global/instrukcja_dla_uzytkownika_hepatil_slim.pdf

CALCIUM C  malina, pomarańcza, cytryna
16 tabletek musujących, suplement diety
Suplement stanowi uzupełnienie codziennej diety w wapń i witaminę C. Wapń jest podstawowym składnikiem 
tkanki kostnej, warunkuje prawidłowy wzrost organizmu, wzmacnia zęby. Witamina C stymuluje mechanizmy 
obronne organizmu, bierze udział  syntezie kolagenu i zębiny oraz budowie szkieletu.
https://www.apteczkadomowa.pl/suplementy-diety/

Producent: BIOCODEX

ENTEROL 
20 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poanty-
biotykowym, nawracającą biegunka spowodowana zakażeniom C. difficile , jako dodatek 
do leczenia wankomycyną lub metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem 
dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

Producent: XENICO PHARMA

XENIVIT BIO ACEROLA C 500
60 tabletek, suplement diety
Suplement diety będący źródłem w 100% naturalnej witaminy C 
pochodzącej z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) w formie table-
tek do ssania o smaku wiśniowym.
Skład: substancja wypełniająca: izomalt; standaryzowany ekstrakt 
z owoców aceroli (Malpighia glabra L.); naturalny aromat wiśniowy; 
koncentrat buraka czerwonego; bioflawonoidy cytrusowe (Citrus 
sinensis); substancja przeciwzbrylająca: roślinne sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; 
Bioperine© – ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum).
Wskazania: witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.
Dodatkowe informacje: Nie należy przekraczać dziennej zalecanej 
porcji do spożycia.  Zawiera substancję słodzącą. Spożycie w nadmier-
nych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Informacje o produkcie:  
http://xenico.pl/produkty/xenivit-bio-acerola-c-500/
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Producent: POLPHARMAProducent: POLPHARMA

Podmiot odpowiedzialny: TEVA Podmiot odpowiedzialny: PROLAB

Podmiot odpowiedzialny: TEVA Podmiot odpowiedzialny: POLFA TARCHOMIN

ASPARAGINIAN EXTRA
50 tabletek, suplement diety
Magnez wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Potas uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu właści-
wego ciśnienia krwi.

ASPARGINIAN  
100 tabletek, suplement diety
Suplement zawierający magnez i potas z dodatkiem asparaginianu, przeznaczony dla osób dorosłych 
w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas. Magnez i potas wspomagają 
pracę serca i układu krążenia, prawidłowe ciśnienie krwi, pracę mięśni, układ nerwowy.

Informacje o dostępności: https://www.uniphar.pl/produkty-1/

Tiamina współuczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, wspiera prawidłową 
prace serca, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia.  

PEDIPUR 
60 g, puder leczniczy, 
wyrób medyczny
Osłabia nadmierną aktywność gruczołów 
potowych, łagodzi dolegliwości związane 
z nadmierną potliwością. 

PEDIPUR S  
60 g, puder przeciwpotny  
do stóp i dłoni, wyrób medyczny
Puder przeciwpotny do stóp i dłoni o natychmia-
stowym działaniu i długotrwałej skuteczności..  
Ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, 
złuszczające.

ANTIDRAL
100 ml
Skład: 1 g płynu zawiera 100 mg chlorku glinu.
Działanie: zmieszenie aktywności gruczołów potowych.
Wskazania: zewnętrznie, na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry.

Vibovit KOSMICZNE ŻELKI
50 żelków (225 g), smak owocowy, 
suplement diety 
Zestaw 10 witamin i minerałów, dla dzieci od 4 roku życia.
Informacja o produkcie: https://www.teva.pl/our-products/product-page-template/vibovit_kosmiczne_zelki/

GOLDisept
25 ml, spray do ust i gardła, wyrób medyczny
Wyrób medyczny wspomaga leczenie, łagodzi objawy oraz przebieg przewlekłych, nietypowych 
i nieswoistych zapaleń gardła i jamy ustnej. Skuteczny w przeważającej większości stanów zapal-
nych, niezależnie od przyczyny ich powstania.
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Producent: OLIMP LABORATORIESProducent: ICB PHARMA

Producent: ORKLA HEALTH Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Thea

KICK THE TICK 
Przyrząd  do usuwa
nia kleszczy, wyrób 
medyczny 
Ułatwia sprawne i bezpieczne 
usuwanie pasożyta, cograniczające 
możliwość transmisji czynników 
zakaźnych podczas wykonywania 
zabiegu.

KICK THE TICK  
Repelent, 200 ml, 
produkt biobójczy
Potrójna ochrona przed kleszczami, 
komarami i meszkami. Do stosowa-
nia na skórę, silny efekt do 4 godzin.

Podmiot odpowiedzialny:  ORKLA Dystrybutor: OMEGA PHARMA

MAJ / CZERWIEC
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Therm Line forte 
60 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera opatentowany ekstrakt z owoców cytrusowych i guarany - SINETROL 
oraz  zaawansowany kompleks Thermo Blend.
Polecany jest dla osób dorosłych dążących do redukcji masy ciała i odchudzających się.
Informacja o produkcie: https://olimpsport.com/pl/therm-line-40-3412

Plaster SALVEQUICK MINIONS 
20 sztuk, wyrób medyczny
Elastyczny i wytrzymały plaster, idealny dla aktywnych dzieci, odporny na wodę i brud, delikatnie  
przylega do skóry. Opakowanie zawiera plastry w trzech rozmiarach.

BODYMAX 
20 tabletek musujących, 
suplement diety
Informacja o produktacj:  
orklacare.com.pl/portfolio/bodymax/

PRZYPŁYW ENERGII 
Żeń-szeń +kofeina 
O smaku cytrynowo-imbirowym. Przywra-
ca energię i zmniejsza uczucie zmęczenia.

ŚWIEŻY UMYSŁ
9 witamin+3 minerały 
Suplement o smaku owoców tropikalnych. 
Zmniejsza uczucie zmęczenia i wspiera 
układ nerwowy.

SIŁA PIĘKNA  
Biotyna + kolagen
O smaku jabłkowo-miętowym. Poprawia 
wygląd skóry, włosów i paznokci.

XYLORIN  EXPRESS 
20 ml, wyrób medyczny
Odblokowuje nos  w 2 minuty!
Skuteczny spray do nosa, który pomaga 
łagodzić uczucie zatkanego nosa  przy 
przeziębieniu, grypie, alergicznym 
nieżycie nosa. Do długotrwałego sto-
sowania.

ZABAK 0,25 mg/ml
5 ml, krople do oczu, roztwór
Przeciwalergiczne krople do oczu bez konserwantów  Zabak® -  lek bez recepty. 
Leczy objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci >3 lat.
Może być stosowany aż do 3 miesięcy po pierwszym otwarciu.
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Producent: Johnson & Johnson

Podmiot odpowiedzialny: EGIS Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Podmiot odpowiedzialny:  A&D PHARMA Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires THEA

EXCILOR
Spray ochronny 3 w 1, 
wyrób medyczny
Spray ochronny: kurzajki i brodawki, grzy-
bica stóp, grzybica paznokci. 

Hyabak 0,15%
10 ml, wyrób medyczne 
Nawilżające krople do oczu i soczewek kontaktowych, zawierające 0,015g 
hialuronianu sodu w 10ml.

COLON C    
proszek, 200 g
Suplement diety w proszku, zawierający składni-
ki wspomagające utrzymanie zdrowych jelit. Pre-
parat przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 
12 go roku życia.
Składniki: łupina nasienna babki jajowatej, 
inulina z cykorii, podwójnie powlekane bakterie 
z rodzaju Lactobacillus acidophilus i Bifidobacte-
rium lactis. 
Właściwości składników: 
• łupina nasienna babki jajowatej to źródło błon-
nika pokarmowego włókna roślinnego, 
• inulina z cykorii korzystnie wpływa na pracę 
jelit oraz pomaga kontrolować wagę w ramach 
odpowiedniej diety,
• lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis 
to podwójnie powlekane bakterie kwasu mle-
kowego, które są naturalnym elementem flory 
bakteryjnej naszego organizmu.

DIP RILIF 
żel, 50 g
Dip Rilif jest lekiem przeciwbólowym i przeciwza-
palnym. Żel zawiera 2 substancje czynne, czyli 
ibuprofen i mentol, dzięki czemu lek zmniejsza 
stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, 
łagodzi ból oraz zmniejsza obrzęk. Dip Rilif moż-
na stosować u dorosłych oraz młodzieży w wieku 
powyżej 12 lat.

Dip Hot 

rozgrzewający, krem, 67 g
Dip Hot Rozgrzewający to produkt leczniczy do sto-
sowania miejscowego i objawowego m.in. w bólach 
mięśniowych i stawowych, w urazach (skręcenia, 
stłuczenia stawów), w rwie kulszowej. Lek wykazuje 
miejscowe działanie rozgrzewające, przeciwbólowe 
i przeciwzapalne.

Compeed Plaster na pęcherze ŚREDNI
5 plastrów
Natychmiastowo uśmierza ból. Chroni przed otarciami.
Dyskretny plaster na piętę zapewniający natychmiastową ulgę w bólu oraz ochronę przed pęche-
rzem. Został tak wyprofilowany, aby dobrze się trzymał poniżej ścięgna Achillesa.

Compeed Plastry na zrogowacenia
6 plastrów
Nawilżające hydrokoloidowe plastry natychmiast uśmierzają ból spowodowany uciskiem, pomaga 
usunąć zrogowacenia.

Compeed Plaster na pęcherze   
6 plastrów
Natychmiastowo uśmierza ból. Chroni przed otarciami.
Dyskretny plaster zapewniający natychmiastową ulgę w bólu oraz ochronę przed pęcherzem. Zo-
stał tak wyprofilowany, aby dobrze się trzymał poniżej ścięgna Achillesa.



Badania wykazały, że dotykamy 
naszej twarzy ponad 20 razy na 
godzinę, a to właśnie kontakt 
rąk z ustami, oczami czy nosem 
jest w większości przypadków 
przyczyną przenoszenia zara-
zków w tym wirusów. Jak często 
zatem myć ręce aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa? Dokładnej liczby nie po-
damy bo takiej nie ma, jednak 
powinno się to odbywać często 
i przede wszystkim dokładnie. 

Kiedy powinniśmy  
bezwzględnie umyć ręce?

• za każdym razem, gdy wyd-
muchujesz nos

• za każdym razem, gdy ki-
chasz w łokieć lub w dłoń

• przed dotknięciem dłonią 
twarzy

• przed gotowaniem jedzenia 

i po nim

• przed i po jedzeniu

• za każdym razem, gdy 
zbliżasz się do chorego  
w odległości 2 m

• przed i po objęciu opieką 
osoby chorej

• po dotknięciu lub karmieniu 
zwierzęcia

• po sprzątaniu lub kontakcie 
z odchodami zwierzęcymi 
(kuweta dla kotów itp.)

• po dotknięciu śmieci

• po zmianie dziecku pieluszki

• po wizycie w toalecie

Dokładnie to znaczy jak?
Na wstępie podkreślamy, że 
ważniejsza jest technik i czas 
podczas mycia rąk, niż rodzaj 
mydła. Jeżeli chodzi o czas, to 
mycie rąk powinno trwać nie 

krócej niż 30 sekund - tyle po-
trzebujemy żeby dotrzeć do 
każdego zakamarka naszych 
dłoni. Tak jak wspomnieliśmy 
technika mycia rąk jest bardzo 
ważna, dlatego postanowiliśmy 
jej nie opisywać a pokazać  
w formie infografiki, którą moż-
na znaleźć na stronie Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. Pole-
camy ja wydrukować i powiesić 
w łazience, żeby wszyscy domo-
wnicy robili to poprawnie.

Jeżeli mamy możliwość, tra-
dycyjne mydło warto zamienić 
na to w płynie z dozownikiem. 
Takie mydło z reguły zawiera 
dozownik z w formie pompki. 
Pamiętajmy żeby aktywować je 
łokciem. 

Dezynfekcja 
Czasami nie będziemy w sta-

poradnik w czasie pandemii
Jak i co dezynfekowaćJak i co dezynfekować

KORONAWIRUS ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ JUŻ WŁAŚCIWIE NA CAŁYM ŚWIECIE, WIĘC WIELU 
Z NAS ZASTANAWIA SIĘ CO ROBIĆ, ŻEBY SIĘ PRZED NIM USTRZEC? WEDŁUG SPECJA-
LISTÓW PIERWSZĄ I NAJPROSTSZĄ OCHRONĄ JEST PO PROSTU MYCIE RĄK. JEDNAK 
NIE TYLKO NA DŁONIACH MOŻEMY PRZENIEŚĆ WIRUSA. MUSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE KO-
RONAWIRUS, MOŻE PRZETRWAĆ NAWET DO KILKUDZIESIĘCIU GODZIN NA RÓŻNYCH 
PRZEDMIOTACH. ZATEM JAK ZADBAĆ O NASZE OTOCZENIE W TYM TRUDNYM CZASIE? 
NA TE I INNE PYTANIA POSTARAMY SIĘ ODPOWIEDZIEĆ W TYM ARTYKULE.
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nie umyć rąk za pomocą mydła 
i wody, ponieważ znajdujemy 
się w miejscu gdzie nie mamy 
dostępu do łazienki. W takim 
momencie zamiast tradycyjne-
go mycia, dezynfekujemy dło-
nie.  Do tej czynności używamy 
żelu lub płynu dezynfekują-
cego. Powinien zawierać co 
najmniej 60 procent alkoholu. 
Nacieraj żelem dłonie, aż będą 
suche. Powinno to zająć około 
20 sekund. 

W związku z dużym zapotrzebo-
waniem na te środki ich kupie-
nie może być obecnie trudne  
a nie warto się narażać i chodzić 
od sklepu szukając go. W takim 
przypadku możemy płyn lub żel 
przygotować sami w domu za 
pomocą kilku produktów.

Na 200 ml płynu potrzeba:

165 ml alkoholu etylowego 
95%,

8,5 ml wody utlenionej,

3 ml gliceryny,

18 ml wody.

Na koniec można dodać 2-3 
kropelki olejku herbacianego, 
który ma właściwości anty-
septyczne.  

Aby otrzymać żel antybakte- 
ryjny musimy wymieszać wszys-
tkie składniki w poniższych pro-
porcjach: 

5 łyżek spirytusu (lub wyso-
koprocentowego alkoholu),

2 łyżki żelu aloesowego,

10 kropel olejku.

Opcjonalnie można dodać 1/4 
łyżeczki olejku z witaminą E, 
aby chronić skórę dłoni przed 
wysuszeniem. 

Warto także przypomnieć, że 
oprócz czystości naszych dłoni, 
równie ważne jest ich odpo-
wiednie nawilżenie. Mycie rąk 
wysusza skórę przez co staje się 
przesuszona i podatna na pęka-
nie. Radzimy więc, zaopatrzyć 

się w krem do rąk nawilżający  
i stosować go po myciu.

Dom – strefa wolna  
od wirusów
Pisaliśmy już wcześniej o tym jak 
zadbać o ochronę nas samych, 
ale czystość a nawet dezyn-
fekcja naszego mieszkania 
może okazać się równie ważna.  
Wynika to z faktu, że wirus 
może przebywać wiele godzin 
na niektórych powierzchniach,  
a z nich możemy go przenieść 
dalej, wystarczy dotknąć za-
nieczyszczonej klamki, a potem 
ust. Zatem jak zamienić swoje 
mieszkanie w „strefę wolną od 
wirusów”? Jakich środków do 
tego użyć?

Zacznij od siebie
Zanim dokładnie wysprzątamy 
nasze mieszkanie pamiętajmy, 
że nosicielem wirusa może 
być osoba, która nie ma obja-
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wów a także, że możemy go 
przynieść ze sobą np. na rękach.  
Dlatego wracając do domu,  
dobrze jest zdezynfekować ręce 
zanim wejdziemy do mieszkania. 
Ubrania w których byliśmy na 
zewnątrz, powinniśmy zmienić 
i nie trzymać ich w szafie z tymi, 
w których chodzimy po domu. 
Ważne jest, żeby jak najszybciej 
zdjąć obuwie. Jeżeli już to ws-
zystko zrobimy, powinniśmy się 
udać do łazienki umyć ręce. 

Jeśli mamy baterie jednouchwy-
towe, a myjemy ręce po przyjś-
ciu do domu, uruchamiajmy ją 
np. nadgarstkiem. Nie stawiajmy 
toreb z zakupami na blatach itp. 
(zresztą tego w ogólne nie po-
winniśmy robić).

Wietrzenie
Wiosna i obecna pogoda zde-
cydowanie sprzyja częstemu 
wietrzeniu pomieszczeń. Po-
winniśmy robić to jak najc-

zęściej. Oprócz pozbycia się 
wszelkich zarazków, zyskamy 
jeszcze świeże powietrze, które 
zdecydowanie przyda się nam 
biorąc pod uwagę, że większość 
czasu spędzamy w pomieszcze-
niach. 

Najskuteczniejsze jest wietrze-
nie intensywne- lepiej otworzyć 
całe okno na kilka minut, niż je 
uchylić na dłuższy czas. Dla osób 
podatnych na przeziębienia, po-
lecamy wietrzyć pomieszczenia 
po kolei, żeby uniknąć przeby-
wania w przeciągu. 

Jakie miejsca dezynfekować  
najczęściej?
Tutaj odpowiedź może wydać 
się dość dziwna, ale po- 
winniśmy szczególną uwagę 
poświęcić miejscom, które na 
co dzień rzadko sprzątamy. Są 
to przede wszystkim wszelkiego 
rodzaju klamki, uchwyty, włąc-
zniki światła, słuchawki domo- 

fonów. Zwróćmy uwagę także  
na przedmioty, których bardzo 
często dotykamy a są idealnym 
siedliskiem dla bakterii i wirusów, 
czyli piloty, przyciski na sprzęta-
ch RTV i AGD, pamiętajmy także  
o telefonach i kluczach. 

Oczywiście nie zwalnia nas to 
z dezynfekowania powierzch-
ni, które sprzątamy na co dzień 
czyli podłogi, meble, umywalki, 
wanny, sedesy a także baterie 
umywalkowe czy prysznicowe. 
Sprzątając musimy się pows-
trzymać od dotykania twarzy- 
zresztą powinniśmy się tego 
zawsze wystrzegać podczas spr-
zątania. W trakcie porządków 
powinniśmy mieć na rękach 
rękawiczki jednorazowe. 

Czym dezynfekować
Jak już wcześniej wspominaliśmy 
do zniszczenia koronawirusa 
wystarczy mydło, które niszczy 
tzw. warstwę lipidową (tłuszczo-
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wą). Tak samo wygląda sytuacja 
w przypadku środków, którymi 
na co dzień usuwamy tłuszcz 
czyli na przykład płynu do mycia 
naczyń. Możemy używać także 
środków zawierających chlor. 

Do sprzątania mieszkania 
możemy użyć płynów, żeli 
i chusteczek antybakteryjnych 
oraz specjalnych płynów dezyn-
fekcyjnych, które pojawiły się 
w sprzedaży. Z domowych spo-
sobów i środków możemy także 
sięgnąć po alkohol etylowy, ale 
pamiętajmy, że musi mieć on 
stężenie etanolu powyżej 60%.

Oczywiście nie wszystkie po-
wierzchnie można zdezynfe-
kować w ten sam sposób. Te 
najbardziej narażone na wirusy 
(klamki, przyciski, włączniki, 

uchwyty baterii itp.), najlepiej 
czyścić środkiem dezynfeku-
jącym lub roztworem na ba-
zie alkoholu (pamiętajmy, że 
musi to być mocny alkohol!). 
Oczywiście przy dezynfekcji 
np. włączników światła trzeba  
pamiętać o zwykłych zasadach  
bezpieczeństwa i nie wycie-
rać ich np. mokrą szmatką czy 
gąbką!

Do sprzątania i dezynfekcji ła-
zienki i kuchni użyjmy środków 
przeznaczonych do sprzątania 
zawierających chlor (uwaga: 
chlor niszczy chrom, którymi są 
pokryte m.in. baterie). Dobrą al-
ternatywą są środki z mocnym 
alkoholem.

Do mycia podłóg itp. możemy 
użyć standardowych płynów, 

które rozpuszczają tłuszcze. 
Zmieniajmy często wodę. Jeśli 
mamy mop lub myjkę parową, 
wykorzystajmy ten sprzęt jako 
pomoc w dezynfekcji mieszka-
nia.

Czy trzeba dezynfekować 
zakupy?
Naukowcy podają, że nie ma do-
wodów na to, że można zarazić 
się wirusem SARS – CoV – 2 po-
przez żywność. W takim wypa-
dku największym ryzykiem zwią-
zanym z tym wirusem jest sam 
fakt przebywania między ludźmi 
w trakcie robienia zakupów. 

W takim razie czy jest sens  
trzymania zakupów przez trzy 
dni np. w garażu, żeby wirus na 
powierzchni opakowań zginął? 
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Czy powinniśmy dezyn-
fekować każde pudełko, 
siatkę, które przynieśliśmy 
ze sklepu? Czy owoce  
i warzywa powinniśmy 
myć wodą z mydłem  
przed ich zjedzeniem? 
Przede wszystkim, trzyma-
nie zakupów przez trzy dni  
w garażu mogłoby nieść za 
sobą konsekwencje dla nasze-
go bezpieczeństwa, ponieważ  
żywność, którą trzymalibyśmy 
w takich warunkach mogłaby 
się po prostu zepsuć. Jeżeli-
byśmy tego nie zauważyli mo-
glibyśmy się zatruć.  

Mikrobiolodzy podkreślają, że 
faktycznie wirus w temperatu- 
rze pokojowej powoli się deza-
ktywuje. W większości przypad- 
ków wystarczy około 8 godzin. 

Czy zatem dezynfekować  
wszystkie opakowania z żyw-
nością, które przynieśliśmy do 
domu? Jeżeli faktycznie mamy 
obawy dotyczące tych opako-
wań to przede wszystkim po-
winniśmy po prostu umyć ręce, 
po przygotowaniu posiłku,  
przed jedzeniem. Ponadto taki 
nawyk powinniśmy w sobie 
wyrobić na  zawsze.

Co do produktów rolnych, to 
zdecydowanie odradzamy ich 
mycie wodą z mydłem. Mydło 
nie zostało stworzone z myślą o 
czyszczeniu produktów spoży-
wczych, tylko naszej skóry. Jeże-
li więc niewielka jego ilość prze-
dostanie się do naszego układu 
pokarmowego, to możemy 

narazić się na problemy żołąd-
kowe. Na dzień dzisiejszy wyty- 
czne np. agencji ds. żywnoś-
ci USA rekomendują płukanie  
w zimnej wodzie jako środek 
wystarczający. W Polsce pojawiły 
się też pytania odnośnie  bez- 
pieczeństwa spożywania pie- 
czywa kupowanego „luzem”. 

- Ze względu na obawy klientów 
kupujących pieczywo luzem Głó-
wny Inspektor Sanitarny informu-
je, że nie ma żadnych doniesień 
naukowych wskazujących na 
zakażenie koronawirusem dro-
gą pokarmową. […] W przypa-
dku jakichkolwiek wątpliwości 
bądź obaw, wystarczy umieścić 
zakupione pieczywo na około  
2 minuty w piekarniku nagr-
zanym wcześniej do temperatury 
180-200°C. Dostępne źródła nau-
kowe wskazują, że wirusy ulega-
ją inaktywacji w temperaturze   
ok. 60-70°C – czytamy na gis.
gov.pl. 

Największe ryzyko w super-
marketach (i innych miejscach 
publicznych) stanowi kontakt 
z innymi osobami. Zdaniem 
ekspertów najbardziej prawdo-
podobną przyczyną zakażenia 
koronawirusem jest bowiem 
przenoszenie go bezpośred-
nio między ludźmi. Pamiętajmy 
więc o bezpiecznej odległości 
(2 metry), unikaniu dotykania 
twarzy po wyjściu z domu oraz 
o dokładnym myciu rąk.

Nie sposób zauważyć, że w os-
tatnim czasie do łask wróciły 
niestety plastikowe siatki, ze 

względu na to, że są one jedno-
razowego użytku i po zakupach 
możemy je spokojnie wyrzu-
cić. W dobie pandemii nie po-
winniśmy jednak zapominać  
o ekologii i dbaniu o naszą pla-
netę. Dlatego przypominamy, 
że zakupy warto robić rzad-
ziej a większą ilość, pakując je  
w torby materiałowe, które po 
powrocie do domu będziemy 
mogli wyprać. W ten sposób 
będziemy ekologiczni a robiąc 
większe zakupy rzadziej bę- 
dziemy mniej narażeni na po-
tencjalny kontakt z wirusem.  

Podobnie jak w przypadku 
artykułów spożywczych i dos-
taw żywności, poczta i paczki 
kurierskie stwarzają niskie ry-
zyko przeniesienia koronawi-
rusa. Przede wszystkim należy 
bezwzględnie unikać kontaktu 
z osobą dostarczającą. Nie ma 
potrzeby dezynfekowania poc-
zty ani paczek, należy jednak 
dokładnie umyć ręce po dotk-
nięciu ich a wszelkie opakowa-
nia tj. kartony czy pudełka – jak 
najszybciej zutylizować.

Jak widać oprócz służb me-
dycznych, to także my mu-
simy stanąć na straży zdrowia.  
W tym przypadku, dbając  
o swoje zdrowie dbamy także 
o zdrowie innych, więc każdy  
z nas powinien stosować się do 
tych zasad. Rady o których pi-
saliśmy nie są trudne w realiza-
cji, musimy się jedynie do nich  
przystosować i o nich pamiętać. 

oprac. W. Jakubek
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BIOVITAL PAMIĘĆ   
1000 ml, suplement diety 
Suplement przygotowany w oparciu o bioaktywne 
składniki, które wpływają na prawidłową pracę umysłu 
utrzymując go w dobrej kondycji na długo.  
Zawiera  unikalne połączenie  z trzech roślin:  
Bacopa monniera, Gotu  kola i Ginkgo biloba.

BIOVITAL TRAWIENIE   
1000 ml, suplement diety 
Suplement dzięki formie toniku jest łagodny dla żołądka  
i umożliwia szybkie wchłanianie substancji aktywnych dla 
organizmu, a zawarte składniki wspomagają jego naturalne 
oczyszczanie. 

BIOVITAL  
ZDROWIE PLUS
1000 ml, suplement diety
ENERGIA I WITALNOSĆ,SERCE I UKŁAD 
KRĄŻENIA
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, 
zalecany szczególnie osobom przepracowa-
nym, przemęczonym, chcącym zachować 
zdrowie, odporność, energię i dobrą kondy-
cję organizmu niezależnie od wieku.

Informacja o produkcie:  https://www.egis.pl/24/nasze-leki/60/biovital

Podmiot odpowiedzialny: EGIS
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z gorgonzoląz gorgonzolą

Grillowane Grillowane 
strączki bobu

Gruszka

SKŁADNIKI
• 12 szt strączków młodego bobku
• 2 dymki
• oliwa
• sól
• pieprz
• łyżka ostrej musztardy

PRZYGOTOWANIE
Strączki bobu obtaczamy w oliwie. Na pa-
telni grillowej, lub na grillu układamy bób  
i smażymy po obydwu stronach aż będzie 
brązowy. Dymkę grillujemy, tniemy w plastry 
i mieszamy z oliwą i musztardą. Bób poda-
jemy z cebulowym sosem, solą i pieprzem.

SKŁADNIKI
• 12 szt strączków młodego bobku
• 3 gruszki 390 g
• ser gorgonzola (Dolce lub Picante  
   w zależności od upodobań) 90 g
• świeży tymianek
• 1 łyżka masła 10 g
• kilka sztuk goździków

POTRZEBNE RZECZY
• patelnia grillowa

PRZYGOTOWANIE
Gruszki umyj, przekrój na pół i wydrąż łyżecz-
ką gniazda nasienne. Na patelni grillowej 
rozgrzej masło. Rozłóż gruszki na rozgrzane 
masło i grilluj, aż będą miękkie (pilnuj ich 
cały czas, aby nie rozgotowały się zupeł-
nie). Podczas grillowania gruszek na pa-
telnię wrzuć goździki (nadadzą gruszkom 
ciekawy, korzenny posmak i zapach). Na 
ciepłe gruszki rozłóż pokrojoną w kostkę lub 
rozerwaną w palcach gorgonzolę. Udeko-
ruj świeżym tymiankiem i podawaj.



Porady i Porady i wskazówki

to znaczy jaka?
Dobra dieta
SKORO STARAM SIĘ JEŚĆ ZDROWO, TO DLACZEGO NIE CHUDNĘ? PRÓBUJESZ SIĘ  
ODCHUDZAĆ, ALE ŻADNA DIETA NIE DZIAŁA? BYĆ MOŻE NIEŚWIADOMIE PODCZAS 
ODCHUDZANIA POPEŁNIASZ BŁĘDY. PRAWIDŁOWE ODCHUDZANIE TO PROCES  
WIELOETAPOWY I ROZŁOŻONY W CZASIE. ZDROWA, ZBILANSOWANA DIETA  
ODCHUDZAJĄCA W POŁĄCZENIU Z AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA. 
NIE PODDAWAJ SIĘ – SPRAWDŹ, JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW ŻYWIENIOWYCH.

Udaj się do specjalisty
Założenia wszystkich diet 
wydają się dość proste i jasne, 
jednak kiedy przychodzi czas 
wprowadzenia jednej z nich  
w życie to okazuje się, że jest 
wiele pytań. W tym momencie 
najprostszym i najszybszym ro-
związaniem zdaje się, sięgnięcie 
do wiedzy z Internetu. Jednak 
po wpisaniu hasła związanego 
z dietą w popularnej wyszu-
kiwarce wyskakuje mnóstwo 
artykułów i przepisów na to jak 
schudnąć. Treści w nich zawarte 
nawet czasami się wykluczają.  
I co wtedy? To jeden z powo-
dów dla których wizyta u lekarz 
i dietetyka- specjalisty jest do-
brym rozwiązaniem. 

Dodatkowy problem pojawia 
się jeżeli wprowadzić taką dietę 
chce osoba z chorobami dieto- 
zależnymi tj. cukrzyca typu 2, 

nadciśnienie tętnicze, choroby 
układu sercowo-naczyniowego. 
W takich przypadkach oprócz 
przeorganizowania sposobu 
żywienia, potrzebne jest także 
zmiana dotychczasowego stylu 
życia. Dlatego też, chęć wpro-
wadzenia takiej diety powin-
niśmy skonsultować z lekarzem, 
który zna aktualny stan nas-
zego zdrowia. To on najpierw 
powinien zdecydować, czy ja-
kakolwiek dieta będzie dla nas 
bezpieczna. Jeżeli nie będzie 
widział przeciwwskazań, to 
wtedy możemy się udać do die-
tetyka. Zabierzmy ze sobą ak-
tualny opis stanu naszego zdro-
wia i wyniki badań, ponieważ 
to będzie dla dietetyka ważne 
podczas układania naszego no-
wego systemu żywienia.

Dietetyk jest osobą, która dzię-
ki swojej wiedzy i doświadcze-
niu, pomoże w wprowadzeniu 

koniecznych zmian, nawet jeśli 
na początku wydają się one nie-
możliwe. Ułoży indywidualny 
plan żywieniowy, dostosowany 
do potrzeb każdego z nas, oraz 
do osiągnięcia wyznaczonego 
celu, a w chwilach kryzysu po-
pracuje nad naszą motywacją.

Odchudzanie to trudny czas,  
w trakcie którego pojawi się 
wiele pytań i wątpliwości, dlate-
go dobrze jest móc skorzystać 
z porady specjalisty, który pr-
zygotuje nas psychicznie. Die-
tetyk powie nam, jakich efek-
tów możemy się spodziewać  
i w jakim czasie. Pamiętajmy, że 
z porad specjalisty nie korzys-
tają tylko osoby z problemem 
nadwagi. Jest to osoba specja-
lizująca się w żywieniu we ws-
zystkich jednostkach chorób 
dieto-zależnych, pomaga także 
kobietom planującym ciążę, 
ciężarnym oraz karmiącym. 
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Zarówno lekarze jak i dietetycy 
zgodnie mówią, że dieta ideal-
na, uniwersalna nie istnieje. 
Każda dieta powinna być indy-
widualna, dlatego my postano-
wiliśmy wymienić jedynie kilka 
zasad, które każda osoba na 
diecie powinna zastosować.

Przygotowanie
Dietę powinno poprzedzać oc-
zyszczenie organizmu. Można 
to zrobić wprowadzając tak 
zwane dni płynne, np. co 3, 4 
dni, przez pierwsze dwa tygod-
nie. W tych dniach nasza dieta 
powinna się składać jedynie 
z napojów, świeżo wyciskane 
soki, zupy. Dzięki temu zabie-
gowi nasz żołądek nieco się 
obkurczy a organizm wydali 
zapas wody. Nie można trak-
tować oczyszczania jako sa-
mej w sobie diety. To jedynie  

wstęp. W kolejnych dniach  
naszej diety bilans wody wyró-
wna się a tkanka tłuszczowa 
zacznie się zmniejszać. Jeżeli  
w tym czasie nie stracimy 
wyraźnie na wadze, nie przej-
mujmy się. Będzie to oznaczać, 
że zmienia się skład naszego 
ciała, jest w nim mniej tłuszczu 
a więcej wody. 

Cierpliwość to podsta
wa sukcesu
Musimy sobie uświadomić, że 
odchudzanie to proces wieloe-
tapowy i rozłożony w czasie. Nie 
chodzi o to żeby jak najszybciej 
schudnąć, a o to, żeby efekt był 
trwały. Najlepiej więc jeżeli po-
ruszamy się powoli, stopniowo 
wprowadzając w życie nowe 
nawyki żywieniowe. Dietetycy 
podkreślają, że najlepiej jest 
chudnąć od pół do kilograma 

tygodniowo. Więc jeżeli chce- 
my schudnąć 10 kg, to musimy 
liczyć się z tym, że potrwa to 
około 3 miesięcy. Ale to nie ko-
niec, ponieważ równie ważne 
jest wychodzenie z diety, które 
powinna trwać tyle samo. 

Zróżnicowana dieta
Dobrze skomponowana dieta 
powinna być różnorodna. Po-
winno się w niej znaleźć zaró-
wno mięso jak i owoce i warzy-
wa. Nasz organizm potrzebuje 
także węglowodanów i trochę 
tłuszczu. Kluczowe dla diety jest 
białko. W diecie powinno się go 
znaleźć na tyle dużo, żeby nasz 
organizm czerpał energie właś-
nie z niego a nie ze spalania ko-
mórek mięśni. 

Takie nawyki żywieniowe po-
winniśmy starać się wprowa-
dzić także po zakończeniu 
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diety. Jeżeli tego nie uczynimy 
możemy się spodziewać tak 
zwanego efektu „jojo”. Efekt ten 
polega na tym, że jeżeli po kilku 
tygodniach odchudzania znowu 
zaczniemy jeść dużo, to niespa-
lone pożywienie będzie zamie-
niane przez organizm w tłuszcz  
i chowane na zapas, na wypadek 
kolejnego okresu niedożywie-
nia. Zatem kilogramy, których 
niedawno się pozbyliśmy po-
wrócą do nas niczym jojo. 

Ogranicz kalorie
Odchudzanie w dużym uprosz- 
czeniu polega na tym, żeby  
zmniejszyć ilość kalorii w ten 
sposób, aby spalać ich więcej, 
niż się zjada. Jaka jest optymalna 
ilość kalorii potrzebna naszemu 
organizmowi? Jest to zależna od 
wielu zmiennych, dlatego my ra-
dzimy, żeby ustalić to z lekarzem 
lub dietetykiem. Zapotrzebowa-
nia na kalorie jest skorelowane  
z naszym wiekiem, aktywnością, 
płcią, a nawet rodzajem wykony-

wanej pracy. Każdy z nas ma 
też swoje indywidualne tempo 
metabolizmu. To i jeszcze kilka 
innych zmiennych musi uwzględ- 
nić specjalista, żeby określić 
do jakiego poziomu możemy 
bezpiecznie zmniejszyć ilość 
przyjmowanych kalorii. Kalku-
latory kalorii, które znajdziemy  
w internecie nie powinny być 
traktowane jako pewnik, a jedy-
nie jako sugestię. 

Oprócz problemów ze zdro-

wiem, zbyt mała liczba kalo-
rii może także niekorzystnie 
wpłynąć na procesy metabo- 
liczne. Nastąpi ich spowolnienie-  
w ten sposób organizm będzie 
chciał zaoszczędzić energię. Or-
ganizm, któremu dostarczamy 
za mało kalorii zacznie je pobie-
rać z białka w uproszczeniu zacz-
nie „zjadać” własne mięśnie. 

Przyjmuje się, że do prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu 
kobiecie potrzebne jest 1800-
2400 kcal dziennie, natomiast 

mężczyźnie 2200-3200 kcal. 
Dokładna wartość zależna jest 
od własnych predyspozycji.  

Nastawienie to podstawa

Przed rozpoczęciem walki z ki-
logramami warto ze sobą po-
ważniej porozmawiać i zadać 
sobie kilka pytań. Dlaczego ch-
cemy schudnąć? Jaki jest nasz 
cel? Dlaczego  nie udało nam się 
schudnąć poprzednio? Zadając 
te pytani powinniśmy za punkt 
wyjścia przyjąć jedno: cudownej 
diety nie ma! Skoro niepotrzebne 
kilogramy gromadziłeś latami, to 
nie stracisz ich w ciągu tygodnia. 
Dlatego radzimy unikania diety- 
cud, nie sprawdzi się. Nawet 
jeżeli uda nam się zrzucić nasz 
nadbagaż, to nie uda nam się 
utrzymać tego efektu na stałe. 
Dieta to także stała zmiana na-
wyków żywieniowych. 

Bardzo ważne w odchudzaniu 
jest zmiana sposobu myślenia. 
Musimy mieć pozytywne nas-
tawienie, przekonanie że tego 
chcemy i jasno określone realne 
cele. 

Dieta idealna 
nie istnieje
Tak samo jak nie ma diety ideal-
nej, nie ma również idealnego 
sposobu odżywiania. Wszyst-
ko uzależnione jest od naszego 
stanu zdrowia, metabolizmu, ro-
dzaju wykonywanej pracy. Dieta 
musi być dostosowana do nasze- 
go rozkładu dnia, możliwości in-
dywidualnych i upodobań. Jeże-
li na przykład nie lubimy kaszy  
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to nie zmuszajmy się do niej, 
zastąpmy ją czymś innym. Jeżeli 
nasz plan dnia uwzględnia obiad 
dopiero po 17, kiedy wrócimy do 
domu i to nam odpowiada to 
nie zmieniajmy tego. Należy pa-
miętać, żeby w pracy zjeść kilka 
małych posiłków. Najważniejsze, 
żeby nie traktować diety jako 
zła koniecznego. Trzeba ją trak-
tować jako nowy lepszy sposób 
życia. 

Dieta powinna być 
smaczna
Dieta to nie pokuta i nie może 
być torturami. Jeżeli będziemy 
jeść rzeczy, które nam nie sma-
kują to szybko się zniechęcimy. 
A chodzi o trwałą zmianę na-
wyków żywieniowych. Jedzenie 
powinno być przyjemnością. 

Powinniśmy poszukać takich  
przepisów, żeby nam smako-
wały. Dieta powinna zawierać 
zioła, pestki, orzechy. Próbujmy 
eksperymentować, urozmaicać 
posiłki. Wtedy znajdziemy włas-
ne smaki a potrawy, które wcześ-
niej były dla nas niejadalne staną 
się smaczne, zdrowe i pożyw-
ne. W planowaniu diety należy 
umieścić małe grzechy. Warto 
czasami zjeść coś słodkiego, co 
poprawi nasz nastrój. Słodycze 
w małych ilościach, raz na jakiś 
czas na pewno przyniosą mniej 
szkód, niż regularne zjadanie 
całej tabliczki czekolady. 

Ilość jest ważna
Jeżeli znamy odpowiednią  
dawkę kalorii jakiej potrzebują 
nasz organizm to nie możemy 

jej przyjąć w postaci jednego 
posiłku. Optymalnie byłoby jeść 
około 5 razy dziennie, małe por-
cje, co 3, najwyżej 4 godziny. 
Unikniemy wtedy tak zwanego 
wilczego głodu. Jest to gwałto-
wny spadek glukozy we krwi. 
Posiłki, które przygotowujemy 
powinny być małe i spożywajmy 
je powoli. Skupiajmy się na sma-
ku i celebrujmy posiłek. Zasada 
mówi: jedz powoli a zjesz mniej. 
Mniejsze posiłki dobrze jeść na 
mniejszych talerzach, ponie-
waż jemy także oczami. Od stołu 
warto wstać z lekkim niedosy-
tem, ponieważ dopiero po około  
15 minutach nasz mózg otrzy-
muje sygnał, że głód został już 
zaspokojony. Starajmy się jak 
najmniej próbować podczas go-
towania i nie dojadać resztek.  
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Gotujmy tylko tyle, ile powin-
niśmy zjeść a nie na zapas.  
Dzięki temu ograniczymy także 
marnowanie jedzenia.

Bądź aktywny
Dieta jest kluczowa w procesie 
chudnięcia ale ciężko to zrobić 
bez odpowiedniej dawki aktyw-
ności fizycznej. Organizm do pr-
zetworzenia dostarczanych mu 
składników potrzebuje tlenu.  
A to właśnie podczas uprawia-
nia aktywności dostarczamy 
tlen. Zatem im więcej go będ-
zie tym szybsze będzie spalanie.  
Przejście normalnym krokiem 
1,5 km sprawi, że stracisz 150–
200 kcal. Regularny ruch nie  
tylko przyśpieszy spalanie kalo-
rii, ale też wpłynie na twoje  
samopoczucie. Jeśli do tej pory 
nie ćwiczyłeś, zacznij od 20-mi-

nutowych dawek 3 razy w ty-
godniu. Stopniowo zwiększaj 
trening do 45–60 minut. Może to 
być np. pływanie, jazda na rower-
ze, aerobik. Wybierz to, co sprawi  
Ci największą przyjemność.

Wyjście z diety
Jak już wcześniej pisaliśmy wyjście 
z diety to kolejny „milowy krok” do 
pozbycia się zbędnych kilogramów. 
To co nam się udało zdobyć w trak-
cie diety, musimy jeszcze utrzymać. 
Dlatego ważne jest, żeby z diety 
wychodzić powoli. Polega to na 
stopniowym zwiększaniu kalorii. Pr-
zez pierwsze 2–3 tygodnie kaloryc-
zność posiłków zwiększ o 100 kcal. 
Może to być np. dodatkowa porcja 
ryżu czy kaszy do obiadu lub jogurt 
do śniadania. W sumie przez ok. 3 
miesiące od zakończenia właściwej 
diety staraj się jeść mniej więcej  

o 300 kcal mniej niż wynosi twoja 
indywidualna norma dzienna.

W obecnej chwili mamy sporo  
czasu, ponieważ wielu z nas nie  
pracuje lub wykonuje swoje 
obowiązki z domu. Jest to dobry 
okres na to żeby zadbać o siebie.  
Polecamy konsultacje z dietety-
kiem, która może odbyć się bez 
wychodzenia z domu. Większa 
ilość wolnego czasu,  pomoże nam 
wprowadzić dietę w życie. Goto-
wanie nowych potraw może na 
początku pochłonąć trochę wię-
cej czasu niż zwykle, ale uwierzcie 
nam – warto! Jak tylko będziemy 
mogli bezpiecznie wyjść z domów 
to docenicie, że pozbyliście się „na-
dbagażu” i zmieniliście swoje życie 
na lepsze. 

oprac. W.Jakubek
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Czasami mam problem z oddechem, najczęściej po jedzeniu. Robi-

łam badania i niczego nie stwierdzono. Mam 26 lat i bardzo mnie 

to nurtuje, boję się, że mogę się udusić albo jest to na tle nerwo-

wym. Denerwuje się. Nic mnie nie boli, nie kaszlę, nie palę. Kiedyś 

paliłam, czy może to być jakaś przyczyna? Bardzo proszę o odpo-

wiedź. Czy jest możliwe, aby przestać oddychać, będąc zdrowym?

odpowiada dr Grażyna Oszczepalińska

Nie napisała Pani czy problemy z oddycha-
niem występują po ściśle określonych po-
karmach. Jeśli tak, to mogą mieć związek 
z alergią pokarmową dotyczącą górnych 
dróg oddechowych tzw. OAS (oral allergy 
syndrom).
W zespole tym po zjedzeniu uczulających 
pokarmów pochodzenia roślinnego (np. 
orzechy, jabłko seler itp.) lub zwierzęcego 
(np. ryby, krewetki itp.) mogą wystąpić ob-
jawy związane ze zwężeniem górnych dróg 
oddechowych (obrzęk języka, krtani, warg), 
świąd w jamie ustnej, utrudniony, często 
świszczący oddech.
Objawom alergii ze strony górnych dróg od-
dechowych mogą towarzyszyć dolegliwości 
ze strony innych narządów:

• nosa (kichanie, świąd, wodnisty katar, 
uczucie blokady nosa),

• oczu (zaczerwienienie spojówek, łza-
wienie, świąd),

• skóry (wykwity o charakterze pokrzyw-
ki),

• oskrzeli (kaszel, świszczący, utrudniony 
oddech, uczucie ucisku w klatce piersio-
wej).

Przy występowaniu powyższych objawów 
wskazane byłoby przeprowadzenie diagno-
styki w poradni alergologicznej (testy punk-
towe z alergenami, ewentualnie oznaczenie 
swoistych przeciwciał IgE, próba eliminacji, 
a następnie prowokacji alergenami podej-
rzanymi o wywoływanie objawów).

Inne przyczyny utrudnionego przełykania to:
• choroby górnych dróg oddechowych 

(zaburzenie procesu połykania spowo-
dowane przyczynami neurologiczny-
mi, zapalnymi, nowotworami),

• układu pokarmowego (refluks żołądko-
wo-przełykowy, owrzodzenia, grzybica 
przełyku, urazy, nowotwory) - wskaza-
na konsultacja laryngologiczna i ga-
strologiczna (badanie endoskopowe 
krtani, ocena procesu połykania – RTG 
przełyku po podaniu papki barytowej), 
manografia przełyku, tomografia kom-
puterowa, badanie endoskopowe prze-
łyku i żołądka,

• choroby neurologiczne – konsultacja 
neurologiczna,

• endokrynologiczne (np. wole tarczycy) 
- konsultacja w poradni endokrynolo-
gicznej.

Stosunkowo częstą przyczyną utrudnień  
w oddychaniu jest nerwica. Występuje wów-
czas uczucie ciała obcego w gardle, niepokój.
Jeśli wykluczono u Pani przyczyny organicz-
ne mogące wywoływać podane dolegliwo-
ści, jeśli podejrzewa Pani wpływ czynników 
emocjonalnych (niepokój, lęk przed udu-
szeniem) warto się skonsultować z psycho-
logiem lub psychiatrą w celu wykluczenia 
nerwicy, a w razie jej rozpoznania wdrożyć 
odpowiednie leczenie farmakologiczne lub 
terapię psychologiczną.
Jeżeli objawy nie są związane z zaburzenia-
mi organicznymi, to na pewno nie doprowa-
dzą do uduszenia.

Ludzie listy pisząLudzie listy piszą
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Po Po godzinach...

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Zawędrować można nad wodą, do lasu, a także na wiejskie łaki. 
A co byście powiedzieli na miejsce w Polsce, gdzie spotkacie to 
wszystko na raz? Czyż nie brzmi doskonale? Zachęcam do wędró-
wek po Podlasiu, gdzie można zarówno pędzić rowerem przez nie-
kończące się dukty leśne, doświadczyć życia na wsi, jak i obserwo-
wać niezwykłą urodę jezior, rzek i bagien. 

Green Velo! Rowerowa autostrada przez Podlasie

ETAP 1 – Okolice jeziora Wigry
Trasa: 45 km
Warto rozpocząć trasę z Suwałk, kierując się 
w okolice Wigier, a dokładnie pętlą zielonym szla-
kiem wokół jeziora Wigry. Mijając miejscowość 
Stary Folwark możemy wstąpić do interdyscypli-
narnego Muzeum Wigier, a w samych Wigrach 
natkniemy się na najbardziej malowniczo położo-
nych klasztor w kraju. 
Zwieńczeniem pętelki może być kąpiel w niezwy-
kle przejrzystej wodzie. Po drodze znajdziemy kil-
ka ścieżek przyrodniczych.

Etap 2 – Wigry-Augustów  
i Puszcza Augustowska
Trasa: 50 km
Ten odcinek najlepiej pokonać wzdłuż rzeki 
Czarna Hańcza. To przyjemna trasa, prowadząca 
głównie polami, suwalskimi wioskami i Puszczą 
Augustowską. Dzięki doskonałemu oznaczeniu 
nie sposób się zgubić, można się jedynie zapo-
mnieć, licząc bociany czy obserwując mijane po 
drodze śluzy. Wzdłuż trasy znajdziemy wiele ma-
lowniczych pól namiotowych, często położonych 
nad samą rzeką. Z kolei augustowskie lasy słyną 
ze zdrowotnych właściwości obecnych w powie-
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trzu olejków eterycznych, dzięki czemu Augustów 
szczyci się mianem uzdrowiska. Legenda głosi, że 
miasto założył Zygmunt August, aby upamiętnić 
swoją schadzkę z Barbarą Radziwiłłówną…
Wieczorem romantyczne spotkanie na augustow-
skim molo przy zachodzie słońca – zawsze musi się 
udać!
Przez wiele kilometrów szlak rowerowy Green Velo 
prowadzi wzdłuż kanału, a po drodze można zoba-
czyć śluzy Mikaszówkę i Paniewo. 

Etap 3: Augustów- Dębowo  
nad Biebrzą
Trasa: 30 km
Ten odcinek to leśna przygoda wzdłuż Puszczy 
Augustowskiej – pierwsze kilkanaście kilometrów 
prowadzi lasem, a nieliczne puszczańskie wioski to 
miła odmiana dla leśnego pejzażu. Puszcza Augu-
stowska to chyba największy zwarty kompleks le-
śny w kraju. Z czasem leśny krajobraz przekształca 
się w zielone pastwiska, na których przestrzeń po-
kojowo dzielą krowy i bociany. I tak  powoli dociera 
się do nadbiebrzańskiego królestwa.

Trasa rowerowa prowadzi niewielkimi podlaski-
mi miasteczkami i wioskami. I tak, we wsi Krasny-
bór można odwiedzić najstarszy kościół Podlasia,  
a w Sztabinie odwiedzić lokalną plażę, zaś wieś Mogil-
nice wyglądała niczym rodem ze skansenu – piękne 
zabytkowe domki, potężne drewniane stodoły.
We wsi Dębowo mija się ostatnią śluzę na Kanale Au-
gustowskim, którego wody mieszają się w tym miejscu 
z Biebrzą. Można powiedzieć, że to nieformalna grani-
ca dwóch krain…

Etap 4: Biebrzański Park Narodo-
wy: Dębowo- Strękowa Góra
Trasa: 65 km
Trasa GreenVelo do Dolistowa to wyjątkowa 
okazja do podejrzenia niespiesznego życia nad 
Biebrzą – rzeka leniwie meandruje na odcinku 
Kopytkowo-Dolistowo i kawałek trasy jedzie się 
bezpośrednio nad wodą. 
W Dolistowie mieliśmy okazję porozmawiać  
z lokalnymi rolnikami o ekologicznej uprawie roli, 
wyzwaniu bliskości parku narodowego i o wylud-
nianiu się biebrzańskich wiosek. 
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W Goniądzu warto zatrzymać się przy kanale Ka-
pickim. To magiczne miejsce, które o każdej porze 
roku wygląda zupełnie inaczej, to kraina bobrów 
i łosi. Może uda Wam się wypatrzeć rzadkie ga-
tunki dzięciołów?
Od Goniądza trasa Green Velo wiedzie Carską 
Drogą, zbudowaną w XIX wieku w celu połącze-
nia Twierdzy Osowiec z sąsiednimi ośrodkami. 
Choć ten odcinek przebiega głównie lasem i sa-

mej Biebrzy w trakcie podróży nie widać, co ja-
kiś czas pojawia się okazja do odbicia na ścieżkę 
przyrodniczą prowadzącą na biebrzańskie bagna. 
Carską Drogą lubią również przechadzać się łosie, 
a znaki ustawione na całej długości trasy przypo-
minają nielicznym kierowcom o potrzebie zacho-
wania należytej uwagi. Zyskują na tym również 
rowerzyści, którzy bez stresu mogą przemierzać 
tą rowerostradę.
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Etap 5 – Narwiański Park  
Narodowy i okolice Tykocina
Trasa: ok 35 km
Kolejny Podlaski Szlak Bociani prowadził nie-
wielkimi wioseczkami i pozwala zaobserwować 
wiele bocianów. W Kiermusach można spotkać 
żubry, a  bociany we wsi Pentów, zwanej też 
Europejską Wioską Bocianią. Kolejna wieś to Ty-
kocin. Tam można nacieszyć nie tylko oczy, ale 
również podniebienie! Tykocin zapewne będzie 
dla każego perełką tego etapu wędrówki. Mia-
steczko zachwyca niezwykłym klimatem i... re-
stauracjami.
Teraz już rowerem jedziemy wprost do Narwiań-
skiego Parku Narodowego. Ten Park Narodowy 
najlepiej poznać wybierając sie na spływ, ale 
można się ograniczyć do malowniczego space-
ru kładką Waniewo – Śliwno. O wschodzie i za-
chodzie słońca jest tam zawsze pięknie!

Etap 6 – Choroszcz i Białystok
Trasa: ok 40 km
Po wyjechaniu z Narwiańskiego Parku Narodo-
wego najlepiej jechać czerwonym szlakiem, aby 
na wysokości Baciut skręcić w niebieski szlak – to 
niesamowite, ale dokładnie od tego momentu 
zaczęliśmy mijać liczne prawosławne kapliczki 

i cerkwie. Multikulturowość Podlasia widać na-
wet jadąc rowerem. Gdy docieramy do Chorosz-
czy możemy podziiwiać Pałacyk, który  udało się 
podnieść z wojennych zniszczeń.
Na finał podlaskiej wędrówki trasą Green Velo 
warto zaplanować wizytę właśnie w Chorosz-
czy i w Białymstoku. Oba miejsca łączy postać 
Jana Klemensa Branickiego, magnata zarzadza-
jącego Białymstokiem, który w 1745 r. zaczął  
w Choroszczy budowę swojego letniego pałacy-
ku. Obiekt udostępniony do zwiedzania to rezy-
dencja odbudowana w latach 50-tych po znisz-
czeniach z pierwszej połowy XX wieku.
Oprócz zwiedzenia wnętrz ,,z epoki” udało nam 
się natrafić na czasową wystawę skarbu ze Zło-
torii pod Supraślem, czyli unikatowego znalezi-
ska w postaci zbioru monet z okresu Bolesława 
Chrobrego. Podlaski rolnik znalazł te precjoza na 
swoim polu w trakcie orki – o ich pochodzeniu 
wiadomo niewiele, a smaczku dodaje fakt, że nie 
natrafiono na ślady żadnego osadnictwa.

Wielki finał naszej wędrówki rowerowej trzeba 
koniecznie skończyć w Białymstoku. Zatem je-
dziemy z Choroszczy do Białegostoku. W stolicy 
województwa podlaskiego czeka na nas wiele 
intrygujących historii, śladów różnych kultur  
i masa pysznego jedzenia! 



Wśród osób, które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:   

32/ 253-75-00 lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  

krzyżówki rozlosujemy nagrody! 
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KRZYŻÓWKA
na Majówka na Majówka 
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1. indianka z plemienia Winnetou
2. miasto w województwie lubel-

skim
3. olejek eteryczny otrzymywany 

z drzewa o tej samej nazwie
4.	 pojęcie	ogólne,	oderwane	od	

rzeczywistości
5.	 grupa	motocyklistów	lub	sa-

mochodów	jadących	razem
6.	 kwinkwenium	lub	piąta	roczni-

ca	ślubu
7. miasto w Hiszpanii, nad Mo-

rzem	Śródziemnym
8.	 dzieło	zduna
9.	 gazety	i	czasopisma
10.	statek	przewożący	paliwo
11.	graniczy	z	Kostaryką
12.	ojciec	Kazimierza	Wielkiego
13. kolor cytryny
14. kolczasty krzew owocowy
15.	składana	propozycja
16. Witold(1891-1958), specjalista 

w	dziedzinie	górnictwa
17.	Imię	Strauss-a
18. znak Zorro
19. prawy, szlachetny, przyzwoity
20.	z	Roterdamu,	filozof
21.	oferma,	lebiega,	fujara
22. bakterie, mikroby, wirusy
23.	źródło	energii	Ziemi
24.	głosi	nierówność	ras
25. kod wykonany, narysowany za 

pomocą	kresek
26.	umorzenia	postępowania	kar-

nego
27.	np.	świadek;	bezpośredni
28. przymusowe odosobnienie, 

izolatka
29.	ogień	lub	woda
30.	umocnić,	wzmocnić,	pode-

przeć





Szeroka skala działań badawczo-rozwojowych dla każdego produktu

Leki przebadane klinicznie

Najwyższe, międzynarodowe standardy produkcji farmaceutycznej

NASZA WIEDZA – TWOJE ZDROWIE 

Kompleksowo opracowujemy i wytwarzamy nasze 
produkty od substancji czynnej po gotowy lek. 
W ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość, 
bezpieczeństwo i skuteczność naszych produktów.

Żyć zdrowym życiem.www.krkapolska.pl


