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

SOPELEK3
aspirator do nosa

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

ABsOlUTNy hIT CENOWy
ZAmóW JUŻ DZIŚ W sWOJEJ hURTOWNI

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

WYRÓB MEDYCZNY, BLOZ: 9076742

NOWOŚĆ !



Drodzy Czytelnicy!
Maj i czerwiec to miesiące radosne, słoneczne, więk-
szość z nas snuje już plany urlopowe. Wakacje, nie-
stety, to czas relaksu i przyjemności, ale także wy-
zwań i odpowiedzialnośći, za siebie i najbliższych. 
Mamy nadzieję, że wesprzemy Wasze przygoto-
wanie do urlopu.  Jednak nie pominiemy ważnych 
tematów, takich jak nasze serce czy problemy z cu-
krzycą. Postaramy się także przedstawić metody na 
to jak dbać o naszą skórę. 

Jak zwykle zachęcamy Was do większej aktywności,  
w tym numerze ciekawy artykuł dla rozpoczyna-
jących sezon rowerowy. Liczymy, że skorzystacie  
z naszych porad. 

Z okazji Dnia Matki składamy z całego serca naj-
lepsze życzenia, a pozostałym czytelnikom życzy-
my udanego urlopu!
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SPIS TREŚCI
Kompendium wiedzy o SERCU
Wywiad z ekspertem 

C – jak cukrzyca

Kasza jaglana – królowa kasz 

Przepisy z kaszą jaglaną

Młoda i zdrowa skóra 

Sezon rowerowy otwarty

Bezpieczne i zdrowe wakacje

Zdrowie seniora

Śladami Polaków – Filipiny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka na majówkę

Capivit A+E  
zdrowa i piękna skóra
30 kapsułek, suplement diety

Chroni komórki przed stresem oksydacyj-
nym, pomaga zachować zdrową skórę.

Capivit cera  
bez niedoskonałości
30 kapsułek, suplement diety

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
pigmentacji skóry, wspomaga produkcję 
kolagenu, wspomaga leczenie zmian trą-
dzikowych.

Capivit   
hydro control plus
30 kapsułek, suplement diety

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego nawilże-
nia skóry.

Capivit  
mocne włosy 
i paznokcie
30 kapsułek, suplement diety

Utrzymanie prawidłowego stanu włosów, 
utrzymanie pigmentacyjne skóry i włosów.

Producent: OMEGA PHARMA POLAND Sp. z o.o.  
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Red.: Czy osoby z proble-
mami sercowymi powinny 
uprawiać sport? Jeżeli tak 
to jaki?

lek. med. M. Pruski: Bez ruchu 
nie ma życia, a jeżeli jest to 
najpewniej nie będzie to życie  
w pełnym zdrowiu psychicznym 
i fizycznym. Aktywność fizycz-
na obniża ciśnienie tętnicze 
oraz poziom cholesterolu i cu-
kru, a tym samym znacznie 
zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na serce w przyszłości. 
Pamiętajmy też, że każdy kilo-
gram nadwagi zwiększa to ry-
zyko o kilka, a nawet kilkana-
ście procent.
Jednak wysiłek fizyczny powi-
nien być dostosowany do moż-
liwości chorego. Dlatego też ra-
dzę, aby ćwiczenia na początku 
były nadzorowane przez spe-
cjalistę.
Chorzy powinni unikać wysił-
ków:
• wykonywanych na leżąco,
• z unoszeniem kończyn gór-

nych ponad głowę,
• dźwigania ciężkich przed-

miotów,
• długo trwających.

Ważna jest nauka racjonalne-
go oddychania, poprzez ćwi-
czenia oddechowe. Najłatwiej 
nauczyć się tego podczas pły-
wania lub jazdy na rowerze. 
Korzystną rolę w poprawie 
siły mięśniowej odgrywają ryt-
miczne ćwiczenia z niewielkim 
oporem ograniczone do nie-
wielkiej partii mięśni. Osoby  
z zaawansowaną niewydolno-
ścią serca, po zawałach powin-
ny uczestniczyć w programach 
rehabilitacji kardiologicznej. 
Po skończeniu takiego progra-
mu należy kontynuować ćwicze-
nia w domu, gdyż zaprzestanie 
wysiłku powoduje już po około  
3 tygodniach utratę uzyska-
nych korzyści zdrowotnych.

Jak powinna wyglądać 
dieta sercowców? Czego 
powinni unikać?

Ograniczać w diecie należy sód, 
tłuszcze twarde, produkty bo-
gate w cholesterol, tłuszcze na-
sycone, kwasy tłuszczowe trans 
a także alkohol, zboża przetwo-
rzone i cukry proste.
Kwasy tłuszczowe dzieli się na 
nasycone i nienasycone oraz 

kwasy tłuszczowe trans. Kwasy 
tłuszczowe nasycone występują 
głównie w tłuszczach pocho-
dzenia zwierzęcego, podczas 
gdy nienasycone w tłuszczach 
roślinnych. Tłuszcze zawierają-
ce nasycone kwasy tłuszczowe 
oraz kwasy trans są zazwyczaj 
stałe w temperaturze pokojo-
wej, a tłuszcze nienasycone 
mają formę płynną (oleje).  
Duże spożycie nasyconych 
kwasów tłuszczowych zwiększa 
we krwi stężenie tzw. złego cho-
lesterolu tj. cholesterolu LDL. 
Dlatego preferowane jest chude 
mięso, chude przetwory mlecz-
ne oraz zastąpienie tłuszczy 
stałych, jak masło czy smalec, 
tłuszczami płynnymi czyli ole-
jami. Kwasy tłuszczowe trans 
powstają na skutek przetwa-
rzania tłuszczy nienasyconych. 
Występują głównie w margary-
nach smażalniczych, wyrobach 
cukierniczych i czekoladowych 
oraz żywności typu fast-food. 
Ich spożycie zwiększa stężenie 
cholesterolu we krwi i dlatego 
nie zaleca się ich spożywania.
Do substancji tłuszczowych na-
leży też cholesterol. Znajduje 
się on tylko w produktach po-

Serce to organ, który pracuje bez przerwy, pom-
pując krew do naczyń krwionośnych. Jest dużo 
czynników, które mogą mu zaszkodzić. Warto więc 
dowiedzieć się jak o nie dbać, czego się wystrze-
gać a na co zwracać szczególną uwagę. Szcze-
gółowych odpowiedzi na te pytania udzielił nam 
lekarz kardiolog Maciej Pruski.

Kompendium wiedzy o  
SERCU



chodzenia zwierzęcego, jak mię-
so czy jaja. Organizm sam po-
trafi go wytwarzać, więc nie jest 
konieczne dostarczanie chole-
sterolu z pożywieniem. Dla osób 
lubiących jaja istotna może być 
informacja, że spożywanie jed-
nego jajka dziennie nie podno-
si istotnie stężenia cholesterolu 
we krwi. Korzystne dla zdrowia 
tłuszcze nienasycone znajdują 
się w oliwkach, awokado, orze-
chach, owocach morza, a tak-
że w olejach otrzymywanych  
m. in. z rzepaku, oliwek, kuku-
rydzy, słonecznika oraz w mięk-
kich margarynach. Cennym 
źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych są również ryby.
Do zalecanych produktów spo-
żywczych zaliczamy wspomnia-
ne wcześniej warzywa i owoce, 
a także pełnoziarniste produk-
ty zbożowe, orzechy, mleko  
i produkty mleczne o małej za-
wartości tłuszczu, chude mięso, 
ryby i owoce morza oraz oleje. 
Ograniczać w diecie należy sód, 
tłuszcze twarde, produkty bo-
gate w cholesterol, tłuszcze na-
sycone, kwasy tłuszczowe trans 
a także alkohol, zboża przetwo-
rzone i cukry proste.
Spotykanym na co dzień proble-

mem jest nadmierne spożycie 
sodu, które sprzyja rozwojowi 
nadciśnienia tętniczego. Głów-
nym jego źródłem w diecie jest 
sól (chlorek sodu). Dodawana 
jest ona często w dużych ilo-
ściach w czasie przetwarzania 
pokarmów, jeszcze zanim je ku-
pimy. Aby ograniczyć spożycie 
soli należy wybierać produkty  
o jej niskiej zawartości, spoży-
wać świeże, nie przetworzone 
produkty, nie dosalać podanych 
do stołu posiłków. Dzienne spo-
życie sodu powinno być mniej-
sze niż 2,4 g co odpowiada 6 g 
soli. Istotna dla zdrowia jest ilość  
i jakość stosowanych tłuszczy. 
Z jednej strony są one ważnym 
źródłem energii oraz niezbęd-
nych kwasów tłuszczowych  
i witamin A, D, E i K. Z drugiej 
strony ich nadmierne spożycie 
lub nieprawidłowy skład mogą 
prowadzić do rozwoju chorób 
układu krążenia.

Jaki wpływ na nasze ser-
ce ma wiek? Czy u kobiet 
i mężczyzn ryzyko proble-
mów sercowych jest takie 
samo?

Ryzyko choroby wzrasta wraz  
z wiekiem, co jest dobrze widocz-
ne po przeanalizowaniu danych 

liczbowych. Wynika z nich, 
że liczba zgonów zwiększa się 
prawie 10-krotnie w przedzia-
le wieku 55–64 w porównaniu  
z przedziałem 25–34 lat.  
Kolejny wniosek, iż prawdo-
podobieństwo wzrasta z wie-
kiem zarówno u mężczyzn, jak  
i u kobiet. Prawdopodobnie jest 
to wynik długotrwałego oddzia-
ływania czynników ryzyka, po-
łączonego z tendencją, że stają 
się one groźniejsze wraz z wie-
kiem.
Ryzyko wystąpienia choroby 
niedokrwiennej serca jest za-
leżne od płci, ponieważ jest 
ono wyższe u mężczyzn aniżeli 
u kobiet w wieku przedmeno-
pauzalnym. W grupie wiekowej 
pomiędzy 35. a 44. rokiem ży-
cia ryzyko wystąpienia zawału 
mięśnia sercowego u mężczyzn 
jest dziesięciokrotnie większe 
niż u kobiet, z zastrzeżeniem, 
że nie towarzyszą temu żadne 
dodatkowe czynniki zagrożenia. 
Na sześciu mężczyzn z choro-
bą wieńcową serca przypada 
zatem jedna kobieta. Podobna 
średnia śmiertelność występuje 
u kobiet mniej więcej 10 lat póź-
niej niż u mężczyzn.
Przyjmuje się, że zmniejszona 
zapadalność na miażdżycę u ko-
biet wynika z ochronnego wpły-
wu estrogenów. Estrogeny mają 
nie tylko działanie antyproli-
feracyjne na mięśniówkę gład-
ką, ale także chronią śródbło-
nek przed efektami stymulacji 
czynnikami wzrostowymi czy 
też cytokinami. Po menopauzie 
częstość występowania choroby 
niedokrwiennej serca u kobiet 
jest zbliżona do częstości jej wy-
stępowania u mężczyzn, biorąc 
pod uwagę porównywalny wiek 
obu grup.
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Jakie są typowe objawy 
niewydolności serca?

Głównymi objawami niewydol-
ności serca są duszność i zmę-
czenie, nietolerancja wysiłku 
fizycznego oraz obrzęki, które 
są następstwem zatrzymywa-
nia wody w organizmie. Mniej 
charakterystycznymi objawami 
jest zwiększona potrzeba od-
dawania moczu w nocy, słaby 
apetyt, uczucie pełności w brzu-
chu, zaparcia, zawroty głowy, 
czasem utrata pamięci oraz 
splątanie. Moi pacjenci często 
nawet nie zdają sobie sprawy, 
że mieli objawy niewydolności 
serca, ponieważ nie potrafią ich 
prawidłowo rozpoznać. Dlatego 
uważam, że warto powiedzieć 
czym się charakteryzują kon-
kretne objawy i z czego wynika-
ją. Pierwszym objawem, który 
powinien zwrócić naszą uwagę 
jest zmęczenie. Jest ono skut-
kiem osłabienia naszego serca, 
które nie tłoczy tyle krwi aby 
odpowiednio odżywić komórki 
naszego organizmu. Rano mo-
żemy czuć się dobrze natomiast 
w ciągu dnia zaczynamy bez 
powodu odczuwać zmęczenie. 
Kolejnym sygnałem jest silne  
i przyspieszone bicie serca zwa-

ne kołataniem, może ono ozna-
czać ze wystąpił przedwczesny 
dodatkowy skurcz mięśnia ser-
cowego. Po takim „nieprogra-
mowym” skurczu możemy po-
czuć gwałtowny, silny skurcz, 
jakby serce chciało nadrobić  
i wyrównać swój rytm.  
Omdlenia i duszności również 
należą do klasycznych obja-
wów. Omdlenia są skutkiem  
dostarczenia do mózgu nie od-
powiedniej ilości krwi z tlenem. 
Sprawcą takiego stanu rzeczy 
jest również nasze serce. Naj-
częstszą przyczyną utraty świa-
domości na tle sercowym jest 
arytmia. Jest to stan w którym 
serce bije za wolno (poniżej 60 
razy na minutę) lub za szybko 
(powyżej 100 razy na minutę). 
Bezpośrednim powodem omdle-
nia może być także zaczopowa-
nie tętnic, przez które dostarcza-
na jest krew z tlenem do mózgu. 

Jeżeli chodzi o duszności to są 
one związane z chorobą. Je-
żeli nasza „pompa” nie działa  
w prawidłowy sposób to na-
wet po spokojnym spacerze lub  
w trakcie odpoczynku możemy 
poczuć duszności bez wyraźne-
go powodu.
Moi pacjenci często uskarżają 
się na obrzęki, pojawiające się 
na nogach wokół kostek i stóp. 
Obrzęki mogą pojawić się rów-
nież w okolicy klatki piersiowej. 
Wystąpienie tych objawów z re-
guły świadczą o osłabieniu pra-
wej strony mięśnia sercowego. 
Do objawów, które będzie wi-
dać na naszym ciele chciałbym 
również dodać zasinienie skóry. 
Jeżeli temperatura jest w miarę 
wysoka a na naszej skórze poja-
wiają się sine zabarwienia skó-
ry, warg i paznokci, wtedy może 
to być tzw. sinica, która wska-
zuje na problemy z mięśniem 

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.

Skład: czerwony ryż fermentowany na drożdżach (3% monakolina K), 
celuloza mikrokrystaliczna (wypełniacz), beta-fitosterol 99%, powidon 
(E 1201), kroskarmeloza sodowa (E 466), hydroksypropyloceluloza (emul-
gator), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), krzemionka 
koloidalna (substancja przeciwzbrylająca), witamina B6, witamina B1, 
kwas foliowy, witamina B12.
Działanie: utrzymuje dobry poziom cholesterolu:  steroli roślinnych 
oraz  Monakolina K  oraz zawiera witaminy z grupy B (B6, B12, B1), które 
wspierają właściwy metabolizm energetyczny.
Producent: GARDENPHARM.

CHOLESTER
30 tabletek  
– kuracja 30-dniowa, suplement diety

AESCIN
żel 40 g
Skład: 100 g żelu zawiera 2,0 g a-escyny, 5,0 g salicylanu dietyloaminy, 
5000 j.m. heparyny.
Działanie: przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i chroniące naczynia żyl-
ne. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia 
śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk limfy, wzmaga ukrwienie, zapo-
biega zastojowi krwi w żylakach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie 
krwiaków pourazowych i chroni przed ich powstawaniem. Łagodzi bóle, 
usuwa obrzęki pooperacyjne.
Wskazania: zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych 
i pooperacyjnych (stłuczenia, skręcenia, ortopedia), zaburzenia krążenia 
żylnego w kończynach dolnych, żylaki kończyn dolnych, bóle kręgosłupa  
u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego 
kręgosłupa, rwa kulszowa.
Producent: TEVA.

CIRRUS
6 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny oraz 120mg pseudoefedryny.
Działanie: przeciwhistaminowe, obkurczenie naczyń krwionośnych błon 
śluzowych , zmniejsza przekrwienie błon śluzowych, przez co zmniejsza 
uczucie zatkanego nosa, zmniejsza wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, swę-
dzenie nosa i gardła, łzawienie, swędzenie oczu występujące  alergicznym 
zapaleniu błon śluzowych nosa.
Wskazania: leczenie objawów sezonowego i całorocznego alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa.
Producent: UCB.
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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.

sercowym. Bóle w klatce pier-
siowej czyli dusznica bolesna, 
również w fachowej literaturze 
są wymieniane jako objawy 
problemów sercowych. To nie-
przyjemne uczucie pojawia się 
z reguły pośrodku klatki piersio-
wej i towarzyszy mu ściskanie, 
duszenie, może promieniować 
do ramion, szyi i żuchwy. Taki 
stan może potrwać mniej niż 
kwadrans. Jeżeli ból nie ustaje 
może to wskazywać na zawał. 
Dusznica z reguły pojawią się  
w trakcie wysiłku lub gdy się 
zdenerwujemy.

Jakie profilaktyczne bada-
nia serca warto zrobić ?

Regularnie warto badać krew, 
gdyż tylko w ten sposób dowie-
my się, w jakim stanie jest na-
sze serce. Objawy chorób serca 
mogą stać się widoczne zbyt 
późno. Badania w kierunku 
chorób serca obejmują:

• badanie ciśnienia,
• badanie poziomu cholesterolu 

we krwi,

• badanie poziomu cukru we 
krwi.
Profilaktyka schorzeń serca nie 
jest zbyt uciążliwa. W większo-
ści obejmuje ona po prostu za-
sady zdrowego stylu życia, któ-
rych przestrzeganie zapobiega 
także innym chorobom i dolegli-
wościom.

Co oznacza pojęcie dobre-
go i złego cholesterolu?

Cholesterol cholesterolowi nie-
równy! Należy rozróżniać dwie 
jego postacie: LDL (z ang. low 
density lipoprotein), czyli tak 
zwany „zły” cholesterol, oraz 
HDL (high density lipoprotein) 
określany jako „dobry” choleste-
rol. To właśnie gęstsza odmiana 
cholesterolu – LDL, odpowiada 
za choroby serca. Za to ten dru-
gi – HDL, transportuje nadmiar 
złego cholesterolu ze ścian tęt-
nic do wątroby, by go usunąć. 
Dlatego należy dbać, by poziom 
cholesterolu HDL we krwi był 
wysoki!

Z naszej rozmowy ewidentnie 
wynika, że o serce powinniśmy 
dbać każdego dnia zarówno 
wybierając posiłek, formę ak-
tywności fizycznej jak i badania 
profilaktyczne. Warto więc za-
stosować się do tych rad, ponie-
waż skutki naszych zaniedbań 
odczujemy nie od razu ale po 
jakimś czasie i wtedy będzie-
my mieli znacznie większe pro-
blemy. Każdy z nas codziennie 
decyduje jak będzie wyglądało 
jego zdrowie w przyszłości dla-
tego musimy o nie zadbać.

Rozmawiał: W. Jakubek

XYLOMETAZOLIN  
WZF 0,1% 
Krople do nosa, 10 ml

Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometa-
zoliny.
Działanie: poprzez miejscowe obkur-
czanie naczyń krwionośnych zmniejsza 
się przekrwienie i obrzęk błony śluzowej   
i ilość widzieliny.
Wskazania: nadmierne przekrwienie 
błony śluzowej nosa występujące w prze-
biegu przeziębienia, kataru siennego, 
alergicznego zapalenia błony śluzowej, 
zapaleniu zatok.

Producent: POLPHARMA.

XYLOMETAZOLIN  
WZF 0,05%
Krople do nosa, 10 ml

Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg ksylome-
tazoliny
Działanie: poprzez miejscowe obkur-
czanie naczyń krwionośnych zmniejsza 
się przekrwienie i obrzęk błony śluzo-
wej i ilość widzieliny
Wskazania: nadmierne przekrwienie 
błony śluzowej nosa występujące  
w przebiegu przeziębienia, kataru 
siennego, alergicznego zapalenia bło-
ny śluzowej, zapaleniu zatok.

Biovital Pamięć
650 ml, suplement diety
Wysoka zawartość witaminy B6  
i E + lecytyna.
Jest produktem przeznaczonym 
dla osób dorosłych, zalecanym  
w celu uzupełnienia codziennej 
diety w lecytynę oraz witaminy 
B6 i E.
Wspomaga pamięć, zdolność 
koncentracji i inne funkcje układu 
nerwowego.

Biovital Zdrowie
1000 ml, suplement diety

Witaminy + żelazo + głóg.
Produkt zawiera zestaw witamin z grupy B, witaminę C, witaminę E, 
żelazo oraz wyciąg z głogu.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych - przepracowanych, przemę-
czonych, chcących utrzymać dobrą  kondycję organizmu niezależnie 
od wieku.
Może być stosowany przez diabetyków.

Producent: EGIS.
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Najwięcej osób zapada na cu-
krzycę typu II, nazywaną także 
insulinoniezależną. Według da-
nych Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) w okresie ostatnich  
25 lat liczba chorych na cukrzycę 
zwiększyła się o ponad 300 mln. 
Taki wzrost ma wiele przyczyn – 
jedną z nich jest na pewno styl ży-
cia: mamy złe nawyki żywienio-
we, ograniczamy do minimum 
aktywność fizyczną, nasza waga 
zdecydowanie przekracza normy, 
palimy papierosy, nadużywamy 
alkoholu... Dodatkowo jeśli nasi 
krewni chorowali na cukrzycę to 
automatycznie zwiększa się nasze 
ryzyko zachorawania cukrzycę.

Pierwsze objawy cukrzycy:
Cukrzyca to nazwa pochodzą-

ca od łacińskich słów oznaczają-
cych „cedzenie wody przez ciało” 
oraz „słodki jak miód”. Oba okre-
ślenia dotyczą charakterystycz-
nych objawów zapowiadających 
cukrzycę:

• wzmożonego pragnienia,
• częstego oddawania moczu,
• wysokiego stężenia cukru  

we krwi.

Dlaczego akurat takie objawy? 
Komórki chorego na cukrzycę 
potrzebują więcej glukozy, aby 
zamienić ją w energię. Glukoza 
jednak może się do nich dostać, 
jeśli pomoże jej w tym insulina.  

Zdarza się jednak, że trzust-
ka produkuje za mało insuli-
ny i komórki zaczynają „gło-
dować”. Wówczas organizm, 
broniąc się przed niedożywie-
niem, uruchamia mechanizmy 
zwiększające apetyt. Niestety, 
nawet jeśli będziemy jeść dużo  
i często, i tak glukoza z pożywienia 
nie wniknie do wnętrza komórek. 
One nadal będą głodować. W tej 
sytuacji organizm zacznie zuży-
wać zapasy tłuszczu i będziemy 
chudli mimo wilczego apetytu,  
a nadmiar glukozy organizm po-
stara się jak najszybciej wydalić 
wraz z moczem. Najpierw jednak 
rozpuszcza ją i stąd odczuwamy 
zwiększone pragnienie, a skoro 
więcej pijemy, to częściej pozby-
wamy się płynów, więc organizm 
domaga się ich uzupełnienia.  
I koło się zamyka.

Bywa, że stężenie glukozy we 
krwi i w moczu jest bardzo duże. 
Jeżeli o tym nie wiemy i w porę 
nie reagujemy, powstają tzw. ciała 
ketonowe (kwas beta-hydroksy-
masłowy, acetooctowy i aceton), 
które zakwaszają organizm. Do-
chodzi wówczas do kwasicy ke-
tonowej, która może spowodo-
wać zagrażającą życiu śpiączkę. 
O kwasicy świadczy m.in. zapach 
wydychanego przez diabetyka po-
wietrza (przypomina on woń kwa-
śnych jabłek).

Objawy cukrzycy typu I (in-
sulinozależnej)

a) duże pragnienie i częste od-
dawanie moczu,

b) spory apetyt i utrata wagi,
c) ogólne osłabienie, senność,
d) rozmazane, a czasami po-

dwójne widzenie.

C jak CUKRZYCA
Objawy cukrzycy na początku nie są wcale takie oczywiste, a wiele osób może 

nic nie wiedzieć o swojej chorobie. Taka niewiedza jest groźna dla zdrowia, gdyż 
powikłania cukrzycy są z reguły poważne. Jak rozpoznać objawy cukrzycy?  
Na co zwrócić uwagę? 
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Jeżeli zauważymy u siebie tego 
typu objawy, zwłaszcza jeśli ktoś 
z naszych krewnych chorował lub 
choruje na cukrzycę, powinniśmy 
jak najszybciej sprawdzić poziom 
cukru we krwi, zgłosić się do leka-
rza. Specjaliści mówią o cukrzycy, 
że jest nie łatwa do pokonania, ale 
do opanowania na pewno. 

Objawy cukrzycy typu II (in-
sulinoniezależnej)

• duże pragnienie i częste od-
dawanie moczu (choć nie 
tak nasilone, jak w cukrzycy 
typu I)

Cukrzyca typu II (choruje na 
nią 80–90% pacjentów) na po-
czątku może nie powodować 
żadnych dolegliwości. Czasem 
pojawiają się one dopiero po paru 
latach, dlatego warto obserwować 
reakcje ciała, by jak najszybciej 
zauważyć podejrzane objawy.
a)  chudnięcie, mimo normalnego 

apetytu i diety,
b) nieostre widzenie,
c) drażliwość, apatia,
d) zmęczenie i senność,
e) łatwe powstawanie siniaków 

i wolniejsze gojenie się ran,
f) nawracające zapalenia skóry 

dziąseł lub pęcherza moczowego,

g) sucha swędząca skóra,
h) mrowienie lub przejściowa utrata 

czucia w stopach,
i) u mężczyzn – zaburzenia erekcji,
j) u kobiet – przewlekłe zapalenia 

pochwy.

Co dalej?
Paradoksalnie – jeśli zauwa-

żamy wymienione objawy to, 
niestety, prawdopodobnie mamy 
już do czynienia z niewyrównaną 
istniejącą cukrzycą. Często nie re-
agujemy na te objawy, bo tak na-
prawdę bardzo rzadko zdarza się, 
by na konsultację poszedł ktoś za-
niepokojony tym, że jest zmęczo-
ny, chce mu się spać, czy dlatego 
że wypija za dużo wody dziennie. 
Dlatego cukrzycę rozpoznaje się 
już w stopniu zaawansowanym. 
W związku z tym należy raz do 
roku wykonywać kontrolne ba-
dania laboratoryjne. Są one nie-
odpłatne, jeśli mamy skierowanie 
od internisty. 

Jak radzić sobie  
z cukrzycą?
Nawet gdy jesteśmy w grupie 
zwiększonego ryzyka zachorowa-
nia na cukrzycę, możemy zapo-
biegać jej rozwojowi, wprowadza-
jąc w życie kilka prostych zasad. 
Stosowanie się do nich będzie ko-
nieczne, kiedy okaże się, że mamy 
już początki choroby.

Największym zagrożeniem dla 
rozwoju cukrzycy jest brak aktyw-
ności i otyłość. Powinniśmy sys-
tematycznie i regulanie ćwiczyć. 
Zwiększa to przemianę materii,  
a co za tym idzie utratę zbędnych 
kilogramów, obniża ciśnienie tęt-
nicze krwi, jednocześnie zmniej-
szając stężenie glukozy. Ma to 
wpływ także na zmniejszenie ry-
zyka zawału serca i udaru mózgu.  

Konieczna będzie także zmiana 
diety. Najlepiej wprowadzić od 
razu zasady obowiązujące cho-
rych na cukrzycę. Nie oznacza to 
od razu pasma wyrzeczeń. Trzeba 
po prostu kontrolować spożycie 
węglowodanów – na pewno zrezy-
gnować z tych prostych, znajdu-
jących sie w słodyczach oraz zna-
cząco ograniczyć węglowodany 
złożone, m.in. białe pieczywo, ma-
karony, kasze. Dobrze jest spoży-
wać 5 posiłków dziennie, mniejsze 

porcje co trzy godziny, co pomoże 
zapobiec nagłym wyrzutom insu-
liny do krwi.

Warto także zwrócić uwagę na 
indeks glikemiczny potraw – za-
lecane są te, mające IG poniżej 55 
czyli pomidory, ogórki, sałata, su-
rowa marchew, gotowane warzy-
wa strączkowe, jabłka, grejpfruty, 
kiwi, brzoskwinie, wiśnie. Wyso-
kie IG ma przede wszystkim bia-
łe pieczywo, musli, ziemniaki – te 
produkty powinniśmy ograniczać.

Pamiętajmy, w rozwoju cukrzy-
cy typu 2 naprawdę wiele zależy 
od naszego stylu życia. Najwięk-
szym zagrożeniem jest otyłość, 
więc musimy przestrzegać diety 
i prowadzić aktywny tryb życia. 
Wówczas prawdopodobieństwo 
zachorowania wyraźnie spada.

oprac. M. Grzeczyńska
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Kasza jaglana
            – królowa kasz

Kasza jaglana to jedna z najstarszych odmian 
królujących w naszej szerokości geograficznej.  
Pojawiała się na polskich stołach od wielu po-
koleń, jednak w ostatnim okresie stała się trochę 
zapomniana. Na szczęście od kilku lat potrawa 
ta znów wraca do łask głównie za sprawą swoich 
fantastycznych właściwości.

Kaszę jaglaną otrzymuje się z łuskanego prosa 
zwyczajnego. Drobne żółte ziarenka z charaktery-
styczną czarną kropeczką to prawdziwe bogactwo 
składników mineralnych takich jak potas, wapń, 
magnez i fosfor. Jak dowodzą badania ani jęczmień, 
ani żyto czy pszenica nie potrafią dorównać jej wła-
ściwością.

Dodatkowym atutem jest fakt, iż kasza ta zawiera 
bardzo dużą ilość błonnika, który korzystnie wpły-
wa na perystaltykę jelit, dzięki czemu przyspiesza 
metabolizm oraz wspomaga usuwanie toksyn z or-
ganizmu.

To również cenne źródło białka oraz aminokwa-
sów. Zawarta w kaszy leucyna ma duży wpływ na 
budowę masy mięśniowej i regenerację zmęczonych 
po wysiłku fizycznym mięśni. Tryptofan podnosi 
poziom serotoniny i pomaga w walce ze stresem.

Kaszę jaglaną warto jeść podczas anemii. Ziaren-
ka zawierają 1,5 raza więcej żelaza niż mięso woło-
we. Aby zwiększyć wchłanianie żelaza w organizmie 
należy podawać kaszę w towarzystwie sałatki z po-
midorów, papryki z zieloną natką pietruszki.

Jaglankę szczególnie powinny spożywać osoby 
narażone na dużą ilość stresu. Zawarte w niej wita-
miny z grupy B świetnie wspomagają pracę układu 
nerwowego, łagodząc jednocześnie objawy stresu 
lub depresji.

Te niewielkie kuleczki mają również swój udział 
w zwalczaniu cholesterolu oraz poprawy pamięci  
a wszystko za sprawą lecytyny.

Kasza jaglana wyróżnia się również zawartością 
krzemionki, dzięki niej włosy stają się silne i błysz-
czące, paznokcie mocne a skóra niebywale gładka.

Wzbogacenie diety w kaszę jaglaną zaleca się 
również osobą mającym predyspozycje do zapad-
nięcia na chorobę nowotworową. Jagły zawierają 

sporo antyoksydantów, które skutecznie zwalczają 
szkodliwe wolne rodniki zapobiegając rozwojowi 
komórek rakowych.

Należy pamiętać, że kasza jaglana nie zawiera 
glutenu. Mogą ją więc spożywać osoby uczulone na 
ten składnik.

Przechowywanie 
Ze względu na dużą zawartość tłuszczów kasza 

jaglana nie nadaje się do długiego przechowywania, 
ponieważ ziarenka łatwo jełczeją i stają się gorzkie. 
Najlepiej przechowywać ją w suchym i przewiew-
nym miejscu maskymalnie 3, 4 miesięce. 

Jak ją dobrze ugotować?
Żeby kasza jaglana nie miała goryczki należy pa-

miętać, aby przed gotowaniem dokładnie przepłu-
kać ziarenka najpierw zimną, a później gorącą wodą  
(o czym często zapominamy). Tak przygotowaną ka-
szę wsypujemy do wrzącej wody zachowując propor-
cje 1 szklanka kaszy na 2,5 l wody (do wody można 
dodać odrobinę oliwy). Kaszę gotujemy do momen-
tu aż wchłonie wodę a następnie garnek zawijamy  
w koc i odstawiamy na kilkanaście minut (dojrzeje  
i będzie idealnie sypka).

Kasza jaglana to absolutne żywieniowe dobro-
dziejstwo dlatego wśród swoich konkurentów na-
zywana jest „królową kasz”. Bogactwo zawartych  
w niej składników odżywczych sprawia, że jest bar-
dzo zdrowa a w kuchni można z niej wyczarować 
wiele pysznych dań.

oprac. M. Oblas



Przygotowanie:
Cebulę posiekać i podsmażyć 

na oleju, na rozgrzanej patelni. 
Dodać do tego startą marchew  
i dusić przez kilka minut.

Kaszę jaglaną ugotować na 
półsypko z 1½–2 szklankami 
wody. Aby uzyskać konsystencję 
bardziej płynną pasty, należy dodać więcej wody, jeśli nie – do-
dać mniej. 

Do podduszonej marchewki z cebulą dodać kaszę jaglaną, 
przyprawy i przecier pomidorowy. W razie potrzeby, gdyby ka-
sza za bardzo zagęszczała konsystencję, dodawać po odrobinie 
wody. Wszystko dokładnie wymieszać i doprawić solą oraz pie-
przem.

Paprykarz gotowy! Możesz przełożyć go do słoika albo od 
razu zajadać z bułką. 
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Przepisy z kaszą jaglaną
Cukinia faszerowana kaszą jaglaną,  

mięsem i pomidorami

Placuszki z brokułów 
i kaszy jaglanej

• 300 g ugotowanej kaszy jaglanej
• 500 g brokułów
• 1 cebula
• 1 jajko
• oliwa
• garść natki pietruszki
• 1 łyżka musztardy dijon  

(lub 1 łyżka soku z cytryny)
• sól, pieprz
• mąka do oprószenia kotlecików

Przygotowanie:
Pierś z kurczaka, cebule, pomidory pokroić w drobną kostkę. 

Cukinie przeciąć wzdłuż i wydrążyć środek (można go pokroić 
i dodać do uprzednio posiekanego mięsa i pomidorów), następ-
nie doprawić solą, ziołami oraz skropić oliwą z chilli, a następnie 
podpiec 15 min w temp. 180O w piekarniku. W międzyczasie ugo-
tować kaszę jaglaną. Na rozgrzaną patelnię wrzucić posiekaną ce-
bulkę, pomidory oraz mięso, smażyć 5 minut. Kolejno dodać wy-
ciśnięty czosnek, miąższ z cukinii i ponownie podsmażyć. Całość 
doprawić ziołami.

Upieczone cukinie nadziać farszem, na wierzchu ułożyć pla-
stry mozarelli  i zapiekać w piekarniku 30 minut  w temp. 180O.  
Po upieczeniu posypać natką pietruszki.

Przygotowanie:
Kaszę ugotować, na oliwie pod-

smażyć drobno poszatkowaną ce-
bulkę. Brokuły podzielić na drob-
ne różyczki, następnie wrzucić  je 
na gotującą wodę i blanszować ok 
3 min, odcedzić na sicie.

Ostudzoną kaszę, brokuły, ce-
bulę, jajko wymieszać z pozostałą ilością składników. Gdy po-
wstanie jednolita masa – uformować kotleciki wielkości dłoni. 
Oprószyć mąką i smażyć na oliwie.

Podawać na gorąco lub na zimno z ziołami (np. pietruszką).

Paprykarz z kaszy jaglanej
• ¾ szklanki suchej kaszy jaglanej
• 2 szklanki marchewki startej na 

grubych oczkach
• 1 średnia biała cebula
• 3 łyżeczki dobrego koncentratu 

pomidorowego
• 2 łyżeczki łagodnego oleju (rzepa-

kowego, słonecznikowego)
• 1 łyżeczka sosu sojowego tamari 

lub ciemnego
• ½ łyżeczki ziela angielskiego mie-

lonego (do kupienia np. tutaj)
• 1 łyżeczka papryki wędzonej słod-

kiej lub po prostu ostrej
• 1 łyżka płatków drożdżowych
• sól i pieprz

• 2 cukinie
• 1 cebula
• 10 kawałków suszonych pomidorów
• 2 ząbki czosnku
• 50 g surowej kaszy jaglanej
• 150 g piersi z kurczaka
• kilka łyżek oliwy z zalewy z suszo-

nych pomidorów
• przyprawy: sól, pieprz, czerwona 

papryka w proszku, kmin rzymski, 
suszone oregano

• oliwa z chilli
• kulka mozarelli
• natka pietruszki



Skóra pełni cały szereg waż-
nych funkcji w naszym orga-
nizmie, m.in. chroni go przed 
niekorzystnym działaniem czyn-
ników zewnętrznych, takich jak 
urazy mechaniczne, promienio-
wanie słoneczne, drobnoustroje 
chorobotwórcze i wiele innych.

Zbudowana jest z naskórka, 
skóry właściwej i tkanki pod-
skórnej. Bezpośrednią barierę 
między organizmem a światem 
zewnętrznym stanowi naskórek 
składający się z czterech warstw 
(podstawnej, kolczystej, ziarni-
stej, rogowej), które przechodzą 
stopniowo jedna w drugą. Ta 
część skóry ulega rogowaceniu  
i złuszczaniu. Proces ten to zja-
wisko niezbędne, dla zachowania 
odpowiedniej higieny i prawidło-
wego funkcjonowania skóry, po-
nieważ wraz ze złuszczającymi się 
komórkami oddzielają się także 
zanieczyszczenia skóry, wydzie-
liny organizmu, a także wszelkie 
chorobotwórcze drobnoustroje.

 Warstwa rogowa skóry za-
wiera w swojej strukturze wodę, 
posiada ona pewną, charakte-
rystyczną wartość pH. Na po-
wierzchni skóry znajdują się ele-
menty i związki, które powodują, 
że odczyn skóry jest lekko kwa-
śny. Ma na to wpływ m.in. pro-
dukowany przez gruczoły łojowe 
tłuszcz, pot, łuszczący się naskó-
rek. Wartość pH skóry przyjmuje 

wielkości od 4,5 do 6,2 i jest ona 
uzależniona od wieku, płci, a na-
wet trybu życia człowieka. Stąd 
do należytej pielęgnacji skóry za-
leca się stosowanie kosmetyków 
o pH zbliżonym do jego natural-
nego odczynu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na stosowane tra-
dycyjne mydła w kostce, których 
roztwory często bywają zasadowe.

Na prawidłowe funkcjono-
wanie skóry istotny wpływ mają 
także inne czynniki, w tym sto-
pień jej nawilżenia. Od pozio-
mu nawilżenia skóry zależy jej 
elastyczność, a na to wpływ 
ma  zawartość w niej wody. 
O zdolności pochłania wody 
przez naskórek decydują przede 
wszystkim zawarte w warstwie 
rogowej substancje higroskopij-
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Producent:  Berlin Chemie.

Młoda i zdrowa skóra
Każdy z nas chce nie tylko czuć się młodo, ale także wyglądać młodo. O naszym 

wieku przede wszystkim świadczy piękna, młodą skóra. Dlatego należy ją odpowiednio 
pielęgnować i z tego powodu dobrze jest wiedzieć o niej jak najwięcej.

Espumisan
25 i 100 kapsułek
Skład: 1 kapsułka  zawiera 40 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzy-
ków gazu zawartych w masach pokarmowych  i w śluzie przewo-
du pokarmowego.
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo jelitowych 
związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w prze-
wodzie pokarmowym, np. wzdęcia , w przypadku wzmożonego 
powstawania gazów w okresie pooperacyjnym, w przygotowaniu 
pacjentów do gastroskopii,  badań radiologicznych lub USG jamy 
brzusznej.

Espumisan
100 mg/ml – krople 30 ml
Skład: 1 ml (25 kropli)  zawiera 100 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego         
pęcherzyków gazu zawartych w masach pokarmowych 
i w śluzie przewodu pokarmowego.
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo jelitowych związanych  
z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdę-
cia, w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym, 
wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do gastroskopii,  badań radiologicz-
nych lub USG jamy brzusznej, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego.
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ne, stanowiące tzw. naturalny 
czynnik nawilżający (Natural 
Moisturizing Factor – NMF).  
W jego skład wchodzą dobrze 
rozpuszczalne w wodzie sub-
stancje, w tym aminokwasy, 
mleczany, mocznik, kwas pi-
roglutaminowy, sole mineral-
ne i cukry. Dzięki właściwo-
ściom higroskopijnym chłoną 
one zarówno wilgoć z powie-
trza, jak i wodę z głębszych 
warstw skóry. 

Blisko dwadzieścia pro-
cent wody zawartej w na-
szym organizmie znajduje 
się w skórze, z czego ponad 
60% w skórze właściwej, a ok. 
13% właśnie w zewnętrznych 
warstwach naskórka. W nor-
malnych warunkach pogodo-
wych, w strefie klimatu umiar-
kowanego, z jego powierzchni 
odparowuje około 300 ml 
wody na dobę. Jeżeli z naskór-
ka wyparowuje więcej wody 
niż dociera do niego, ulega on 
nadmiernemu przesuszeniu. 
W efekcie tego niedoboru 
następuje m.in. spowolnie-
nie regeneracji, szorstkość  

a nawet pękanie. Niski po-
ziom wilgoci w skórze powo-
duje także poważne zakłó-
cenia w jej funkcjonowaniu, 
m.in. degenerację struktur 
kolagenowych i elastynowych. 
W rezultacie skóra szybciej 
się starzeje. Z wiekiem coraz 
mniej nawodniona skóra tra-
ci jędrność, naturalny połysk  
i zdrowy koloryt, pojawiają 
się zmarszczki.

W celu opóźnienia tego 
typu zjawisk należy stosować 
dobrze dobrane preparaty 
kosmetyczne, które zapew-
nią skórze odpowiednią ilość 
wody, zatrzymają ją w naskór-
ku, przywrócą naturalny me-
chanizm nawilżania. 

Jeden ze sposobów po-
lega na wytworzeniu na po-
wierzchni skóry warstwy 
ochronnej, która zapobiega 
nadmiernej utracie wody  
z naskórka i sprzyja jego pra-
widłowemu nawilżaniu.

Można także stosować pre-
paraty kosmetyczne o dzia-
łaniu silnie higroskopijnym, 
do których zalicza się m.in. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, prze-
ciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie 
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź 
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaści-
wie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Bobik DK
40 kapsułek „twist-off”
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości dzieci dzięki zawartości witaminy 
D3. Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia dzięki zawartości witaminy K1.
Producent: A&D PHARMA.

Bobik DHA
40 kapsułek „twist-off”
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia       medycznego.
Witamina D3  wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości  oraz wspiera właściwe 
funkcje układu odpornościowego, DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjono-
wania mózgu.
Producent: A&D PHARMA.

Bobik D3
90 kapsułek „twist-off”
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Witamina D dla niemowląt, do postępowania dietetycznego dla noworodków i nie-
mowląt, dla prawidłowego wzrostu i rozwoju układu kostnego dziecka.

Przed stosowaniem zalecana jest konsultacja lekarska.
Producent: A&D PHARMA.

LACTACYD Pharma
250 ml

Płyn ginekologiczny OCHRONNY, do codziennej 
higieny intymnej.
Wzbogacony o antyseptyczny ekstrakt z ty-
mianku.
Aktywnie chroni przed infekcjami bakteryjnymi.
Producent: OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O.   

LACTACYD Pharma
250 ml

Płyn ginekologiczny NAWILŻAJĄCY, do codzien-
nej higieny intymnej.
Wzbogacony o nawilżający kompleks L2GTM.
Chroni i poprawia nawilżenie okolic intymnych.
Producent: OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O.   

LACTACYD Pharma
250 ml
Płyn ginekologiczny ŁAGODZĄCY, do codziennej 
higieny intymnej.
Wzbogacony o kojący ekstrakt  z błękitnej sto-
krotki.
Łagodzi podrażnienia, uczucie  swędzenia, zaczer-
wienienia, przywraca komfort.
Producent: OMEGA PHARMA POLAND Sp. z o.o.   
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Suplement zawierający magnez i potas z dodat-
kiem asparaginianu, przeznaczony dla osób doro-
słych w stanach zwiększonego zapotrzebowania 
organizmu na magnez i potas. 
Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.

 Asparginian Extra
50 tabletek, suplement diety

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

glicerynę, glikole, kwas hia-
luronowy czy składniki natu-
ralnego czynnika nawilżające-
go – aminokwasy, mleczany, 
mocznik. Wszystkie te sub-
stancje przeciwdziałają utra-
cie wody.

Na zdrowy wygląd skóry 
ogromny wpływ mają także 
witaminy. W kosmetyce stoso-
wane są przede wszystkim wi-
taminy E, A i F, rozpuszczalne 
w tłuszczach oraz witaminy 
C i B5, rozpuszczalne w wo-
dzie. Należy tu zaznaczyć, że 
wyjątkowo silnym działaniem 
nawilżającym charakteryzuje 
się witamina B5. Pozytywny 
wpływ na strukturę warstwy 
rogowej i zmniejszenie utraty 
wody przez naskórek, ma sto-
sowanie witaminy A.

Zapewnienie skórze od-
powiednich witamin, nawil-
żanie, a także pielęgnacja ma 
wpływ na  ładny wygląd skóry 
nawet w wieku dojrzałym. Ma 
to także istotny wpływ na na-
sze zdrowie, piękna skóra to 
po prostu zdrowa skóra.

oprac. M. Grzeczyńska

Maseczka z białka, miodu i kurkumy
Prosta maseczka świetnie działająca na skórę, na którą przepis 
otrzymałam jakiś czasu temu od przyjaciółki. Może Wam też się 
przyda:

Składniki:
1 świeże białko jaja
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka miodu
1 łyżeczka oleju ze słodkich migdałów

Wykonanie:
Białko z jednego jaja ubić na sztywną pianę, ubijać dodając po:  
1 łyżeczce kurkumy, miodu i oleju. Masa wystarczy na pięć porcji. 
Przez cały czas przechowujemy ją w lodówce przykrytą talerzem.

Na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt nakładamy cienką warstwę 
maski a potem relaksujemy się w pozycji leżącej przez 20 minut. 
Następnie zmywamy wacikami nawilżonymi ciepłą wodą i wklepu-
jemy krem.

Odżywianie maseczką skóry należy wykonać przez pięć kolejnych 
dni. Za jakiś czas można te czynności powtórzyć.

Lacidofil
20 kapsułek

Skład: 1 kapsułka zawiera 2 x 109  CFU bakterii kwasu mle-
kowego.
Działanie: probiotyczne.
Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okręż-
nicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie wspomaga-
jące po leczeniu antybiotykami.
Producent: MERCK.

Dicopeg junior
15 saszetek,  wyrób medyczny
Saszetka zawiera  5 g makrogolu 3350
Wyrób medyczny o osmotycznym działaniu przeczyszcza-
jącym, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit.Nie 
jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach, nie po-
drażnia błony śluzowej. Do stosowania od 6 miesiąca życia.
Producent: Vitis Pharma.

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.
Producent: MERCK.
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Sezon rowerowy już się roz-
kręca, dlatego też jest to najlepszy 
moment, aby zadbać o sprzęt, na 
którym zamierzamy jeździć cały 
sezon. Warto także zadbać o naszą 
kondycję, która często po zimo-
wych miesiącach pozostawia wiele 
do życzenia.

Zaczniemy od spraw podsta-
wowych, czyli od tego jak przygo-
tować swój rower oraz w co powi-
nien być wyposażony każdy rower 
i jego właściciel. Najważniejsze 
jest wyposażenie obowiązkowe, 
które szczegółowo precyzuje usta-
wa. Według ustawodawcy każdy 
rower powinien być wyposażony:

- z przodu - w jedno światło 
pozycyjne barwy białej lub żółtej 
selektywnej; 

- z tyłu - w jedno światło odbla-
skowe barwy czerwonej o kształ-
cie innym niż trójkąt oraz jedno 
światło pozycyjne barwy czerwo-
nej, które może być migające; 

- co najmniej w jeden skutecz-
nie działający hamulec; 

- w dzwonek lub inny sygnał 

ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 
dźwięku. 

Na pedałach i kołach dopusz-
cza się również umieszczanie świa-
teł odblaskowych barwy żółtej.  
W przypadku braku, któregoś  
z tych elementów może zostać na-
łożony na kierującego mandat.

Te elementy są niezbędne  
do poruszania się rowerem po Pol-
skich ulicach natomiast jest jeszcze 

kilka kwestii zapewniających bez-
pieczeństwo na drodze.

Przygotowanie roweru krok po 
kroku

1. Dokładnie umyj rower (jeśli 
na ramie i kołach są resztki zeszło-
rocznego błota, możesz polać ro-
wer wodą i zostawić na kilka minut, 
żeby łatwiej udało się usunąć brud). 
Rower myj ciepłą wodą z płynem 
do mycia naczyń. Wykorzystaj 
specjalnie przystosowane do tego 
szczotki (zestaw kosztuje od 40 do 
70 zł), które wyczyszczą wszystkie 
trudno dostępne miejsca przy łań-
cuchu, hamulcach itp.

2. Do czyszczenia przerzutek 
używaj szczoteczek z krótkim i dłu-
gim włosiem - tak, żeby dokładnie 
usnąć błoto i zeszłoroczny smar. 
Więcej uwagi warto poświęcić kół-
kom prowadzącym tylnej przerzut-
ki, które trzeba rozkręcić i dokład-
nie wyczyścić.

Sezon rowerowy otwarty!

Początek kwietnia przywitał nas słoneczną pogodą i temperaturami spotykanymi raczej 
w lato niż na początku wiosny.  Stąd też na ulicach i ścieżkach pojawiło się bardzo dużo 
entuzjastów rowerów. W większych miastach można nawet było zauważyć, że są mniejsze 
korki, ponieważ część ludzi wybrało rower.

Bodymax 50+ 
(60+20) tabletek, 
suplement diety

Energia i wzmocnienie na co dzień.
Suplement został stworzony, ponieważ zapotrzebowanie organizmu na 
składniki odżywcze zmienia się z wiekiem, preparat został opracowany 
specjalnie dla osób po 50 roku życia, które chcą być aktywne, witalne i 
cieszyć się życiem, wskazany jest  w stanach zmęczenia , przy problemach 
z koncentracją, w stresie oraz okresach rekonwalescencji.

Bodymax PLUS
(60+20) tabletek, 
suplement diety

Energia i wzmocnienie na co dzień.
Suplement został stworzony dla osób aktywnych na co dzień, pole-
cany w okresach długotrwałych, nadmiernych wysiłków psychicz-
nych i fizycznych, intensywnej pracy, także w stresie. Wspomaga 
naturalne siły obronne organizmu.

Producent: ORKLA HEALTH.



3. Przed smarowaniem rower 
musi dokładnie wyschnąć. Podsta-
wowe elementy wymagające na-
smarowania to łańcuch i przerzutki. 
Jeśli znasz się trochę na konserwacji 
rowerów, możesz samodzielnie na-
smarować też linki, hamulce, pia-
sty, suport, amortyzator, manetki 
zmiany biegów. Jeśli nie czujesz się 
na siłach – oddaj sprzęt do serwisu 
- tam specjaliści przygotują rower 
do jazdy za 50-100 zł.

4. Odpowiednie ciśnienie 
w naszym ogumieniu. Wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
brak odpowiedniego ciśnienia 
w oponach przede wszystkim 
może doprowadzić do ich przebi-
cia, lub uszkodzenia felg. Ponadto 
odpowiednio napompowane opo-
ny stawiają mniejszy opór toczenia 
i dzięki temu prostemu zabiegowi 
będzie się nam łatwiej i lżej poru-
szać.

Przygotowanie kondycyjne
Rower jest idealnym narzędziem 

do pozbycia się nadwagi, schorzeń 
serca i układu krążenia. Jazda na ro-
werze daje wiele korzyści a w szcze-
gólności wzrost odporności poprzez 
lepsze dotlenienie organizmu. Bar-
dzo dużym plusem jazdy na rowe-
rze jest fakt, że może to robić prawie 
każdy. W czasie jazdy nie występują 
duże obciążenia stawów, więc ta for-
ma rekreacji możliwa jest w przy-
padku zarówno dzieci, młodzieży, 
dorosłych, jak też i osób starszych.

Jeżeli zamierzamy jeździć na 
rowerze z duża intensywnością  
i regularnie wtedy swoje przygoto-
wania powinniśmy rozpocząć już 
zimą. Jednak nic straconego jeżeli 
przez zimę leniuchowaliśmy tro-
chę. Po prostu powinniśmy zacząć 
sezon stopniowo małymi krokami 
Amatorom proponuję na rozpoczę-
cie wiosennego sezonu rowerowego 
następujący system: 2–3 dni jazdy 
po kilka kilometrów, a potem dzień 
odpoczynku. Co tydzień zwiększa-
my dystans o 5 km.

Jeżeli podczas pierwszej prze-
jażdżki przejedziemy dużo kilo-
metrów to na pewno odczujemy to  
w następnych dniach i szybko się 
zrazimy a do tego możemy nabawić 
się kontuzji. Dlatego warto rzetelnie 
i uczciwie ocenić swoją kondycję  
i na tej podstawie dostosować dy-
stans. Pierwsze przejażdżki zapla-
nujmy po w miarę łatwym terenie. 
Rzucanie się na kręte ścieżki i stro-
me zjazdy na pierwsze rzut mogą 
doprowadzić do kontuzji, ponieważ 
po przerwie zimowej nie jesteśmy 
przyzwyczajeni do jazdy na rowerze 
a nasze ciało również mogło odwyk-
nąć od pewnych ruchów.

Jazda na rowerze to również roz-
grzewka o której warto pamiętać  
i ćwiczenia, które pomogą lepiej się 
przygotować siłowo i kondycyjnie 
do jazdy. Dlatego też przygotowali-
śmy zestaw kilku prostych ćwiczeń:
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VITRUM Calcium 1250+ Vitaminum D3 
60 tabletek, suplement diety

Suplement diety zawiera węglan wapnia z muszli ostryg (500 mg) oraz witaminę D3 (5µg).
Polecany dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w wapń i witaminę D.
Producent: UNIPHARM.

VITRUM D3 forte 2000 j.m. 
60 kapsułek, dietetyczny środek spożywczy specjalnego  
przeznaczenia żywieniowego
Suplement diety zawiera  witaminę D3 1000 j.m. (25µg), olej z krokosza barwierskiego.
Polecany dla osób dorosłych w stanach niedoborów witaminy D3 w stanach obniżonej 
odporności organizmu, w osteoporozie, w zaburzeniach wchłaniana wapnia i fosforu.
Producent: UNIPHARM.

VITRUM D3  1000 j.m.
60 kapsułek, dietetyczny środek spożywczy specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego
Suplement diety zawiera  witaminę D3 1000 j.m. (25µg), olej z krokosza barwierskiego.
Polecany dla osób dorosłych w stanach niedoborów witaminy D.
Producent: UNIPHARM.

Akutol 
Spray 60 ml

Plastyczny bandaż ochronny na bazie kopolimeru akry-
lanowego służący do szybkiego opatrzenia drobnych ran 
i otarć. Plastyczny bandaż ochronny po aplikacji zasycha 
do 3 minut i jest wodoszczelny. Bandaż samoistnie usu-
wa się po 3 - 4 dniach.
Producent: Salus International Sp. z o.o.

Akutol Stop 
Spray 60 ml
Preparat tamujący krwawienie ze składnikami 
ziołowymi ,zatrzymuje drobne krwawienie, działa 
dezynfekująco i przeciwzapalnie, nawilża ranę, 
wspomaga proces gojenia.
Producent: Salus International Sp. z o.o.



Rozgrzewka  Ćwiczenie 1
Krążenia kolanami (złącz sto-

py, ugnij nogi, ręce połóż na kola-
nach, wykonuj obszerne krążenia 
kolanami najpierw w lewo, potem  
w prawo, następnie rozchyl kolana  
i zrób krążenia do wewnątrz, potem 
na zewnątrz) i samymi stopami.

Rozgrzewka Ćwiczenie 2
Rozciąganie mięśni czworogło-

wych ud (chwyć piętę prawej nogi  
i przyciągnij do pośladka, powtórz  
z lewą nogą).

Rozgrzewka Ćwiczenie 3
Po treningu wytrzymałościo-

wym wykonaj ćwiczenia wzmac-
niające mięśnie nóg (np. półprzy-
siady), bo to one będą najbardziej 
eksploatowane podczas jazdy,  
a także grzbietu (np. „łódeczka” 
- leżąc na brzuchu, jednocześnie 
unieś ręce i nogi) i brzucha (typowe 
brzuszki), zwłaszcza jeśli planujesz 
jeździć na rowerze górskim. Mocno 
pochylona pozycja, którą przyjmuje 
się w czasie jazdy (np. na „góralach”) 
często jest bowiem przyczyną bólów 
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Rozgrzewka  Ćwiczenie 4
Na koniec zrób kilka ćwi-

czeń rozciągających (np. wspinaj 
się na palce i jednocześnie sięgaj 
rękami jak najwyżej, a następ-
nie wykonaj skłon do przodu). 

Rozgrzewka przed jazdą na ro-
werze: ćwiczenia na wytrzymałość  
i rozciągające

Najlepsze efekty da więc np. 
szybki spacer, marszobieg, pływa-
nie, jazda na rowerze stacjonar-
nym. Taki rodzaj wysiłku warto 
połączyć z ćwiczeniami rozciąga-
jącymi, które uelastycznią mięśnie  
i ścięgna oraz rozgrzeją stawy, chro-
niąc je przed kontuzjami. Dlatego 
jeśli zdecydujesz się na marszobiegi, 
przed treningiem zrób rozgrzew-
kę (można z niej zrezygnować przy 
spacerach).

Jak długo powinna trwać roz-
grzewka przed jazdą na rowerze?

Przygotowania do wypadów ro-
werowych najlepiej zacząć 4 tygo-
dnie przed planowanymi wypadami 
rowerowymi. Ćwicz 3 razy w tygo-
dniu, zaczynając od 15-20 minut  
i wydłużając ten czas od 3-4 trenin-
gu, tak by dojść do ok. godziny.

Jeżeli już jesteśmy gotowi aby 
rozpocząć sezon rowerowy korzy-
stajmy z niego jak najwięcej. Jazda 
na rowerze wpłynie nie tylko na na-
sze zdrowie fizyczne, ale i psychicz-
ne, ponieważ jest to świetny spo-
sób na uspokojenie się, wyciszenie,  
a także obcowanie z naturą. Dlate-
go zachęcamy wszystkich naszych 
czytelników do takiej formy aktyw-
ności.

oprac. W. Jakubek
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Compeed Plaster 
na pęcherze  
ŚREDNI
5 plastrów

Natychmiastowo uśmierza ból. 
Chroni przed otarciami. 
Dyskretny plaster na piętę zapewnia-
jący natychmiastową ulgę w bólu 
oraz ochronę przed pęcherzem. Zo-
stał tak wyprofilowany, aby dobrze 
się trzymał poniżej ścięgna Achillesa.
Producent: JOHNSON&JOHNSON.

Compeed Plaster 
na opryszczkę
15 sztuk

UP TO 12H NON-STOP ACTION   
INVISIBLE. 
Niewidoczny plaster na opryszczkę 
wargową tworzy optymalne 
środowisko do leczenia , pozostaje 
na skórze aż do 12 godzin.
Producent: JOHNSON&JOHNSON.

Compeed Plaster 
na pęcherze
NA PIĘTĘ
5 plastrów

Natychmiastowo uśmierza ból. 
Chroni przed otarciami.
Dyskretny plaster na piętę zapewnia-
jący natychmiastową ulgę w bólu 
oraz ochronę przed pęcherzem. Zo-
stał tak wyprofilowany, aby dobrze 
się trzymał poniżej ścięgna Achillesa.
Producent: JOHNSON&JOHNSON.

Salvequick plastry
- Foot Care, 6 sztuk
- Aqua Resist, 28 sztuk
- Minions, 20 sztuk
- Hello Kitty, 14 sztuk
- Muminki, 20 sztuk

Salvequick oferuje wysokiej jakości plastry, dbając o to, aby każdy ich 
element był maksymalnie dopracowany. Jednocześnie marka Salvequick 
przenosi  zaawansowane sposoby leczenia ran do opatrunków dostępnych 
na rynku    masowym (np. plastry Salvequick Aqua Block).
Bogata i zróżnicowana oferta sprawia, że każdy może dobrać plaster  od-
powiedni do swoich wymagań i rodzaju skaleczenia.

Dystrybutor: Cederroth Polska S.A.
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Przede wszystkim bezpieczne  
i zdrowe wakacje
APTECZKA TO PODSTAWA
Apteczka podczas podróży jest 

niezbędna dlatego uczulamy, żeby 
zawsze ją ze sobą wozić. Nawet 
najlepsze wakacje mogą stać się 
koszmarem, jeżeli pod ręką nie bę-
dziesz mieć kawałka plastra z opa-
trunkiem czy leku na żołądek.

Posiadanie apteczki w większo-
ści europejskich krajów nie jest 
prawnie wymagane, jednak wobec 
konieczności niesienia pomocy 
poszkodowanym w wypadku dro-
gowym staje się niezbędne. Ap-
teczka samochodowa nie powinna 
być wyposażona w żadne leki, któ-
re przez dłuższy czas nieużywania 
tracą swoją ważność. Dodatkowo, 
leżąc w samochodzie przy tempe-
raturach od minus kilkudziesię-
ciu do plus kilkudziesięciu stopni, 
mogą zajść w nich niekorzystne 
zmiany chemiczne. 

Co powinno znaleźć się 
w apteczce?
• Materiały opatrunkowe: jałowe 

gaziki, jałowe opatrunki z ban-
dażem, które służą do zabezpie-
czenia ran i oparzeń 

• Bandaże różnej szerokości,  
w tym elastyczne 

• Chusta trójkątna - może służyć 
do unieruchomienia złamania, 
np. kończyny górnej lub do wy-
konania temblaka 

• Pęseta plastikowa do usuwania 
ciała obcego 

• Plaster opatrunkowy 
• Folia termoizolacyjna (dwu-

stronna) do zabezpieczania 
przed utratą ciepła lub przegrza-
niem 

• Maseczka ochronna „life key” 
lub „pocket mask” – przydatne 
podczas sztucznego oddychania 

• Zapinki do bandaży lub agrafka 
• Rękawiczki lateksowe, w celu 

ochrony przed kontaktem 
z krwią lub wydzielinami 

• Dodatkowo w apteczce mogą 
znaleźć się: torebki foliowe, no-
życzki do cięcia pasów, plastiko-
we fiolki z solą fizjologiczną 

• Instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy 

O zdrowie warto dbać zawsze a 
zwłaszcza wyjeżdżając na wakacje. 
Szczególnie podróżując do krajów 
egzotycznych jesteśmy bardziej 
narażeni na choroby zakaźne niż 
podczas podróży w naszej stre-
fie klimatycznej. Choć większość 

szczepień jest nieobowiązkowa 
i tak warto zaszczepić się przeciw-
ko chorobom zakaźnym. 

O czym należy pamiętać 
przed urlopem:
1. Umówić się na 6-8 tygodni 
przed wyjazdem na konsultację 
lekarską.

2. W przypadku leczenia farma-
kologicznego zadbać o zapas le-
ków, który będziemy mogli zabrać 
ze sobą w podróż.
3. Będąc w trakcie wypoczynku 
zachować higienę jedzenia - naj-
częstszą przyczyną zachorowań 
wśród podróżnych jest zakażona 
woda i jedzenie.
4. Przed wyjazdem zastosować 
szczepienia ochronne – to jeden 
z najlepszych sposobów zapo-
biegania chorobom zakaźnym.  
W zależności od miejsca, do któ-
rego podróżujemy lekarz może 
zalecić szczepienie przeciw:

Przed wyjazdem na letni wypoczynek warto zapoznać się z krótkim  
poradnikiem jak odpowiednio przygotować się do podróży. Pozwoli to 
zminimalizować ryzyko komplikacji zdrowotnych.
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• tężcowi – ryzyko kontaktu 
z zakażoną ziemią,

• błonicy, odrze, różyczce, 
nagminnemu zapaleniu przy-
usznic – ryzyko kontaktu z cho- 
rymi drogą kropelkową,

• polio – ryzyko zakażenia dro-
gą fekalno – oralną,

• durowi brzusznemu, cholerze 
i wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A – choroba brudnych rąk): 
(w przypadku spożycia skażonej 
wody lub żywności),

• wirusowemu zapaleniu wątro-
by typu B – w przypadku ryzyka 
interwencji chirurgicznych, kon-
taktu z zakażoną krwią i kontak-
tów seksualnych,,,

• wściekliźnie – w przypadku 
ryzyka pogryzienia przez chore 
zwierzęta, np. psy, koty i lisy,

• zakażeniom meningokokami 
– w przypadku wyjazdu w regio-
ny endemicznego występowania 
choroby w okresie od grudnia do 
czerwca,

• żółtej febrze, żółta gorączka 
– wirus ten przenoszony jest mię-
dzy innymi przez komary. Szcze-
pienie powinno być wykonane na  
10 dni przed wyjazdem i wystar-
czy na 10 lat. Jest obowiązkowe 
dla wszystkich podróżujących po-
wyżej 9 miesiąca życia. Przy szcze-

pieniu przeciwko żółtej gorączce 
wydawane jest Międzynarodowe 
Świadectwo Szczepień (Interna-
tional Certificate of Vaccination)  
z wpisem dokumentującym przy-
jętą dawkę szczepionki. 

• japońskiemu zapaleniu mó-
zgu – szczepienie w przypadku 
wyjazdu w regiony endemiczne-
go występowania choroby, wirus 
przenoszony jest między innymi 
przez komary,

•  kleszczowemu zapaleniu mó-
zgu – w przypadku kontaktu z za-
każonym kleszczem,

• malarii – wirus przenoszony 
jest przez komary, przeciwko ma-
larii nie ma szczepionki. Ochroną 
są leki przeciwmalaryczne.

Przed wyjazdem za granicę 

warto również dodatkowo się 
ubezpieczyć. Jak mówi przysłowie 
„przezorny zawsze ubezpieczony”. 

O ile wyjeżdżając  na wakacje 
poza Europę jesteśmy zmusze-
ni do wykupienia dodatkowego 
ubezpieczenia u jednej z wielu 
firm ubezpieczeniowych to po-
dróżując po Europie warto zgłosić 
się do Wojewódzkiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia  
celem wyrobienia Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowot-
nego (EKUZ). Wydanie karty jest 
bezpłatne.

Szczegółowe informacje doty-
czące stanu wody znaleźć można 
na stronie Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego w zakładce serwis ką-
pielowy (www.gis.pl).

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.

Rennie Antacidum
24 i 48 tabletek do ssania, smak miętowy
Skład: 1 tabletka zawiera 680mg węglanu wapnia oraz 80mg węglanu magnezu.
Działanie: zobojętnianie nadmiaru kwasu solnego w żołądku.
Wskazania: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w żo-
łądku, odbijanie.
Producent: Bayer sp. z o.o. 

Lacrimal
Nawilżające krople 
do oczu 2 x 5 ml, 
wyrób medyczny

Krople do stosowania w zespole suchego oka, podczas 
przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu, podczas 
pracy przy komputerze, przy długim przebywaniu na słońcu 
i wietrze, u osób noszących soczewki kontaktowe, w stanach 
zapalnych.
Producent: POLPHARMA.

Ranigast PRO
75 mg x 10 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka musująca zawiera 75mg ranitydyny.
Działanie: hamowanie wydzielania soku żołądkowego.
Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych 
nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmo-
wego, takich jak: zgaga, niestrawność, nadkawasność.
Producent: POLPHARMA.



ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

20 ZDROWIE
I OPIEKAMAJ – CZERWIEC 2016

Listę placówek medycyny po-
dróży oraz aktualne informacje  
i porady dla osób planujących eg-
zotyczne podróże znajdziesz na 
stronie www.szczepieniadlapod-
rozujacych.pl

Nie wszyscy decydują się 
na spędzenie urlopu za grani-
cą. Wielu Polaków korzysta z 
uroków natury w naszym kra-

ju. Kąpieliska, zalewy, baseny 
to najbardziej oblegane miejsca 
podczas upalnych dni. Należy 
jednak pamiętać aby sprawdzić 
czy akwen, w którym zamierza-
my się kąpać przystosowany jest 
do plażowania (ma wydzieloną 
strefę pływacką, posiada opiekę 
ratownika) oraz czy jakość wody 
w zbiorniku nie zagraża naszemu 

bezpieczeństwu i zdrowiu (często 
podczas upalnych dni dochodzi 
do tzw. „zakwitu” wody).

Szczegółowe informacje doty-
czące stanu wody znaleźć można 
na stronie Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego w zakładce serwis 
kąpielowy (www.gis.pl).

oprac. J. Kurkowski

Tabela najbardziej popularnych kierunków podróży wybieranych przez Polaków na różnych kontynentach.

Legenda:
Z  – zalecane
P  – zalecane szczepienia u niektórych podróżnych w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju.
* - państwa wymagające szczepienia przeciwko żółtej febrze od osób przebywających bezpośrednio zagrożonych tą chorobą. 

Tabela ma charakter orientacyjny, jako że wybór szczepień zależy nie tylko od kraju docelowego Twojej podróży, ale także od dokładnej 
trasy, charakteru wycieczki, aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz wieku i stanu zdrowia. W niektórych sytuacjach zalecane są także 
inne szczepienia. Skontaktuj się z lekarzem, który udzieli Ci pełnej informacji w  tym zakresie.

Materiał opracowany na podstawie: www.szczepieniadlapodrozujacych.pl
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Aktualne badania donoszą, 
że 15.67% polskiego społeczeń-
stwa to osoby w wieku powyżej 
65 roku życia (w tym 2.362.421 
mężczyzn i 3.682.069 kobiet). 
Zaś osób w wieku  55-64 lat to aż 
14.54% (to 2.645.228 mężczyzn 
i 2.962.305 kobiet). 

Czym jest proces 
starzenia?

Starzenie to proces, który 
zaczyna się z dniem narodzin.  
Od pierwszych lat  rozwoju czło-
wieka procesy życiowe dążą do 
osiągnięcia szczytu fizjologicz-
nych możliwości w wieku 20-30 
lat. Potem intensywność tego 
procesu zaczyna spadać. Czynni-
ki zewnętrzne, styl życia określają 
szybkość tego procesu.

Jeśli dbamy o swój organizm, 
zdrowo się odżywiamy, jesteśmy 

aktywni to prawidłowe funkcje 
serca i układu oddechowego funk-
cjonują prwidłowo. Jednak w wy-
niku palenia tytoniu czy po prostu 
zanieczyszczeń powietrza ulega-
ją uszkodzeniu. Ze względu na 
wspomniane skutki starzenia się, 
osoby starsze częściej uskarżają 
się na różnego rodzaju problemy 

zdrowotne, co z czasem może pro-
wadzić do utraty samodzielności  
i zależności od opiekunów.

Jaki jest stan zdrowia  
polskich seniorów?

Prawie połowa osób po 75. 
roku życia posiada orzeczenie  

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.

Jakie choroby są najczęstsze u seniorów? W jakim tempie starzeje się polskie społe-
czeństwo? Dowiedz się, jak wygląda stan zdrowia seniorów w Polsce!

Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, specjalnie dedykowany seniorom. 

ZDROWIE SENIORA

Fenistil 
żel 30 g

Skład: 1g żelu zawiera 1mg dimetindeni maleas.
Działanie: przeciwuczuleniowe, przeciwświądowe, zmniej-
sza obrzęk, miejscowe znieczulające.
Wskazania: świąd towarzyszący chorobom skóry, po-
krzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym  
i powierzchniowym oparzeniom skóry.
Producent: GSK.

Diklofenak LGO
żel 100 g
Skład: 1g zawiera 10mg diklofenaku sodowego.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe.
Wskazania: lek do wcierania w skórę, do miejscowego leczenia zapalnych stanów 
pourazowych ścięgien, więzadeł, stawów wskutek skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń.
W bólach pleców i ograniczonych stanach zapalnych tkanek miękkich , ograniczo-
nych i łagodnych postaci zapalenia stawów.
Producent: Omega Pharma Poland sp. z o.o.

ALLERGOFF
Spray, 250 ml 

Neutralizator alergenów kurzu domo-
wego, obniża ryzyko rozwoju uczulenia 
lub zaostrzenia przebiegu choroby 
alergicznej, wspomaga leczenie obja-
wów alergii wziewnej.
Produkt stosowany w celu obniżenia 
poziomu stężenia alergenów obecnych 
w kurzu domowym, których inhalacja 
może stanowić przyczynę rozwoju 
alergii lub zaostrzenia objawów uczu-
lenia u osób wrażliwych na alergeny 
kurzu domowego.
Producet: ICB.
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o niepełnosprawności lub odczuwa ograniczenia spraw-
ności w podstawowych czynnościach. Wraz z wiekiem 
wzrasta częstość występowania różnych chorób przewle-
kłych, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętni-
cze, czy inne choroby układu krążenia. Co gorsze prawie 
10% osób po 75 roku życia ma problemy ze zwężeniem 
zastawki aortalnej. 

Seniorzy to dość liczna grupa osób, która odgrywa  
w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Przejście na eme-
ryture przestaje być kojarzone jak zakończenie życia, 
zwłaszcza towarzyskiego, a wręcz przeciwnie to nowy po-
czątek. 

W Polsce z każdym rokiem przybywa wolnych słucha-
czy na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a kluby fitness 
poszerzają swoją ofertę o zajęcia dedykowane emerytom. 
Powstają amatorskie teatry czy koła zainteresowań, senio-
rzy aktywnie angażują się w społecznościach lokalnych.

W jakim tempie starzeje się polskie  
społeczeństwo?

Za 23 lata liczba osób po 80. roku życia zwiększy się 
o 125%, generalnie co czwarty Polak będzie miał więcej 
niż 65 lat, a co czternasty ponad 80 lat. Wciąż rosnąca licz-
ba osób w wieku po produktywnym, jasno pokazuje, że 
mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. 

Już teraz należy zacząć wspierać wszelkie inicjatywy 
aktywizujące seniorów, ponieważ w przyszłości każdy  
z nas będzie należał do tej grupy.

oprac. M. Grzeczyńska
materiały źródłowe: 

rocznik statystycznych GUS 2015,  
materiały akcji: „Stawka to życie. Zastawka to życie”

33 zalety  
bycia seniorem:

1. Uprawiam nordic walking
2. Czytam zaległe książki
3. Śpiewam w chórze 
4. Spacerujemy, ile chcemy
5. Zabawna nauka Internetu
6. Mam spokój z wojskiem
7. To czas na realizowanie marzeń
8. Głównym celem jest życie
9. Nie trzeba chodzić do pracy
10. Nie musze nikogo słuchać
11. Nie muszę się martwić o to,  

że stracę pracę
12. Nie czekam na urlop
13. Stabilizacja finansowa
14. Mój każdy dzień wygląda jak  

w święta
15. Nie trzeba używać budzika
16. Można się zdrzemnąć kiedy ma 

się na to ochotę
17. Mogę poświęcić się swojej mał-

żonce
18. Mogę wesprzeć swoje dzieci
19. Człowiek ma więcej oleju  

w głowie
20. Można do woli rozmyślać nad 

sensem życia
21. Ma sie okazję do uporządkowa-

nia wszystkich swoich spraw
22. Nareszcie człowiek wie, że żyje
23. Mam święty spokój
24. Mniej stresu w życiu i nerwów
25. Nie przejmuję się tak jak wcze-

śniej
26. Życie jest bardziej przewidywal-

ne niż kiedyś
27. Do wielu rzeczy podchodzi się  

z dystansem
28. Dostrzegam najmniejsze radości 

z życia
29. Jest się bardziej kochanym i bar-

dziej się kocha
30. Ludzie liczą się ze zdaniem se-

niorów
31. Mam zniżki w aptekach
32. Jeżdżę bez biletów
33. Po prostu wesołe jest życie sta-

ruszka
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Filipiny to państwo wyspiarskie w południowo-wschod-
niej Azji, położone na Archipelagu Filipińskim na Oceanie 
Spokojnym.

Filipiny odkryto 16 marca 1521 roku. Przyczynił się do 
tego Ferdynand Magellan, podczas pierwszej europejskiej  
podróży do okoła świata. To właśnie tam zginął, 27  kwiet-
nia 1521 roku w walce z tubylcami na filipińskiej wyspie Ma-
tan. Zanim Magellan odkrył Filipiny, 6 marca 1521 roku był  
na pobliskich Marianach. Wydarzenie to upamiętnia biały 
obelisk, postawiony na nadmorskim wzniesieniu, z którego 
roztacza się widok na bardzo pospolite w tamtych rejonach 
rekiny, zresztą największe na świecie. 

Dzieje Polaków na Filipinach są prawie nieznane. Nie-
wiele wiemy również o najnowszych dziejach Polaków w tym 
kraju. Powodem tego jest nie tylko nikła obecność Polaków na 
Filipinach na przestrzeni ostatnich kilku wieków, ale również 
wielkie oddalenie tego kraju od Polski.

Polska przedrozbiorowa (do 1795 r.) nie była krajem mor-
skim i nie miała polityki morskiej, chociaż Gdańsk był wiel-

kim portem europejskim. Co najwyżej gdańszczanie zaciągali 
się jako marynarze na statki szeregu państw europejskich. 
Ówcześni gdańszczanie to byli przeważnie ewangelicy, dlatego  
z powodu różnicy wiary rzadko współpracowali z hiszpańską, 
katolicką flotą. Poza tym przedrozbiorowa Polska nie miała aż 
tak bliskich kontaktów z Hiszpanią, a cóż dopiero z jej odle-
głymi koloniami, jak Filipiny.

Kto był pierwszym Polakiem na Filipinach – pozostanie 
na zawsze tajemnicą, ale według zapisków był nim pocho-
dzący z Lubelszczyzny misjonarz katolicki – jezuita krakow-
ski Wojciech Męciński, Alberto Polacco, Albertus de Polonia 
herbu Poraj (ur. 1598 w Osmolicach, zm. 1643 w Nagasaki) 
– misjonarz w Japonii. Studiował na Akademii Krakowskiej. 
W 1626 wyjechał do Portugalii, gdzie ukończył studia teo-
logiczne. Od 1633 przebywał w Azji, m.in. w Indiach, Wiet-
namie, cały czas próbując dotrzeć do Japonii. 2 lutego 1642 
roku otrzymał polecenie od wizytatora rzymskiego, aby wraz 
z grupą jezuitów udali się na Filipiny, skąd mieli zostać wy-
słani do Japonii. W Manili jezuici zostali uroczyście przywi-

FILIPINY
Śladami Polaków
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tani przez gubernatora wyspy Luzon, 
Hurtado de Corenera. Przebywając tam 
kilka miesięcy Męciński odwiedził hisz-
pańską twierdze Kagagsama na północy 
Filipin. Męciński przed wyjazdem do Ja-
ponii napisał list współbraci z kolegium 
krakowskiego, do swojej siostry Zofii  
i przyjaciół w Europie. Było to pożegna-
nie. List został wysłany z Manili do Kra-
kowa 2 lipca 1642 roku. Dzisiaj możemy 
go zobaczyć w archiwum Małopolskiej 
Prowincji Ojców Jezuitów. Wiele słyszał 
o okrucieństwie Japończyków. 12 sierp-
nia dotarł do Japonii, jednakże zaraz 
następnego dnia jezuici zostali pojmani 
przez Japończyków. Umarł w Nagasaki 
23 marca 1643 roku śmiercią męczeń-
ską. 

Kolejny Polak, który dotarł do Fili-
pin to także jezuita, misjonarz z Polski, 
Jan Chryzostom Bąkowski, pochodzący 
z Ziemi Częstochowskiej (1672-1731). 
Po ukończeniu studiów teologicznych 
i filozoficznych wyjechał do Lizbony, 
skąd w 1706 roku udał się na misję do 
Chin. Pracował w Makau oraz w pro-
wincjach Szantung, Zhejiang, Guang-
dong i Jiangxi. Od 1726 roku pracował 
w prowincji Jiangsu, gdzie został uwię-
ziony i odesłany do Kantonu, skąd, 
nie mogąc pogodzić się z przymusową 
bezczynnością, wyjechał do Manili, aby 
prowadzić pracę misyjną wśród Chiń-
czyków mieszkających na Filipinach. 
Zmarł w Manili w 1731 r. i tam został 
pochowany. Zostawił po sobie spuści-
znę epistolarną, częściowo w rękopisie, 

częściowo drukowaną po polsku, fran-
cusku i niemiecku.

Ślady polskości na Filipinach koja-
rzą się z działalnością katolicką lub po-
bytem tam polskich duchownych.

Filipiny odwiedził także arcybiskup 
Władysław Michał Zaleski (1852-1925). 
W latach 1886-1916 był delegatem pa-
pieskim na Indie Wschodnie. Swoje 
podróże po krajach Dalekiego Wscho-
du opisał w dwutomowym dziele „Trzy-
dzieści lat w Indiach i Azji Południowej”.

Kolejny polski duchowny, ks. Jó-
zef Wiśniewski, na Filipinach pracował 
jako misjonarz przed I wojną światową.  
Wrócił tuż przed II wojną światową do 
Polski i zginął w 1940 w obozie koncen-
tracyjnym w Dachau.

W 1937 r. w stolicy Filipin Manili 
odbył się Międzynarodowy Kongres Eu-
charystyczny. 

Wzięła w nim udział grupa polskich 
duchownych katolickich  m.in.: Adam 
Sapieha, arcybiskup krakowski, Henryk 
Przeździecki, biskup podlaski, ojciec 
Ignacy Posadzy, prowincjał Towarzy-
stwa  Chrystusowego oraz ks. Tadeusz 
Radkowski, biblista, profesor semina-
rium duchownego w Warszawie. Filipi-
ny odwiedził tuż po II wojnie światowej 
prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.

W 1973 roku odwiedził Filipiny ów-
czesny arcybiskup krakowski, ks. kard. 
Karol Wojtyła i towarzyszący mu ks. bp 
Szczepan Wesoły z Rzymu. Karol Woj-
tyła, już jako papież Jan Paweł II, odbył 
dwie podróże apostolskie na Filipiny,  
w 1981 i 1995 roku. 

1 stycznia 2006 roku na Filipinach 
pracowało 12 polskich misjonarzy,  
w tym 10 zakonnych i 1 siostra zakon-

na; w Manili (Metro) jest filipiński dom 
zakonny sióstr nazaretanek (zał. w Rzy-
mie w 1875 r. przez Polkę F. Siedliską),  
ale jest w nim dzisiaj tylko 1 Polka. Za-
powiadano również udanie się na misję 
na Filipiny polskich sióstr urszulanek.

Kto był pierwszym świeckim Pola-
kiem na Filipinach? Możliwe, ale pew-
ności nie mam że był nim pochodzący 
z Krakowa lekarz, Maksymilian Teofil 
Gumplowicz (ur. 1845). W latach 1883-
86 był lekarzem okrętowym na holen-
derskim okręcie wojennym w Indiach 
Holenderskich (dzisiejsza Indonezja). 
Okręt ten odbywał również rejsy do 
Malajów (Malezja), na Nową Gwineę  
i Filipiny.

Także jednym z pierwszych Po-
laków na Filipinach był Jan Stanisław 
Kubary (1846-1896), polski podróżnik 
i etnograf, badacz Mikronezji. Miał on 
plantację (o nazwie Mpomp) na wyspie 
Ponape na Karolinach, w pobliżu Fili-
pin. Podczas penetracji Karolin przez 
Niemców Hiszpanie zakwestionowali 
jego prawa do plantacji Mpomp. Nie ma 
informacji czy udało mu się wyjaśnić 
ten spór. 

W 1896 r. w Filipinach wybuchło 
ogólnonarodowe powstanie przeciwko 
panowaniu hiszpańskiemu, którego 
skutkiem było ogłoszenie niepodle-
głości już rok później. Walka Filipiń-
czyków z kolonialistami hiszpańskimi 
wzbudzała zainteresowanie także Po-
laków. Wielu z nich potępiało kolonia-
lizm. Należał do nich Ignacy Radliński 
(1843-1920), religioznawca, filolog, 
popularyzator wiedzy. W 1898 roku 
w warszawskiej „Gazecie Polskiej” 
opublikował artykuł pt. „Notatki kolo-
nialne – Wyspy Filipińskie”, w którym 
potępiał akcje i metody kolonizacyjne 
Hiszpanów na Filipinach. 

Filipiny odwiedził także znany 
geolog polski, prowadzący badania 
naukowe w Nowej Gwinei, Józef Zwie-
rzycki (1888-1961). Był on współorga-
nizatorem politechniki i uniwersytetu 
we Wrocławiu, jego praca naukowa 
„Notes on the Morphology and Tecto-
nics of the North Coast of New Guinea” 
ukazała się w filipińskim czasopiśmie 
naukowym, wydawanym w Manili, 
„Philippines Journal” w 1926 r.

o. Wojciech Męciński

Józef Zwierzycki
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Śledząc losy Polaków w Filipinach 
natknęłam się także na informacje  
o Kazimierzu Grochowskim, znanym 
inżynierze górniku i poszukiwaczu zło-
ta, a także czołowym działaczu Polonii 
w Mandżurii. W 1937 r. otrzymał on od 
rządu filipińskiego zaproszenie na ob-
jęcie stanowiska dyrektora kopalń zło-
ta w pobliżu Manili. Niestety, w drodze 

z Warszawy na Filipiny zatrzymał się  
u rodziny w Harbinie, gdzie nagle zmarł  
12 marca 1937 r.

W 1935 r. na Filipinach koncerto-
wał wielki pianista polski, Artur Ru-
binstein (1887-1982).

Paweł Joachim Schebesta (1887-
1967), pochodzący z Opolszczyzny 
Ślązak polskiego pochodzenia, ksiądz 
katolicki, etnolog i wybitny badacz lu-
dów karłowatych, autor cennych prac 
naukowych prowadził w latach 1938-
39 badania naukowe filipińskiego ludu 
karłowatego Negrytów Aeta. Warto 
także nadmienić, że Michał Paszyn, 
pochodzący z Częstochowy poślubił 
filipińską księżniczkę Consuelo. 

Nie ulega wątpliwości, że na Filipi-
nach było dużo Polaków, a zwłaszcza 
amerykanów polskiego pochodzenia. 
M.in. w 1944 roku Leo John Dulacki  
(ur. 1918) walczył na lotniskowcu „Bel-
leau Wood”, stacjonując na Filipinach. 
Dulacki to późniejszy generał armii 
amerykańskiej, wyjątkowo dumny ze 
swego polskiego pochodzenia. Podczas 
wojny w Wietnamie w bazie amery-
kańskiej na Filipinach stacjonował Fe-
liks Korfanty, zawodowy sierżant armii 
amerykańskiej. To wnuk legendarnego 
Ślązaka, Wojciecha Korfantego, wal-
czącego o przyłączenie  Górnego Śląska 
do Polski po I wojnie światowej. Znany 
przemysłowiec amerykański, prezes 
firmy T. Sendzimir Inc. w Waterbury 
oraz prezes Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku (1990-97), a także 
prezes honorowy Polskiego Instytu-
tu Naukowego w Ameryce (od 1997)  

Michał Jerzy Sendzimir, w czasie II 
wojny światowej i zaraz po niej (do 
1946 r.) był podporucznikiem 98. Dy-
wizji Armii Amerykańskiej w Filipi-
nach.

W 1943 r. w londyńskim „Dzien-
niku Polskim” opublikowano artykuł 
„Polacy w Manili”. Jego autorem był 
Aleksander Piskor, pisarz i referent 
prasowy ambasady polskiej w Tokio.

Kontakt Polaków z Filipinami 
utrudniała nie tylko odległość, dzie-
ląca Polskę od tego kraju, ale również 
fakt, że Polska w latach 1945-89 była  
w niewoli komunistycznej. Interesy Fi-
lipin w Polsce reprezentowała ambasa-
da Filipin w Holandii, a potem do 1989 
roku ambasada w Niemieckiej Repu-
blice Demokratycznej. Obecnie w sto-
licy Filipin Manili jest czynny Konsulat 
Generalny RP. 

Podróżnik Sebastian Wieczorek, 
odwiedził Filipiny w 2003 roku. Po po-
wrocie na swojej stronie internetowej 
napisał: „Filipińczycy są ludźmi bardzo 
religijnymi. Zdecydowana większość  
z nich to katolicy. Cały kraj usiany jest 
świątyniami, kościołami i olbrzymimi 
figurami Matki Boskiej, jakich do tej 
pory nigdzie jeszcze nie widziałem. 
Uwielbiają Papieża  i doskonale wiedzą, 
że jest Polakiem. Co ciekawe, większość 
z nich orientuje się, gdzie leży Polska  
i wie, że nasi żołnierze są w Iraku”.

Obecnie na Filipinach mieszka 
ok. 50 Polaków. Wielu mieszkających 
w Polsce chętnie odwiedza wyspiarski 
kraj, jak czynili to niegdyś podróżnicy.

oprac. M. Grzeczyńska

Kazimierz Grochowski

Książka wydawnictwa „Książka i Wiedza”, 
opisująca przygody inż. K. Grochowskiego

Pipi nitolic prevent
50 ml

Ochrona przed wszawicą-wyrób medyczne chroniący przed zara-
żeniem wszawicą.
Wyrób zalecany do codziennego stosowania gdy w najbliższym 
otoczeniu dziecka rozpoznano wszawicą, gdy istnieje ryzyko 
ponownego zarażenia wszawicą, w trakcie i  po powrocie dzieci  
z kolonii, obozów i wycieczek.

Pipi nitolic zestaw
50 ml
100% eliminacja wszy i gnid.
Wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawi-
cy wywołanej przez wesz głowową, likwiduje zarówno 
aktywne stadia rozwojowe oraz  jaja wszy(gnidy) po-
nadto  ułatwia usunięcie martwych wszy i gnid. Umożli-
wia eliminację wszy i gnid z otoczenia osoby zarażonej.

Producent: ICB PHARMA

UNDOFEN MAX
Krem 15 g

Skład: terbinafinum hydro-
chloridum 10 mg/g.
Działanie: miejscowe dzia-
łanie przeciwgrzybicze.
Wskazania: zakażenia  
grzybicze skóry, grzybica 
stóp, grzybica fałdów skór-
nych, grzybica skóry gład-
kiej,  łupież pstry. UNDOFEN Lakier  

+ akcesoria
5 ml  GRZYBICA PAZNOKCI, 
wyrób medyczny
Lakier stosowany w zapobieganiu i leczeniu 
grzybicy paznokci.

Producent: OMEGA PHARMA POLAND 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 stoso-
wany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

26 ZDROWIE
I OPIEKAMAJ – CZERWIEC 2016

Prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego przysługuje więc 
innym niż te, które mają prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego, 
a mianowicie osobom, na których 
ciąży obowiązek alimentacyjny 
na podstawie przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. Spra-
wa zasiłku pielęgnacyjnego i jego 
przyznawania może się wydawać 
na pierwszy rzut oka skompliko-
wana dlatego zdecydowaliśmy się 
przybliżyć Państwu tą kwestię.

Pierwszym kryterium i naj-
prostszym do naszej oceny jest 
kryterium dochodowe. Żeby speł-
niać ten wymóg dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz ro-
dziny osoby wymagającej opieki 
w przeliczeniu na osobę nie może 
przekroczyć 764 zł netto. Nie re-
zygnujmy jednak z ubiegania się 
o zasiłek, jeżeli nasz dochód na 
osobę przekracza tą kwotę nie 
znacznie, ponieważ jeżeli już  
w poprzednim okresie zasiłko-
wym on nam został przyznany to 
i tym razem nasze podanie po-
winno być rozpatrzone pozytyw-
nie.

Za dochód rodziny osoby wy-
magającej opieki uważa się do-
chód następujących członków 
rodziny:

1. w przypadku gdy osoba wy-
magająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej 

opieki,
c) małżonka rodzica osoby wy-

magającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby 

wymagającej opieki wychowuje 
wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu 
osób, o których mowa w lit. 
a-d, dzieci w wieku do ukoń-
czenia 25. roku życia, ale do 
członków rodziny nie zalicza 
się dziecka pozostającego pod 
opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związ-
ku małżeńskim, pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne 
dziecko, a także rodzica osoby 
wymagającej opieki zobowią-
zanego tytułem wykonawczym 
pochodzącym lub zatwierdzo-
nym przez sąd do alimentów na 
jej rzecz;
2. w przypadku gdy osoba wy-

magająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagają-

cej opieki,
c) osoby, z którą osoba wyma-

gająca opieki wychowuje wspólne 
dziecko,

d) pozostających na utrzyma-
niu osób, o których mowa w lit. 
a-c, dzieci w wieku do ukończe-
nia 25. roku życia, z tym że do 

członków rodziny nie zalicza się 
dziecka pozostającego pod opie-
ką opiekuna prawnego, dziecka 
pozostającego w związku małżeń-
skim, a także pełnoletniego dziec-
ka posiadającego własne dziecko.

W 2015 roku prawo do spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego 
uzyskali opiekuni, którzy nie 
podejmują pracy ze względu na 
sprawowaną opiekę nad osobą 
niepełnosprawną. W poprzed-
nich latach osoba sprawująca 
opiekę mogła dostać taki zasiłek 
tylko w momencie gdy zrezygno-
wała z pracy.

Kluczowym elementem, o któ-
rym musimy pamiętać jest doku-
mentacja na podstawie, której zo-
stanie rozpatrzony nasz wniosek.

Osoba występująca  
o specjalny zasiłek opiekuń-
czy składa wniosek oraz:

- kserokopię dokumentu 
stwierdzającego tożsamości oso-
by ubiegającej się o zasiłek (do-
wód osobisty lub paszport wraz  
z oryginałem do wglądu),

- orzeczenie o niepełnospraw-
ności albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności osoby wy-
magającej opieki

- dokumenty potwierdzające 
stopień pokrewieństwa pomiędzy 

Specjalny  
zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, 
na których zgodnie z przepisami ustawy ciąży obowią-
zek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki 
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, które wymagają stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy.
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osobą sprawującą opiekę a osobą 
wymagającą opieki (akt urodze-
nia, dowód osobisty, akt małżeń-
stwa)

- zaświadczenie placówki za-
pewniającej całodobową opiekę, 
w przypadku umieszczenia w niej 
dziecka, o liczbie dni w tygodniu, 
w których korzysta w niej z cało-
dobowej opieki, albo oświadcze-
nie o niekorzystaniu przez więcej 
niż 5 dni w tygodniu z całodobo-
wej opieki nad dzieckiem umiesz-
czonym w placówce zapewnia-
jącej całodobową opiekę, w tym  
w specjalnym ośrodku szkolno-
-wychowawczym lub oświadcze-
nie pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej za składanie fałszywych 
zeznań

- zaświadczenie właściwego or-
ganu gminy lub nakaz płatniczy  
o wielkości gospodarstwa rolnego, 
lub oświadczenie każdego pełno-
letniego członka rodziny,

- inne oświadczenia i dowody 
niezbędne do ustalenia prawa do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego

Kto nie dostanie specjalne-
go zasiłku opiekuńczego?

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
nie przysługuje, jeżeli osoba spra-
wująca opiekę:
• ma ustalone prawo do emerytu-

ry, renty, renty rodzinnej z tytu-

łu śmierci małżonka przyznanej 
w przypadku zbiegu prawa do 
renty rodzinnej i innego świad-
czenia emerytalno-rentowego, 
renty socjalnej, zasiłku stałe-
go, nauczycielskiego świadcze-
nia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego lub świad-
czenia przedemerytalnego,

• podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rento-
wym z innych tytułów,

• ma ustalone prawo do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego,

• legitymuje się orzeczeniem  
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

• osoba wymagająca opieki zo-
stała umieszczona w rodzinie 
zastępczej, z wyjątkiem rodzi-
ny zastępczej spokrewnionej,  
w rodzinnym domu dziecka albo  
– w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub reha-
bilitacji – w placówce zapewnia-
jącej całodobową opiekę, w tym 
w specjalnym ośrodku szkolno-
-wychowawczym, z wyjątkiem 
podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą, i korzysta w niej  
z całodobowej opieki przez wię-
cej niż 5 dni w tygodniu;

• na osobę wymagającą opieki 
inna osoba ma ustalone prawo 
do wcześniejszej emerytury;

• członek rodziny osoby sprawu-
jącej opiekę ma ustalone prawo 

do otrzymywania dodatku do 
zasiłku rodzinnego, specjalnego 
zasiłku opiekuńczego lub świad-
czenia pielęgnacyjnego;

• na osobę wymagającą opieki jest 
ustalone prawo do otrzymywa-
nia dodatku do zasiłku rodzin-
nego, prawo do specjalnego za-
siłku opiekuńczego lub prawo 
do świadczenia pielęgnacyjne-
go;

• na osobę wymagającą opieki 
inna osoba jest uprawniona za 
granicą do świadczenia na po-
krycie wydatków związanych 
z opieką, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią 
inaczej.

Jeżeli spełniamy kryteria o któ-
rych pisaliśmy w artykule i nie ma 
żadnych przeciwwskazań do tego 
aby nam przyznano specjalny za-
siłek opiekuńczy wtedy warto za-
dać sobie trochę trudu i przebrnąć 
przez te procedury. Zasiłek w tej 
chwili jest wypłacany w wysoko-
ści 520 zł miesięcznie więc jest to 
konkretny zastrzyk gotówki, który 
na pewno się przyda. Jeżeli jednak 
mamy wątpliwości czy możemy 
ubiegać się o takie świadczenie 
czy nie najlepiej wybrać się do 
któregokolwiek oddziału ZUS  
i poprosić o pomoc.

oprac. W. Jakubek

Bepanthen Baby
Maść Ochronna 30 g lub 100 g

Maść chroni delikatną skórę dziecka przed odparzeniem pieluszkowym, 
 do stosowania przy każdej zmianie pieluszki.
Producent: MERCK.   



Rowerowe trasy wokół poznania liczą ponad 164 kilome-
trów długości. Tworzą tzw. „pierścień rowerowy”, a jadąc 
nim podziwiamy szereg zabytków i niezwykłych miejsc. 
Jest to najpopularniejszy szlak dla cyklistów, ogromna 
pętla, która pozwala odkryć najciekawsze miejsca wokół 
Poznania.

Każdy z nas może samodzielnie wybrać miejsce rozpoczę-
cia i zakończenia wycieczki wielkopolskim Pierścieniem 
Rowerowym. Zasada jest jedna: należy trzymać się znaków: 
białych kwadratów z pomarańczową obwódką, tych dla ro-
werzystów, a pod nimi kierunkowych. Na cyklistów czeka 
trasa pełna atrakcji i wspaniałej przyrody. 

Szczególnie polecam:
Wielkopolski Park Narodowy – utworzony w 1957r., na po-
łudnie od Poznania, pełen zabytków,
Stęszew – miasto z czworobocznym rynkiem nad rzeką Sa-
micą,
źródełko Żarnowiec – niewielką osadę, z punktem widoko-
wym na strumień wyglądający jakby przeniesiony z polskich 
rejonów górskich,
neogotycki Pałac w Lusowie – znajdujący się w miejscowo-
ści Lusowo wraz z parkiem krajobrazowym, położonym nad 
Jeziorem Lusowskim,
zabytkowy wiatrak w Rogierówku – typu holender, będą-
cy siedzibą punktu etnograficznego: Muzeum Pierwszych  
Piastów na Lednicy,

Wędrówki bliskie i dalekie

Rowerem wokół Poznania!

Wiele już miejsc odwiedziliśmy, ale tym razem jeszcze pozostaniemy w Wielkopolsce. W zeszłym numerze 
pisaliśmy o pierwszej stolicy, a w tym numerze zachęcam do rowerowej wycieczki wokół Poznania.
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Trilac 20
20 kapsułek dietetyczny środek  
spożywczy specjalnego  
przeznaczenia medycznego

Skład: 1,6 mld liofilizowanych szczepów bak-
terii probiotycznych produkt jest dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przezna-
czenia medycznego. Należy go przyjmować 
pod nadzorem lekarza. Nie należy przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Producent: KROTEX Sp. z o.o.

Skinoren
Krem (200 mg/g), 30 g
Skład: 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego.
Działanie: przeciwbakteryjne (hamuje rozwój bakterii Propionibacterium acnes), hamuje nad-
mierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni 
skóry, zmniejsza ilość zaskórników, hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych 
komórek barwnikowych naskórka.
Wskazania: leczenie trądziku pospolitego oraz przebarwień skóry.
Producent: Bayer 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.

Murowana Goślina

Rynek w Stęszewie

Park Krajobrazowy Promno
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, prze-
ciwwskazania, 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.

LISTERINE PROFESSIONAL 
GUM THERAPY
 250 ml, płyn do płukania jamy ustnej, 
wyrób medyczny
Tworzy warstwę ochronną przed bakteriami płytki nazębnej, leczy i zapobiega 
problemom dziąseł, zapaleniom i krwawieniom.

LISTERINE PROFESSIONAL 
FLUORIDE PLUS
 250 ml, płyn do płukania jamy ustnej, 
wyrób medyczny
POTRÓJNA OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ
Wzmacnia zęby dzięki wysokiej zawartości fluorku, usuwa bakterie i redukuje 
płytkę nazębną, ogranicza rozwój bakterii.

LISTERINE PROFESSIONAL 
SENSITIVITY THERAPY  
250 ml, płyn do płukania jamy ustnej, 
wyrób medyczny
KLINICZNIE POTWIERDZONY SPOSÓB LECZENIA OBJAWÓW NADWRAŻLIWOŚCI 
ZĘBÓW Tworzy fizyczną tarczę dla odsłoniętych nerwów zapewniając dogłębną  
i trwałą ochronę.
Producent: JOHNSON &J OHNSON.

100P 
Aerozol zapachowy
Produkt nadaje skórze przyjemny zapach, który po na-
niesieniu na skórę staje się nieprzyjemny dla komarów, 
meszek i kleszczy.
Nadaje skórze przyjemny zapach oraz działa łagodząco 
i pielęgnacyjnie dzięki zawartości D-panthenolu. Produkt 
nadaje skórze przyjemny zapach, który po naniesieniu 
na skórę staje się nieprzyjemny dla komarów, meszek  
i kleszczy.
Producent: S-LAB.

ORINOKO  junior
Spray zapachowy  
dla dzieci i dorosłych

Nadaje skórze przyjemny zapach oraz działa łagodząco   
i pielęgnacyjnie dzięki zawartości  D-panthenolu  i wi-
taminy E. 
D-panthenol  działa łagodząco. Witamina E wspomaga 
ochronę skóry przed wolnymi rodnikami. 
Produkt nadaje skórze przyjemny zapach, który po  
naniesieniu na skórę staje się nieprzyjemny dla komarów, 
meszek i kleszczy.
Producent: S-LAB.

Murowana Goślina – miasto z ciekawym budynkiem ratusza  
i starym rynkiem,
Puszcza Zielonka – Park Krajobrazowy utworzony w 1993 roku, 
o charakterze zbliżonym do lasu pierwotnego; na jego terenie leży 
kilka wyznaczonych rezerwatów,
zespół dworski we Wronczynie – dwór Jackowskich, gorzelnia, 
park krajobrazowy, drewniany kościół i drewniana dzwonnica.
Park Krajobrazowy Promno – w gminie Pobiedziska, gdzie  
możemy podziwiać krajobraz polodowcowy morenowy; jeziora  
i lasy, 
Zamek w Kórniku – jedna  z największych atrakcji regionu, 
oprócz historycznego zamku należy też koniecznie zobaczyć ar-
boretum z przepięknymi różanecznikami, a do tego ratusz, rynek 
czy prowent, czyli zespół zabudowań folwarcznych,
Rogalin – najwspanialsza rezydencja Wielkopolski, pałac rodu 
Raczyńskich, z obszernym parkiem, słynącym w całej Polsce z dę-
bów szypułkowych (tzw. dęby rogalińskie); mieści się tu również 
galeria z cennymi zbiorami malarstwa polskiego i europejskiego,
Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko – unikalne miejsce  
z kraterami powstałymi na skutek uderzenia meteorytu, w któ-
rych znajdują się jeziorka; poza tym Góra Moraska, najwyższe 
wzniesienie Poznania (154 m n.p.m.),
Puszczykowo – urocze miasto-ogród, znane letnisko, w którym 
mieści się Muzeum-Pracownia Literacka podróżnika i pisarza, 
Arkadego Fiedlera; wśród bogatych zbiorów znajdziemy chociaż-
by kopię jednego ze statków Krzysztofa Kolumba.

Jak widać trasa rowerowa zaciska pętlę wokół Poznania. Może 
uda się komuś zaliczyć cąły ten pierścień! Zachęcam, czekam  
na Wasze wrażenia i ocenę tej trasy.

oprac. M. Grzeczynska

Zamek w Kórniku
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1.  Jeden z sakramen-
tów chrześcijańskich

2.  Nienaturalne, dzi-
waczne ruchy

3.  Występ po owacji
4.  Śpiew słowika 
5.  Graficzna ilustracja 

funkcji
6.  Skwar, żar
7.  Duża kromka chleba
8.  Alkohol z trzciny 

cukrowej
9.  Wyparła okiennicę
10.  Krzew na wianki 
11.  Surowiec na frytki
12.  Jedna z siedmiu 

egipskich
13.  Lata zawodowo
14.  Świt, blask
15.  Na środku brzucha

16. Pełen zdjęć
17.  Kiść owoców
18.  Krzew o pachnących, 

białych lub różanych 
kwiatach

19.  Mieszkał z Gawłem
20. Napęd kajaka
21.  Ochota, zamiar
22. 14-wierszowy utwór 

liryczny
23.  Mężczyzna o kaszta-

nowych włosach
24.  Broń żmii
25.  Potrzask 
26.  Graniczy z Kameru-

nem
27. „Zielony”  

obrońca środowiska  
naturlanego

28.  Płynie w żyłach

Krzyżówka na majówkęKrzyżówka na majówkę
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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 upominki,
do wygrania m.in. opiekacz  
(na zdjęciu obok).



Zadbaj, aby Twoje kości  
były jak najdłużej młode!

Calmagin
forte

DZIAŁANIE:  
•  wapń zawarty w składzie to podstawowy budulec 

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

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

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

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

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

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



Aby zamówić produkt zadzwoń pod bezpłatną infolinię 0 800 163 027
Salus International Sp. z o.o.
ul.Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Tel./Faks: +48 32/ 788-55-00 
e-mail: biuro(at)salusint.com.pl

Dlaczego spirulina?
Ekstrakt spiruliny to bogate źródło minerałów i esencja 
pełnowartościowych składników odżywczych w tym fikocyjaniny.
Opatentowany proces ekstrakcji, bez podgrzewania, gwarantuje
zachowanie wszystkich aktywnych molekuł.
Pełna kontrola laboratoryjna całego procesu od wzrostu algi,  
aż do uzyskania produktu końcowego.
Jakość i pochodzenie potwierdzone francuskim 
certyfikatem Produit en Bretagne.

Dlaczego magnez?
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji 
psychologicznych, a także zmniejszenie zmęczenia i znużenia.
Uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny 
pomaga w prawidłowej syntezie białek.
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Dla kogo?
Produkt polecany szczególnie dla sportowców oraz osób 
w okresie wzmożonego wysiłku fizycznnego.

Dla kogo?
Produkt polecany szczególnie dla sportowców, ze względu na jego 
działanie przeciwrodnikowe i antyoksydacyjne. Dodatkowo chroni 
organizm podczas aktywności i pomaga w regeneracji po zakończeniu 
wysiłku fizycznego.

Spirulysat
EKSTRAKT ZE ŚWIEŻEJ SPIRULINY

Spirulina to szmaragdowozielona alga w kształcie spi-
rali o mikroskopijnej wielkości. Wykorzystywana 
jest do wytworzenia produktu Spirulysat. Pocho-
dzi  z upraw na półwyspie Guerande w Bretanii. 
Algi rosną i dojrzewają w środowisku zawierają-
cym do 50% wody morskiej, co gwarantuje mak-
symalną zawartość minerałów i mikroelementów.

MAGNEZ MORSKI Z OBNIŻONĄ 
ZAWARTOŚCIĄ SODU

Magnesium to płynny,skoncentrowany magnez 
pozyskany w procesie odsalania wody mor-
skiej. Dzięki płynnej formule i naturalnym pro-
cesom pozyskiwania, magnez, mikroelementy 
i minerały pochodzenia oceanicznego charak-
teryzują się najwyższym stopniem bioretencji.

Siła tkwi w naturze!

Magnesium
,


