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Zawiera pochodne 
mentolu powodujące 
efekt chłodzący.

Niska intensywność 
smaku i zapachu korzystna 
w sytuacji występowania 
nadwrażliwości.

Dzięki zawartości 
pochodnych ostrej 
papryki wywołuje 
efekt rozgrzewający.

Od rozpoczęcia chemioterapii  pojawiły się u mnie 
zaburzenia w odczuwaniu smaków i zapachów. 

Czułam, że postrzegam zmysłami zupełnie inaczej.
 Jedzenie posiłków w normalnej objętości 

było niemożliwe.

Nutridrink Protein 125 ml to dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedoży-
wieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

NP/12/05/2018

RZEŚKI NEUTRALNY ROZGRZEWAJĄCY

Twoje NOWE posiłki 
w walce z chorobą

rześki smak 
czerwonych owoców

smak 
neutralny

rozgrzewający smak 
owoców tropikalnych i imbiru
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Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.

Nasivin CLASSIC 0,05% 
aerozol 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony 
śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas 
zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczyniorucho-
wego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, 
zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.
Lek przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych.

Nasivin KIDS 0,025% 
aerozol 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,25 mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony 
śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas 
zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczyniorucho-
wego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, 
zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. 
Lek przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat.

Nasivin BABY  0,01% 
aerozol 5 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,1 mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony 
śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas 
zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczyniorucho-
wego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, 
zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.
Lek przeznaczony dla niemowląt od 3 miesiąca życia. 

Drodzy Czytelnicy!
Nadeszło długo oczekiwane lato. Dla większości 
z nas to sezon urlopowy, pełen podróży, wypo-
czynku i relaksu. Niestety, czas wakacji to nie 
zawsze sam relaks i przyjemność, ale mamy 
nadzieję, że znajdziemy sposób na to co nam 
najbardziej utrudnia odpoczynek w wakacje.  
W numerze dowiecie się jak zabezpieczyć się 
przed upałem. Przedstawimy tajemnice wiecz-
nej młodości jaką jest zwyczajna czarna po-
rzeczka. Dla wszystkich turystów poradnik 
- bezpieczne wakacje. Dowiecie się co nieco  
o szczepieniach. Jak co dwa miesiące zaprasza-
my na „Wędrówki bliskie i dalekie”, a także za-
chęcimy do zbierania grzybów. 

Życzymy udanego urlopu!
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Polacy bardzo często ba-
gatelizują zagrożenia płynące 
z przegrzania i nadmiernej 
ekspozycji na promienie sło-
neczne. Pamiętajmy, że  w cza-
sie upałów grozi nam nie tylko 
odwodnienie ale i udar. Wzrasta 
również ryzyko zawały serca. 

Na wstępie należy powie-
dzieć, że naukowcy wyróżnia-
ją trzy typy promieniowania 
słonecznego jakie dociera na 
ziemię. Wśród nich są: promie-
niowanie UVA, UVB i UVC. To 
ostatnie zatrzymuje warstwa 
ozonowa atmosfery, dzięki 
czemu nie stanowi ono dla nas 
zagrożenia. Promienie UVB do-
cierając do naszej skóry mogą 
powodować oparzenia. Ponad-
to, przyczyniają się do tworzenia 
nowotworów i mogą uszkodzić 
naszą rogówkę. Promienie UVA 
także docierają w głąb skóry, co 
skutkuje powstawaniem cho-
rób nowotworowych. Nie mo-
żemy jednak wpadać od razu w 

panikę i ciągle chować się przed 
słońcem. Ogólnie rzecz biorąc, 
słońce w odpowiedniej dawce 
daje wiele korzyści. To właśnie 
dzięki jego promieniom nasz 
organizm wytwarza witaminę 
D3, która w naszym klimacie 
jest bardzo pożądana.  

Kremy z filtrem
Pierwszą i najprostszą ochro-

ną przed upałem jest unikanie 
słońca w godzinach od 11 do 
15. Nie zawsze jest to jednak 
możliwe. Jeżeli w tych godzi-
nach musimy wyjść na ze-
wnątrz powinniśmy wcześniej 
posmarować skórę preparatami 
z filtrami przeciwsłonecznymi. 
Pamiętajmy, że filtr powinien 
być dobrany do naszej karnacji- 
im jaśniejsza tym filtr powinien 
być wyższy.  

Ubranie
W upalne dni musimy przede 

wszystkim pamiętać o nakry-
ciu głowy. Czapka z daszkiem, 
chustka bądź kapelusz to bar-
dzo dobre rozwiązania żeby 
zabezpieczyć naszą głowę. Do-
datkowo pamiętajmy, żeby za-
kryć jak największą powierzch-
nie ciała ubraniami z lekkich  
i przewiewnych tkanin. W takim 
wypadku najlepiej spisuje się 
odzież z lnu i bawełny. Nie za-
pomnijmy o ochronie naszych 
oczu, czyli okularach przeciw-
słonecznych. Takie okulary po-
winny mieć znaczek CE, który  
to jest symbolem ochrony prze-
ciw promieniowaniu ultrafiole-
towemu. 

Mieszkanie
Nasze mieszkanie jest do-

brym schronieniem przed upa-
łem, jednak musimy odpowied-
nio je zabezpieczyć żeby było 
w nim przyjemnie chłodno. 
Przede wszystkim powinniśmy 
zaopatrzyć się w żaluzje, zasło-

ZDROWIE SENIORA
jak radzić sobie z upałami

LATO TO OKRES, KIEDY SŁOŃCE MOCNO 
PRZYGRZEWA. JEST TO SZCZEGÓLNIE  
MĘCZĄCY CZAS DLA ORGANIZMÓW  
OSÓB STARSZYCH. W TAKĄ POGODĘ  
SZCZEGÓLNIE POWINNY NA SIEBIE  
UWAŻAĆ OSOBY Z CHOROBAMI  
UKŁADU KRĄŻENIA. JAK W TAKIM RAZIE  
PORADZIĆ SOBIE W CZASIE UPAŁÓW?
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ny, bądź rolety. Może się wyda-
wać, że zasłony to tylko kawałek 
materiału, jednak te o grubym 
splocie potrafią naprawdę sku-
tecznie odseparować nasze 
mieszkanie od promieni sło-
necznych. Żeby jednak w miesz-
kaniu nie było zbyt ciemno 
polecamy wybrać zasłony w ja-
snych kolorach. Nasze wnętrza 
możemy także chronić stosując 
markizy montowane na balko-
nie czy tarasie. Dzięki nim bę-
dziemy mogli przebywać także 
na balkonie nie eksponując się 
na promienie słoneczne.

Wyłącz źródła ciepła
W upalne dni powinniśmy 

ograniczyć używanie urządzeń, 
które generują ciepło w na-
szym domu. Najwięcej ciepła 
generuje lodówka, telewizor, 
oświetlenie, kuchenka. Lodów-
ki ze względów oczywistych nie 
możemy wyłączyć jednak pozo-
stałych sprzętów możemy uży-
wać nieco oszczędniej. Podczas 
upałów ograniczmy także go-
towanie potraw w mieszkaniu. 
Alternatywą są posiłki, które nie 
wymagają długotrwałego przy-
gotowania. Szczególną uwagę 
zwracamy na posiłki gotowane, 
ponieważ powstająca podczas 
ich przyrządzania para wodna 
dodatkowo wpływa na uczucie 
gorąca. 

Wiatrak dla ochłody
Wiatrak elektryczny to chyba 

najtańszy sposób na radzenie 
sobie z upalnymi dniami. Urzą-
dzenie wprawiając w ruch po-
wietrze przynosi chłodną ulgę. 
Dla wzmocnienia efektu, moż-
na zastosować jeszcze małą 
sztuczkę. Przed stojącym wen-

tylatorem ustawiamy kilka bu-
telek z zamrożoną wodą. Dzięki 
takiemu zabiegowi uzyskamy 
dodatkowy, chłodzący filtr. Po-
mimo wysokich temperatur po-
winniśmy otwierać okna, przez 
które będzie wpadać świeże 
powietrz. Można jednak ograni-
czyć się do uchylania tylko tych 
okien, które w danym momen-
cie nie są narażone na działanie 
promieni słonecznych. Idealną 
porą do wietrzenia mieszkania 
jest noc. 

Prysznic  
dla ochłody

Upalny dzień dobrze za-
cząć od porannego chłodne-
go prysznica. Chłodna woda 
doda nam energii potrzebnej 
na cały dzień. Prysznic ma tak-
że pozytywny wpływ na zdro-
wie starszych osób – poprawia 
ukrwienie skóry oraz termore-
gulację. Zimna woda zwęży tak-
że otwarte pory co zmniejszy 
pocenie się.  

Napoje
Wszyscy a zwłaszcza seniorzy 

w trakcie upałów powinni przyj-
mować odpowiednią  ilość pły-

nów. Należy pić mało a częściej 
niż w normalny dzień. Ważne 
jest to żeby przyjmować płyny 
nawet jeżeli w danym momen-
cie nie odczuwamy pragnienia. 
Najlepiej zawsze mieć przy so-
bie butelkę niegazowanej wody 
mineralnej. Jeżeli chcemy do-
dać jej smaku, możemy wrzu-
cić do niej plasterek cytryny, 
limonki lub kilka listków mięty. 
Dobrym napojem na upały jest 
herbata miętowa, najlepiej pić 
ją schłodzoną. 

Witaminy 
Specjaliści od żywienia przy-

pominają, że zewnętrzną ochro-
nę przed promieniowaniem 
UV zapewniają beta karoten 
a także witaminy C i E. Betaka-
roten bierze udział w procesie 
powstawania witaminy A, która 
wpływa korzystnie na stan skó-
ry. Z kolei wymienione witami-
ny chronią między innymi przed 
wolnymi rodnikami i procesami 
starzenia.

Można je znaleźć w wa-
rzywach i owocach w odpo-
wiednich kolorach: żółtym, 
pomarańczowym i zielony. Na 
przykład w marchwi, brokułach 
i sałacie znajdziemy betakaro-

ZDROWIE
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ten, w pomidorach, czerwonej 
papryce i natce pietruszki – wi-
taminę C, a źródłem witaminy 
E są oleje, orzechy oraz oliwa  
z oliwek. 

Jadłospis
Płyny, które powinniśmy do-

starczać naszemu organizmowi 
podczas upałów należy wzbo-
gacić o chłodniki i koktajle. 
Można je przyrządzić na bazie 
wody i jogurtu a dodając do 
nich warzywa lub owoce stwo-
rzymy lekkie śniadanie, obiad 
lub podwieczorek. Smaku wa-

rzywom dodadzą świeże zioła- 
oprócz natki pietruszki możemy 
dodać już wcześniej wspomi-
naną mięte, bazylię i kolendre. 
Oprócz świetnego smaku, po-
mogą w obniżeniu temperatury 
organizmu i trawieniu. 

Nie zapominajmy o owoco-
wych przekąskach – również 
dzięki nim można szybko się 
ochłodzić. Numerem jeden jest 
oczywiście arbuz, który składa 
się głównie z wody. Do zalet 
należy dodać również to, iż jest 
lekkostrawny a także bogaty  
w sód i potas. Pierwiastki te po-

magają zachować w organizmie 
odpowiednią ilość elektrolitów. 
Podobnie działają również inne 
owoce, na przykład melony  
i gruszki, oraz warzywa – ogórki 
i pomidory.

Sympatycy cytrusów także 
nie muszą rezygnować z ulu-
bionych owoców. Świetnie 
gaszą pragnienie, a w gorący 
dzień także orzeźwiają.

Latem zdrowie seniora jest 
szczególnie zagrożone. Wyso-
kie temperatury nie sprzyjają 
prawidłowemu funkcjonowa-
niu organizmu. Warto więc 
znaleźć skuteczne sposoby na 
ochłodę podczas gorących dni.

Gorący dzień to prawdzi-
we wyzwanie dla organizmów 
osób w podeszłym wieku. Se-
niorzy są narażeni na dolegli-
wości związane ze zmianami 
ciśnienia oraz obniżonym na-
strojem. Warto więc mieć w za-
nadrzu sprawdzone sposoby na 
upały, które skutecznie ochło-
dzą nawet w gorący letni dzień.

W. Jakubek 
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Panthenol krem 5%
30 g
Krem zawiera 5% dexpanthenolu. Jest 
to produkt hipoalergiczny, nie zawiera 
substancji zapachowych i barwników. Ła-
godzi i przyjemnie schładza podrażnioną  
i uszkodzoną skórę (oparzenia, zadrapania, 
otarcia naskórka). Polecany do odżywczej 
pielęgnacji skóry twarzy i ciała, szczególnie 
delikatnej i wrażliwej skóry oraz do regene-
racji skóry suchej i bardzo suchej.  Może być 
stosowany do pielęgnacji delikatnej skóry 
dziecka.
Producent: Aflofarm Farmacja Polska 

ASPARGIN
50 tabletek
Skład:  1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów Magnezu) oraz 250 mg 
potasu wodoasparganianu (54 mg jonów potasu).
Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i nadpobudliwości serca, 
profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych chorobach zakaź-
nych lub zabiegach chirurgicznych, w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków 
moczopędnych.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna  Spółdzielnia Pracy FILOFARM
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Po co nam woda?
Woda jest jednym z podstawo-

wych składników organizmu, po-
nieważ stanowi około 60% masy 
ciała dorosłego człowieka! Jest ona 
konieczna do prawidłowego funk-
cjonowania organizmu ze względu 
na udział w regulowaniu tempera-
tury ciała, transporcie składników 
odżywczych, produktów przemiany 
materii oraz we wszystkich reak-

cjach biochemicznych zachodzą-
cych w organizmie. Woda umożli-
wia proces trawienia, jest niezbędna 
dla prawidłowej pracy stawów, pełni 
funkcję ochronną dla mózgu, gałki 
ocznej i rdzenia kręgowego, a u ko-
biet ciężarnych – także płodu. Od-
powiednie nawodnienie ciała czystą 
i świeżą wodą jest najlepszą formą 
wsparcia dla funkcjonowania całe-
go organizmu.

Aby jak najlepiej wyko-
rzystać potencjał wody dla 
twojego zdrowia, pamiętaj, 
że:

Wypijanie 1,5 litra wody 
może być niewystarczające

Utarło się w ogólnym przekona-
niu, że te rzeczone 1,5 litra wody wy-
starczy, by pokryć zapotrzebowanie 
organizmu w ciągu dnia. Według 
zaleceń Europejskiego Urzędu ds. 

WODA
i jej rola w organiźmie

WODA TO NIEPOZORNA, PRZEZROCZYSTA  
CIECZ, BEZ SMAKU I ZAPACHU. ZUPEŁNIE  
NEUTRALNA DLA NASZYCH KUBKÓW SMAKOWYCH,  
NA PIERWSZY RZUT OKA NIE MA W SOBIE  
NIC ATRAKCYJNEGO, BY JĄ PIĆ W ILOŚCIACH, 
KTÓRE ZALECAJĄ LEKARZE I DIETETYCY.  
A JEDNAK WARTO WIEDZIEĆ, ŻE WYPIJANIE  
ODPOWIEDNICH JEJ ILOŚCI JEST DLA NASZEGO 
ORGANIZMU NIE ŁASKĄ, ALE ISTOTNĄ  
KONIECZNOŚCIĄ, KTÓREJ POWINNIŚMY Z OCHOTĄ 
ULEGAĆ NIE TYLKO PODCZAS GORĄCYCH DNI. 

Multiderm
krem 100 g
Emolient sprzyjający łagodzeniu zmian w atopo-
wym zapaleniu skóry (AZS), egzemie i łuszczycy. Po 
aplikacji kremu powstaje bariera ochronna, która 
nawilża i natłuszcza oraz nadaje skórze miękkość i 
elastyczność, likwidując nadmierną suchość skóry, 
łuszczenie i pękanie, łagodzi również podrażnienia 
suchej skóry, działa kojąco oraz chroni przed wpły-
wem drażniących. 
Wytwórca:  Fortis Pharmaceuticals Sp. z o.o. Sp.K.

ABE
płyn na skórę, 8 g

Skład: 1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego (w postaci 
roztworu 90%) oraz 89 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne 
Wskazania: usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.
Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.

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 Two-
jemu życiu lub zdrowiu.
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Bezpieczeństwa Żywności dorośli 
powinni dostarczać organizmowi 
około 2 litrów płynów dziennie,  
a dzieci i młodzież w wieku szkol-
nym — co najmniej 1,5 litra. I to 
są wartości minimalne. Przyjmuje 
się, że dziennie powinniśmy pić  
ok. 30ml wody na każdy kilogram 
masy ciała. Jej zapotrzebowanie 
wzrasta w przypadku upałów, pod-
czas chorób przebiegających z go-
rączką, wymiotami lub biegunką. 
Również przy dużej aktywności fi-
zycznej i poceniu się należy zwięk-
szyć jej ilość, nawet do 3-5 l na dobę. 
Oczywiście wodę dostarczamy 
także z innymi napojami i pożywie-
niem, choć w mniejszych ilościach. 
Pamiętaj, że szklanka herbaty, kawy 
czy soku odpowiada 1/2 szklanki 
czystej wody.

Woda nie smakuje? 
To tylko wymówka
Najczęściej mijamy się na 

półkach w sklepie z butelkami 
wody mineralnej, z powodu jej 
neutralnego smaku. Częściej się-
gamy po soki czy napoje gazo-
wane, posiadające konkretny, lu-
biany przez nas smak. Podobnie  
w domu nie pijemy wody z kranu 
czy też przegotowanej w obawie 
przed posmakiem z wodociągu. 
Jeśli naprawdę nie przekonuje 
cię czysta woda, po przegotowa-

niu, przefiltrowaniu lub z butel-
ki, możesz ją zdrowo „ulepszyć”.  
Dodaj do niej plaster cytryny, 
limonki, pomarańczy, jabłka,  
2 truskawki, lub innego orzeźwia-
jącego owocu, a także wyostrzyć 
jej smak liśćmi mięty, trawą cy-
trynową, czy plastrem imbiru. 
Nie dosładzaj wody, która sama 
w sobie nie dostarcza kalorii do 
naszego organizmu. Zrezygnuj  
z częstego picia wód smakowych, 
w których można znaleźć sub-
stancje barwiące, smakowe i za-
pachowe, a także cukier.

Boli cię głowa? Pij wodę
Niedobory wody w orga-

nizmie potrafią objawiać się  
w nieprzyjemne sposoby, które 
mało kto łączy właśnie z lekkim 
odwodnieniem. Nawet ubytek 
2% wody może przyczynić się 
do wystąpienia zawrotów głowy, 
nudności, problemów z koncen-
tracją i logicznym myśleniem, 
pogorszeniem zdolności wysiłko-
wych. Spożywanie zbyt małej ilo-
ści wody może objawiać się także  
w postaci: rozdrażnienia, bezsen-
ności, zaparć, zmniejszenia ilości 
moczu, co opóźnia usuwanie 
toksyn z organizmu, wysycha-
niem błon śluzowych szczegól-
nie jamy ustnej, braku apetytu, 
zaczerwienienia skóry, a nawet 

zaburzenia oddychania. Według 
naukowców, utrata 10% wody,  
w większości przypadków powo-
duje śmierć

Nie wypijaj wszystkiego 
na raz

Nawet jeśli jesteś miłośnicz-
ką wody mineralnej i wypijasz 
ja podczas pragnienia jednym 
haustem, niewiele pomagasz 
swojemu organizmowi. Wypi-
jając duże ilości wody na raz 
sprawisz, że po prostu przeleci 
ona przez organizm i zostanie 
wydalona, nie spełniając dobrze 
swojej funkcji. Wodę najlepiej 
pić niewielkimi łykami, co kilka 
chwili, co doskonale nawodni or-
ganizm. Jeśli ćwiczysz, by nie do-
puścić do odwodnienia, pij wodę 
zmieszaną z sokiem 100%, w sto-
sunku 1:1, z dodatkiem odrobi-
ny soli kuchennej. Dzięki temu 
powstanie domowej roboty izo-
tonik, który ułatwi maksymalne 
nawodnienie organizmu. Ważne 
jest, by pić przez cały dzień, nie 
tylko wtedy, gdy już zaschnie 
w ustach. To najlepiej zapo-
biegnie odwodnieniu. Nie robi 
również wielkiej różnicy, czy pić 
będzie przed w trakcie, czy po 
posiłku

 
Woda wodzie nierówna 
Istnieją w sprzedaży różne 

rodzaje wód butelkowanych. 
Jedni mogą pić większość, u in-
nych osób sprawdzi się woda np.  
z dużą zawartością konkretnego 
minerału. Ogólnie, wody można 
rozróżnić zgodnie z poniższym 
schematem:

Naturalna woda mineralna 
– woda podziemna, różniąca się 
od wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi pierwotną czy-
stością pod względem chemicz-
nym i mikrobiologicznym oraz 
charakterystycznym stabilnym 

8
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składem mineralnym, a w okre-
ślonych przypadkach także wła-
ściwościami mającymi znaczenie 
fizjologiczne, powodującymi ko-
rzystne oddziaływanie na zdro-
wie ludzi. .

Woda źródlana  –  woda pod-
ziemna, pierwotnie czysta pod 
względem chemicznym i mikro-
biologicznym, nieróżniąca się 
właściwościami i składem mine-
ralnym od wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, określo-
nymi w przepisach o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. Można ją 
pić bez ograniczeń dotyczących 
wieku i stanu zdrowia.

Woda stołowa – woda po-
wstała przez dodanie do natural-
nej wody mineralnej:
a) naturalnej wody mineralnej 

lub soli mineralnych zawie-
rających co najmniej jeden 
składnik mający znaczenie fi-
zjologiczne, taki jak: sód, ma-
gnez, wapń, chlorki, siarczany, 
wodorowęglany lub węglany 
do wody źródlanej

b) wody źródlanej lub soli mine-
ralnych.

Wody stołowe przeznaczone 
są głównie dla osób pracujących 
w uciążliwych warunkach ter-
micznych oraz sportowców.

Pod względem zawartości roz-
puszczonych składników, wody 
butelkowane dzieli się na 4 grupy:

 wody bardzo niskozminera-
lizowane zawierające w litrze 
poniżej 50 mg rozpuszczo-
nych składników mineral-
nych, wody

 wody niskozmineralizowane 
zawierające w 1l 50–500 mg 
rozpuszczonych składników 
mineralnych,

 wody średniozmineralizo-
wane zawierające w 1l od 
500 do 1500 mg tych skład-
ników,

 wody wysokozmineralizo-
wane o ogólnej mineralizacji 
powyżej 1500 mg rozpusz-
czonych składników mi-
neralnych w 1l. Naturalne 
wody mineralne wysokoz-
mineralizowane (powyżej 
1500 mg/l) nie nadają się 
do stałego spożycia w więk-
szych ilościach.

Woda gazowana nie jest 
szkodliwa dla zdrowia 

Mit o szkodliwości wody ga-
zowanej należy obalić. Dodanie 
dwutlenku węgla do wody wpły-
wa pozytywnie na jej walory sma-
kowe i odczuwanie orzeźwienia. 
Gazowaną wodę powinny pić 
osoby na diecie odchudzającej, 
ponieważ rozciągnięcie ścian 
żołądka pod wpływem dwutlen-
ku węgla powoduje pobudzenie 
nerwu błędnego i zmniejszenie 
apetytu. W przypadku sportow-
ców tuż po wysiłku fizycznym 
woda gazowana powoduje szyb-
sze nawodnienie organizmu.  
Z wody gazowanej powinny 
zrezygnować osoby cierpiące 
na zaparcia, nadkwasicę, częste 
wzdęcia, drożdżycę przewodu 
pokarmowego, bo gaz może na-
silić nieprzyjemne dolegliwości

oprac. M. Grzeczyńska

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

Brodacid
płyn na skórę, 8 g

Skład: 1g płynu zawiera: 50,4 mg kwasu 
mlekowego( w postaci roztworu 90%),  
100 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne (zmiękcza i roz-
pulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając 
jego złuszczanie).
Wskazania: leczenie brodawek zwykłych, 
około paznokciowych, brodawek stóp  
i mozaikowych.
Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO 
S.A.

SMECTA
3 g, 10 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu
Działanie: smecta wykazuje silne właści-
wości powlekające błonę śluzową przewo-
du pokarmowego, zwiększa wytrzymałość 
warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzo-
wą na czynniki drażniące. 
Wskazania: ostre i przewlekłe biegunki  
i dorosłych i dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Poland 
Sp. z o.o.



LI
PI

EC
 - 

SI
ER

PI
EŃ

 2
01

8
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

10

Pamiętajmy że zarówno zbie-
ranie jak i przyrządzanie grzy-
bów wymaga ich znajomości, 
dlatego przed wyjściem do lasu 
powinniśmy skorzystać z kilku 
rad.

Który jadalny  
a który trujący?
Każdy grzybiarz zdaje sobie 

sprawę, że w przypadku wielu 
odmian grzybów o tym czy są 
jadalne czy trujące decydują 
szczegóły w ich wyglądzie. Na-
wet ci z wieloletnim doświadcze-
niem mogą mieć problemy żeby 
je odróżnić. Najbardziej niebez-
piecznym grzybem jest mucho-
mor sromotnikowy.Ten grzyb 
charakteryzuje się oliwkowozie-
lonym wypukłym lub prostym 
gładkim kapeluszem. Najczęściej 
mylony jest z gąską żółtą i gołąb-
kiem zielonawym a także dziko 
rosnącymi pieczarkami. Bardzo 
często mylone są także jadalne  
pieczarki z trującymi.

„Gąbka” pod  
kapeluszem jest ok
Najłatwiejszymi do rozpoznania 

są te grzyby, które pod kapeluszem 
mają gęsto ułożone rureczki, któ-
re przypominają strukturę gąbki. 
Wśród grzybów o takim wyglądzie 
nie ma tych śmiertelnie trujących. 
Nie wszystkie oczywiście są jadalne 
jednak ich toksyczność może do-
prowadzić jedynie do zaburzeń po-
karmowych. Sytuacja wygląda już 
znacznie poważniej w przypadku 
grzybów z tak zwanymi blaszkami 
pod kapeluszem. Wiele z nich jest 
silnie trujących. W takim przypad-
ku gdy nie mamy stu procentowej 
pewności lepiej ich nie zbierać. Sze-
rokim łukiem powinni ich unikać 
niedoświadczeni grzybiarze, ponie-
waż prawdopodobieństwo śmier-
telnej pomyłki jest bardzo wysokie

Po czym poznać  
grzyby trujące?
Tak naprawdę nie ma żadnych 

niezawodnych sposobów na roz-

poznanie trującego grzyba. Niektó-
re grzyby trujące ładnie pachną, są 
słodkie i nie ciemnieją po przekro-
jeniu. Natomiast sinieją zarówno ja-
dalne podgrzybki, jak i trujące boro-
wiki szatańskie. Wśród entuzjastów 
zbierania grzybów istnieje mit, że 
grzyby nadjedzone przez ślimaki na 
pewno nie są trujące. Nie jest rów-
nież prawdą, że w czasie gotowania 
grzybów trujących ciemnieje cebu-
la lub zanurzona w potrawie srebr-
na łyżeczka. 

Smak i aromat  
grzybów
Tak naprawdę grzyby nie mają 

wielu wartości odżywczych. Świeże 
grzyby zawierają ok. 90 proc. wody, 
niepełnowartościowe białko, nie-
wielkie ilości węglowodanów, tłusz-
czów, składników mineralnych (fos-
foru, żelaza, cynku) i witamin (B1, 
B2, D i C). Grzyby natomiast mają 
mało kalorii jednak długo zalegają 
w przewodzie pokarmowym dla-
tego też nie powinny jeść ich dzie-
ci oraz osoby starsze. W ich skład 

BEZPIECZNE
GRZYBOBRANIE

ZACZĄŁ SIĘ SEZON DLA GRZYBIARZY.  
JEDNAK ZBIERAJĄ JE ZARÓWNO CI  
WYTRAWNI JAK I CI MNIEJ DOŚWIADCZENI.  
POMIMO DOŚWIADCZENIA  
JEDNI I DRUDZY MOGĄ SIĘ POMYLIĆ  
I ZAMIAST SMAKOWITEJ KANI ZERWAĆ  
TRUJĄCEGO MUCHOMORA. JAK WIĘC  
ROZRÓŻNIĆ GRZYBY JADALNE OD  
TRUJĄCYCH I UNIKNĄĆ PROBLEMÓW.
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wchodzi tzw. grzybnik, związek 
podobny do chityny, który nie jest 
trawiony przez organizm człowieka 
a dodatkowo utrudnia przyswajanie 
innych składników pokarmowych. 
My jednak nie odradzamy całkowi-
cie spożywania grzybów, ponieważ 
ich niewątpliwą zaletą jest smak  
i walory zapachowe.

Zatrucie grzybami
Typowymi objawami zatru-

cia grzybami są bóle brzucha, 
głowy, nudności oraz biegunka. 

Rzadziej występującymi objawa-
mi są: zawroty głowy, niepokój, 
zaczerwienienie skóry, spadek ci-
śnienia krwi. Niekiedy stwierdza 
się poważne odwodnienie czy 
niewydolność nerek, uszkodzenie 
wątroby, trzustki, mięśnia serco-
wego, mózgu. Symptomy zatrucia 
mogą pojawić się od pół godziny 
do 5 godzin po zjedzeniu grzybów,  
a nawet po 4–21 dniach. Jeżeli 
mamy jakiekolwiek podejrzenia, że 
mogło dojść do zatrucia grzybami 
od razu powinniśmy skontaktować 
się z lekarzem. W przypadku takie-

go zatrucia czas jest bardzo ważny. 
Pierwsza pomoc w takim przypad-
ku polega na wywołaniu wymio-
tów, żeby jak najszybciej pozbyć się 
trucizny z przewodu pokarmowego. 
Do wywołania takiej reakcji może-
my użyć ciepłej wody z dużą ilością 
soli lub oleju rycynowego. Z reguły 
w takich przypadkach konieczne 
jest leczenie szpitalne polegające 
na płukaniu żołądka i uzupełnianiu 
elektrolitów. Dalsze leczenie jest 
uzależnione od stanu zdrowia cho-
rego. 

Kupowanie grzybów= 
bezpieczeństwo
Nie wszyscy lubią chodzić po le-

sie i szukać samemu grzybnych tro-
feów. Dla tych bardziej leniwych po-
zostaje kupno. Oprócz oszczędności 
czasu możemy również zapewnić 
sobie bezpieczeństwo. Według pol-
skiego prawa każdy sprzedawca 
grzybów na żądanie klienta musi 
pokazać atest na sprzedawaną par-
tię grzybów. Taki dokument jest 
gwarantem jakości grzybów, które 
kupujemy. Jeżeli kupujemy grzyby 
u osób nie posiadających takiego 

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.

Alantan dermoline
50 g, krem głęboko nawilżąjacy
Idealny kosmetyk do codziennej pielęgnacji przesuszonej i podrażnionej skóry. Po-
lecany do pielęgnacji delikatnej skóry twarzy, szyi i dekoltu, nawilża przesuszoną 
skórę, przynosząc jej ulgę i ukojenie, przywraca jej gładkość i elastyczność.
Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

Alantan dermoline
50 g, krem złuszczający
Kosmetyk do  pielęgnacji skóry szorstkiej i zrogowaciałej, zmiękcza zrogowaciały naskó-
rek, stymuluje i normalizuje proces złuszczenia, reguluje odnowę komórkową skóry. 
Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

Alantan dermoline
50 g, maść pielęgnacyjna z witaminą F
Kosmetyk do codziennej pielęgnacji okołopieluszkowej skóry niemowląt, ochrona 
skłonnej do podrażnień skóry pachwin, fałdów skórnych i ich okolic.
Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”
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dokumentu skazujemy się na ta-
kie samo ryzyko jak w przypadku 
zbierania ich samemu. Dodatkowo 
nigdy nie będziemy wiedzieli czy 
osoba sprzedająca jest wytrawnym 
grzybiarzem czy zupełnym laikiem. 
Nawet jeżeli grzyby, które kupimy 
nie są trujące to nie wiemy czy nie 
zostały zebrane w miejscu inten-
sywnie opryskiwanym lub z tere-
nów chronionych. 

Jak przygotować się 
do grzybobrania?
Po pierwsze na grzybobranie po-

winniśmy zabrać ze sobą butelkę 
wody i coś do jedzenia np. kanapki. 

Kolejną cenną radą, którą na 
pewno poprze każdy wprawiony 
grzybiarz jest posiadanie mapy, 
jeżeli wybieramy się w tereny, któ-
rych nie znamy. Przed wejściem do 
lasu powinniśmy mniej więcej znać 
jego położenie, gdzie są najbliższe 
drogi i miejscowości. Może się to 
wydawać zbędne jednak co roku or-
ganizowane są akcje poszukiwania 
zaginionych grzybiarzy. Pamiętajmy 
także, żeby zabrać ze sobą telefon 
z naładowaną baterią. Pozwoli to  
w sytuacji kryzysowej na skontakto-
wanie się z odpowiednimi służbami 
ratunkowymi a także w ustaleniu 
naszego położenia. Kolejną ale już 
bardziej prozaiczną poradą  jest to 
że na grzyby musimy mieć koszyk. 
Każdy kto zbiera grzyby wie, żeby 

nie gromadzić ich do toreb folio-
wych. W takich warunkach grzyby 
bardzo szybko się psują. Grzyby  
w takiej torbie w ciągu kilku godzin 
zaparzają się i psują, a przy okazji 
wydzielają niebezpieczne toksyny. 
Jeżeli więc na grzyby, to tylko ko-
szyk, kobiałka, albo przewiewna 
torba. Zbieranie grzybów to bardzo 
dobry pomysł na przebywanie na 
świeżym powietrzu. Trofea, które 
przyniesiemy z lasu cieszą. Warto 
jednak pamiętać o zasadach, które 
opisaliśmy w tym artykule. Przyta-
czamy także skróconą wersję zasad, 
które stworzył Sanepid.

Podstawowe zasady bezpieczne-
go grzybobrania:

1  Należy zbierać wyłącznie te 
grzyby, co do których nie mamy 
jakichkolwiek wątpliwości, że są 
jadalne (warto korzystać z atla-
sów);

2  Należy zbierać wyłącznie grzyby 
wyrośnięte i dobrze wykształco-
ne, gdyż młode owocniki, bez 
wykształconych cech danego 
gatunku są najczęściej przyczy-
ną tragicznych pomyłek;

3  Początkujący grzybiarze po-
winni zbierać wyłącznie grzyby 
rurkowe, ponieważ w tej grupie 
nie ma grzybów śmiertelnie tru-
jących i jest dużo mniejsze ryzy-
ko zatrucia;

4  Unikać błędnych metod rozpo-
znawania gatunków trujących 
(zabarwienie cebuli podczas 
gotowania, ciemnienie srebrnej 
łyżeczki, gorzki smak – gatunki 
śmiertelnie trujące np. Amanita 
phalloides, Amanita verna mają 
przyjemny, słodkawy smak);

5  Zbierać grzyby w przewiewne 
koszyki, w żadnym przypadku 
w reklamówki foliowe, bo po-
woduje to zaparzanie i przy-
spiesza psucie grzybów, nie 
przechowywać świeżych grzy-
bów ani potraw z grzybów zbyt 
długo;

6  Nie należy zbierać grzybów  
w okolicach o skupisku odpa-
dów tj. przy zakładach produk-
cyjnych, jak również rosnących 
w rowach lub na skraju lasu, 
przy drogach o dużym natęże-
niu ruchu – grzyby wchłania-
ją ze swego otoczenia metale 
ciężkie i inne zanieczyszczenia.

7  Nie należy zbierać i niszczyć 
grzybów niejadalnych i trują-
cych, gdyż wiele z tych gatun-
ków jest pod ochroną i stano-
wią one część ekosystemu;

8  W razie wątpliwości czy zebra-
ne grzyby są trujące czy jadalne, 
można skorzystać z bezpłatnej 
porady w stacjach sanitarno – 
epidemiologicznych;

oprac. W. Jakubek
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Czarne porzeczki posiadają 
szczególne właściwości zdro-
wotne – już w 100 g znajduje 
się prawie 260% dziennego za-
potrzebowania na witaminę C.  
W tradycyjnej medynie ludowej 
owoce stosowane są przy infek-
cjach górnych dróg oddecho-
wych, jak również artretyzmie 
czy reumatyzmie. Można je tak-
że stosować pomocniczo przy 
wypadaniu włosów, a nawet 
jako okłady na ślady po ukąsze-
niach komarów czy meszek. 

Czarne porzeczki mają wiele 
właściwości zdrowotnych. Często 
stosowane są przy anginie i innych 
infekcjach górnych dróg oddecho-
wych, artretyzmie czy reumaty-
zmie. Zaś sok wspomaga leczenie 
migreny, problemów żołądkowo-
-jelitowych czy ogólnego wyczer-
pania organizmu. Współczesna 
fitoterapia poleca stosowanie 
czarnych porzeczek pomocniczo 
przy niedokrwistości, przyzębicy, 

skazie krwotocznej, zaćmie, złej 
krzepliwość krwi, wypadaniu wło-
sów i zębów, a nawet zapaleniu 
gruczołu krokowego. Z kolei po 
napary z liści czarnej porzeczki 
można sięgnąć w celu przyspie-
szenia procesu wydalania toksyn  
z organizmu i regulacji pracy nerek.

Czarne porzeczki  
są źródłem  
przeciwutleniaczy
W owocach czarnej porzeczki 

występuje spora grupa flawono-
idów, które hamują powstawanie 
w organizmie toksycznych związ-
ków prowadzących do chorób 
nowotworowych oraz spowalnia-
ją proces starzenia. Obniżają one 
również poziom cholesterolu we 
krwi, hamują rozwój miażdżycy 
naczyń i stabilizują ciśnienie tęt-
nicze. Flawonoidy działają oczysz-
czająco, gdyż mają zdolność two-
rzenia kompleksów z metalami 
ciężkimi tj. kadm czy ołów – w ten 

sposób ułatwiają usuwanie tych 
szkodliwych dla organizmu pier-
wiastków. Flawonoidy znajdujące 
się w czarnej porzeczce to katechi-
na, epikatechina, procyjanidyny, 
kempferol i myricetyna. Szcze-
gólne właściwości prozdrowotne 
przypisuje się trzem pozostałym 
związkom, czyli:
• rutynie - rutyna ułatwia wchła-

nianie witaminy C, ma właści-
wości uszczelniające i wzmac-
niające śródbłonek naczyń 
krwionośnych, zapobiega krwa- 
wieniom, wybroczynom i żyla-
kom;

• antocyjanom - znajdują się 
w skórce czarnych porzeczek, 
są to substancje antybakteryj-
ne, skutecznie zwalczające bak-
terie E.coli, będące przyczyną 
problemów żołądkowych;

• kwercetynie – ma właściwości 
moczopędne, oczyszcza drogi 
moczowe, działa też przeciwa-
lergicznie.

CZARNA PORZECZKA
ELIKSIR MŁODOŚCI

CZARNA PORZECZKA TO NIEDOCENIANA  
SIOSTRA ODMIANY CZERWONEJ. TYMCZASEM  
JEJ WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE SĄ ZNANE JUŻ  
OD XVII WIEKU, KIEDY ZOSTAŁA OKRZYKNIĘTA  
MIANEM „ELIKSIRU MŁODOŚCI”. 
CZARNA PORZECZKA PRAWDZIWA BOMBA  
WITAMINOWA, KTÓREJ REGULARNE SPOŻYWANIE  
MOŻE CAŁKOWICIE ZASTĄPIĆ PRZYJMOWANIE  
WITAMINY C W TABLETKACH, A CO ZA TYM IDZIE  
– NATURALNIE WSPOMÓC NASZĄ ODPORNOŚĆ.
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Drugą grupą związków od-
powiedzialnych za przeciwu-
tleniające właściwości czarnych 
porzeczek, są kwasy fenolowe. 
Działają one przeciwzakrzepowo, 
przeciwzawałowo i przeciwzapal-
nie, a także hamują rozwój bakterii 
i grzybów.

W związku z tym czarne po-
rzeczki znalazły się na liście pro-
duktów spożywczych o dużej 
zawartości roślinnych przeciwu-
tleniaczy. Wśród owoców jagodo-
wych większy potencjał antyoksy-
dacyjny mają tylko: czarna aronia, 
czarne jagody i żurawina.

Czarna porzeczka  
zamiast łykania  
witaminy C
Czarne porzeczki są jednymi 

z bogatszych w witaminę C owo-
ców leśnych. W 100 g znajduje się 
181 mg witaminy C – to aż 4 razy 
więcej niż w pomarańczach. Pod 
względem jej zawartości czarna 
porzeczka ustępuje tylko owo-
com róży. Zgodnie z zaleceniami 
specjalistów z Instytutu Żywno-
ści i Żywienia, codzienne powin-
niśmy dostarczać organizmowi 
70 mg kwasu askorbinowego,  
w związku z tym 100 g, czyli 

garść czarnych porzeczek po-
krywa dokładnie 258% dzien-
nego zapotrzebowania na wita-
minę C!

Czarna porzeczka re-
dukuje poziom chole-
sterolu i obniża poziom 
cukru we krwi
Nie tylko antyoksydanty kontro-

lują poziom trójglicerydów i cukru 
we krwi. Porzeczki posiadają bo-
wiem bardzo dużą ilość rozpusz-
czalnego błonnika - pektyn - który 
zapobiega hipercholesterolemii 
(wzrostowi poziomu cholestero-
lu w osoczu) oraz hiperglikemii 
(zbyt wysokiemu stężeniu glukozy 
we krwi). Dzieje się tak, ponieważ 
pektyny spowalniają wchłanianie 
„złych” tłuszczów i cukru przez or-
ganizm.

Czarna porzeczka 
może zapobiec  
chorobom oczu
Czarne porzeczki są bogatym 

źródłem witaminy A. W 100 g 
świeżych owoców dostarcza 230 
IU witaminy A), która pomaga za-

Polocard 
75 mg, 60 tabletek dojelitowych
Substancja czynna: 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytu-
acje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek 
krwi.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

Polocard 
150 mg, 60 tabletek dojelitowych 
Substancja czynna: 150 mg kwasu acetylosalicylowego.
Wskazania: profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą 
powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych, 
zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna ser-
ca, profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami  
w naczyniach.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH



hamować proces rozwoju licznych 
chorób oczu, np. zaćmy.

Liście czarnej  
porzeczki sposób  
na gojące się rany  
czy ukąszenia  
owadów.
W tradycyjnej medycnie ludo-

wej okłady z liści czarnej porzeczki 
stosuje się na krwawiące i trudno 
gojące się rany. Są także natural-

nym lekarstwem na ukąszenia 
owadów, np. komarów. Wystarczy 
zgnieść liście czarnej porzeczki  
i pocierać miejsce ukąszenia. Li-
ście czarnej porzeczki zawierają 
bowiem fitoncydy, które wykazują 
działanie bakterio-, wiruso- oraz 
grzybobójcze, a także garbniki, 
które działają przeciwzapalnie  
i ściągająco na skórę. Ponadto  
w liściach tych owoców można 
znaleźć flawonoidy, nieznaczne 

ilości olejku eterycznego, kwasy 
organiczne oraz witaminę C, które 
także przyśpieszają proces gojenia 
się skóry.

Liście czarnej  
porzeczki na infekcje 
układu moczowego  
i dolegliwości  
żołądkowo-jelitowe
Garbniki działają ściągająco tak-

że na błony śluzowe żołądka i jelit 

oraz hamują rozwój drobnoustro-
jów przewodu pokarmowego (np. 
bakterii E.coli), w związku z tym 
można je stosować np. przy bie-
gunce, a także nerwicy żołądka, 
nieżytu dróg trawiennych, dole-
gliwościach wątrobowych. Z kolei 
zawarte w liściach porzeczek fi-
toncydy zapobiegają zakażeniom 
układu moczowego (np. kłębusz-
kowemu zapaleniu nerek, zapale-
niu pęcherza moczowego).

Wartość odżywcza 
czarnej porzeczki  
(100 g)

Wartość energetyczna - 63 kcal
Białko ogółem - 1.4 g
Tłuszcz - 0.41 g
Węglowodany - 15.38 g (z tego 7% 
to cukry proste) 

Minerały:
Wapń - 55 mg
Żelazo - 1.54 mg 
Magnez - 24 mg
Fosfor - 59 mg 
Potas - 322 mg
Sód - 2 mg 
Cynk - 0.27 mg
Witaminy
Witamina C – 181 mg
Tiamina – 0.050 mg
Ryboflawina – 0.050 mg
Niacyna - 0.300 mg
Witamina B6 - 0.066 mg
Witamina A – 230 IU
Witamina E - 1 mg

oprac. M. Grzeczyńska

Bibliografia: 
National Nutrient Database  

for Standard Reference, 
portal: wp.pl - ABC ZDROWIE

artykuł: „Zdrowe rośliny”  
MAGAZYN DZIAŁKOWCA 02/2014
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Napar z liści czarnej porzeczki na schorze-
nia układu moczowego

Dużą łyżeczkę sproszkowanych liści porzeczek 
wsyp do szklanki i zalej wrzącą wodą. Pozostaw 
pod nakryciem na 10 minut. Następnie przecedź. 
Napar pij 2-3 razy dziennie po 1 szklance.

W medynie naturalnej suszone liście czarnej 
porzeczki często miesza się z innymi moczopęd-
nymi ziołami, np. ze skrzypem, pokrzywą, liśćmi 
brzozy, brusznicy, nawłoci, korzeniem tataraku  
i podróżnika. Wtedy na 1 łyżkę stołową mieszan-
ki przypada 1 szklanka wrzątku.



Kisiel domowy
SKŁADNIKI
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Wakacyjne przysmaki

1

3

4
5

2

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

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

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

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

skawkami.

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

1

2

3

4

5

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

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

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

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

• 1 litr kefiru lub maślanki
• 1 pęczek botwinki
• 1 pęczek rzodkiewek
• 6 ogórków gruntowych 
• 1 pęczek koperku
• 1 pęczek szzypiorku
• sól
• pieprz
• cukier do smaku

• 2 szklanki Sangrii
• 2 szklanki zalewy ananasowej  

z puszki
• 8 plasterków ananasa
• 4 łyżki miodu
• 4 łyżki śmietanki 30%
• 12 kostek lodu
• kilka plastrów pomarańczy

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

Do wysokich szklanek włóż 
kostki lodu i zalej je napojem.

Podawaj udekorowane kawał-
kiem ananasa i pomarańczy

1

2

3
W połowie szklanki zimnej wody rozprowadź mąkę 

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

nimum i powoli, ciągle mieszając, wlewaj rozprowadzoną 
mąkę.

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

lub bitą śmietaną.

• 25 dag świeżych lub mrożonych
owoców (jagody, porzeczki, 
maliny, truskawki)

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

Lody jogurtoweChłodnik na upalne dni

Koktajl ananasowy

SKŁADNIKI

SKŁADNIKI

SKŁADNIKI

1

2

3

4
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Wartix
38 ml
Środek do szybkiego usuwania kurzajek z dłoni 
i stóp, oparty na metodzie szybkiego wymra-
żania, stosowanej przez lekarzy. Skuteczny, 
bezpieczny i łatwy w użyciu.  Środek do stoso-
wania u dzieci

Dystrybutor: Genexo Sp. z o.o.

Deespa
640 mg, 20 tabletek
Bóle menstruacyjne, 
 skurczowe jamy brzusznej

Skład: 1 tabl. zawiera 40 mg drotaweryny.
Działanie: syntetyczny lek o działaniu spazmolitycznym (rozkurczającym).
Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich, wspomagająco w stanach skurczowych mięśni 
gładkich przewodu pokarmowego, zespole drażliwego jelita grubego, zapaleniu trzustki; w sta-
nach skurczowych w obrębie dróg rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydatków, 
silnych bólach porodowych.
Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA SA.

Producent: Sanofi Aventis Sp. z o.o.

IWOSTIN SOLE-
CRIN PURITIN 
50 ml, krem 
ochronny 50+ 
SPF
Krem  ochronny dla skóry 
tłustej i trądzikowej. Chroni 
przed promieniowaniem 
UVA/UVB.

IWOSTIN SOLE-
CRIN 
50 ml, krem ochron-
ny 50+ SPF
Krem  ochronny dla skóry szcze-
gólnie wrażliwej i alergicznej. 
Chroni przed promieniowaniem 
UVA/UVB, chroni DNA komórek 
skóry, zawiera filtr immuno-
logiczny. Może być stosowany 
u dzieci i niemowląt od 6 mie-
siąca życia.

IWOSTIN SOLE-
CRIN CAPILLIN
50 ml, krem ochron-
ny 50+ SPF
Krem ochronny dla skóry na-
czynkowej i nadreaktywnej, 
hypoalergiczny. Chroni przed 
promieniowaniem UVA/UVB, 
hamuje powstawanie rumie-
nia, zmniejsza nadwrażliwość 
skóry.

Polopiryna z witaminą C
10 tabletek musujących
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka w przebiegu przeziębienia zawiera 
ekstakt z kory magnolii lekarskiej oraz ekstrakt z czarnego pieprzu.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Allegra
120 mg, 10 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny.
Działanie: antyhistaminowe.
Wskazania: leczenie objawów kataru siennego , takich jak : kichanie, swędzenie nosa, katar, uczu-
cie zatkanego nosa, swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produk-
tu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.
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ACIDOLAC
10 saszetek,  
suplement diety,  
dla niemowląt,  
dzieci i dorosłych 

Acidolac  Junior  
20 Misiotabletek, 
suplement diety

Preparat zawiera probiotyczne szczepy bakterii mlekowych Lactobacillus acidophilus,  Bifidobacte-
rium oraz prebiotyk –fruktooligosacharydy. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakte-
ryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory 
a dodatek prebiotyku wydłuża czas przeżycia bakterii probiotycznych. Zalecany w trakcie i po zakoń-
czeniu antybiotykoterapii oraz w stanach zmniejszonej odporności organizmu, może być stosowany  
w podróży ze zmianą strefy klimatycznej.
Dystrybutor: Medana Pharma S.A. 

Zawarty w suplemencie ekstakt z kłączy imbiru (360 mg w 1 tabletce) pomaga w zapobieganiu 
uczucia dyskomfortu podczas podróży oraz ograniczyć złe samopoczucie (odczucie wymiotne, 
skołowanie) podczas podróży samochodem, pociągiem, statkiem lub samolotem. 
Dystrybutor: Teva Operations Poland Sp. z o.o.

AVIOMARIN NATURAL 
10 tabletek, suplement 
diety

Acerola Plus 
60 tabletek, suplement diety
witamina C, bioflawonoidy  
cytrusowe, bez glutenu i laktozy 
Suplement zawiera naturalną witaminę C z ace-
roli, wspomaga układ odpornościowy, uszczelnia 
naczynia krwionośne. Tabletki zostały wypro-
dukowane w innowacyjnej technologii MELT 
FORM, dzięki której tabletka po umieszczeniu na 
języku zaczyna natychmiast się rozpuszczać, nie 
ma potrzeby połykania lub popijania, a składniki 
odżywcze szybko są przyswajane do krwioobiegu.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

Beta Karoten SUN
112,4 g, 90 kapsułek,  
suplement diety

Suplement zawiera 6mg naturalnego beta-karotenu 
w jednej kapsułce, który wspomaga zdrowie skóry  
i błon śluzowych, prawidłowe widzenie oraz funkcjo-
nowanie układu odpornościowego.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

Essentiale Forte
300 mg 50 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera Fosfolipidy z nasion sojo-
wych zawierające 3-sn-fosfatydylochoinę 300 mg.
Działanie: regeneracja ubytków w komórkach wą-
troby powstałych wskutek procesów chorobowych, 
korzystne działają przeciwmiażdżycowo.
Wskazania: zmniejszenie subiektywnych dole-
gliwości takich jak: brak apetytu, wrażenie ucisku  
w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem 
wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działaniem 
substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia 
wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

NYDA przeciw wszom i gnidom 

 50 ml (aerozol) + grzebień

Preparat jest stosowany do fizykalnego usuwania wszy 
z włosów na głowie, prawidłowo zastosowany zwalcza 
dorosłe postaci wszy, ich stadia larwalne oraz jaja (gnidy) 
już po pierwszej aplikacji. Tuż po zastosowaniu zahamo-
wane zostaje ryzyko przeniesienia wszy na inną osobę.

Podmiot odpowiedzialny: Sirowa Poland  Sp. z o.o.

Omega Cardio
60 kapsułek, suplement diety  
CHOLESTEROL, SERCE, 
KRĄŻENIE
Suplement wskazany dla prawidłowego funk-
cjonowania serca, w celu regulacji poziomu 
cholesterolu, dla prawidłowego krążenia krwi, 
dla prawidłowego profilu lipidowego i regula-
cji poziomu trójglicerydów, jako uzupełnienie 
diety w cenne dla zdrowia kwasy omega-3.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

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

Preparat zawiera probiotyczne szczepy bakterii mlekowych Lactobacillus rhamnosus  oraz prebiotyk –
fruktooligosacharydy. Probiotyk przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakte-
ryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory 
a dodatek prebiotyku wydłuża czas przeżycia bakterii probiotycznych. Produkt zalecany w trakcie i po 
zakończeniu antybiotykoterapii oraz w stanach zmniejszonej odporności organizmu.
Dystrybutor: Medana Pharma S.A. 
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Protefix krem mocujący
47 g  Ekstra mocny, trzyma na mokro 

Żeń - Szeń Ginseng
30 kapsułek twardych, 
suplement diety
Kapsułka  zawiera 350 mg stan-
dardowego suchego wyciągu z ko- 
rzenia  miłorzębu japońskiego, do 
zażywania w stanach obniżonej 
wydolności umysłowej i fizycznej, 
jak uczucie osłabienia i wyczerpa-
nia, przemęczenie i brak koncen-
tracji, w okresach rekonwalescencji. 
Producent: KRKA

Krem mocujący do protez zębowych pełnych i częściowych, o natychmiastowym i długotrwałym 
działaniu, trzyma na mokro i natychmiast, ponadto skutecznie uszczelnia protezę przed drobinkami 
jedzenia, chroni przed uciskiem protezy, zapewnia długotrwały komfort noszenia protezy całkowi-
tej i częściowej.
Producent: QUEISSER  PHARMA

Septolete D
30 pastylek twardych,  
bez cukru 

Septolete
30 pastylek twardych

Skład: 1 pastylka zawiera chlorek benzalkoniowy - 1 mg, lewomentol, olejek miętowy, tymol,  
olejek eukaliptusowy.
Działanie: odkażające, łagodzące pieczenie i ból, ułatwiające odksztuszanie. 
Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła, odkażanie w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła, 
dziąseł, w przypadku nieprzyjemnego zapachu ust.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA

KASZTANOWY ŻEL  
Z MENTOLEM
250 ml

Żel do pielęgnacji spuchniętych i zmę-
czonych nóg z tendencją do pękających 
mikronaczynek. Zapewniają skórze uczucie 
przyjemnego chłodu, niweluje uczucie 
„ciężkich nóg”.

Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

KASZTANOWY ŻEL  
Z RYTUNĄ
350 g

Żel do pielęgnacji i masażu nóg, niweluje 
uczucie „ciężkich nóg”.

Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

Scorbolamid na gardło
16 ziołowych pastylek  
do ssania, suplement dietyScorbolamid KIDS HOT

8 saszetek, suplement diety

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

Skład: 1 pastylka zawiera chlorek benzalkoniowy - 1 mg, lewomentol, olejek miętowy, tymol, 
olejek eukaliptusowy.
Działanie: odkażające, łagodzące pieczenie i ból, ułatwiające odksztuszanie.
Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła, odkażanie w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła, 
dziąseł, w przypadku nieprzyjemnego zapachu ust, powyżej 12 r. ż.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA

Suplement diety w postaci proszku do sporządzania rozgrzewającego napoju o pysznym malinowym 
smaku dla dzieci powyżej 3 r. ż.  Zawiera formułę ActiBloker, która jest specjalnie dobraną kompozy-
cją 7 składników: owocu bzu czarnego, kwiatostanu lipy,  owocu aronii, owocu maliny, witaminy C, 
rutyny i cynku.
Producent: POLPHARMA S.A.

Suplement stworzony w oparciu o naturalne składniki ziołowe, których zastosowanie zostało po-
twierdzone przez długoletnie ich używanie. Scorbolamid zawiera 7 składników: korzeń prawoślazu 
z olejkiem i zielem tymianku oraz olejem szałwiowym, korzystnie wpływa na funkcjonowanie gardła, 
górnych dróg oddechowych i strun głosowych, przynosząc ulgę i kojący efekt, owoc czarnego bzu  
i witamina C wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Producent: POLPHARMA S.A.
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VITARAL 
60 tabletek drażowanych, suplement diety

Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych przeznaczonych w stanach  
zwiększonego zapotrzebowania. 
Podmiot odpowiedzialny: Valeant Sp. z o.o.

ORINOKO Junior  
aerozol 90 ml

Spray ochronny przeciw komarom, 
meszkom oraz kleszczom. Może być 
stosowany od 1 miesiąca życia.
Producent: S-Lab Sp. z o.o.

Aerozol ochronny 100P 
Natural
75 ml
Preparat zawiera naturalne olejki eteryczne 
mięty i eukaliptusowy oraz inne składniki 
naturalne. Składniki preparatu wykazują dzia-
łanie odstraszające komary, kleszcze i meszki.
Producent: S-Lab Sp. z o.o

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

Podmiot odpowiedzialny: KRKA

SeptaNazal dla dzieci
10 ml, dla dzieci  
od 2 do 6 lat

SeptaNazal dla dorosłych
10 ml, dla dorosłych  
i dzieci od lat 6

Skład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum), 50 mg 
Dexpanthenolu.
Działanie: miejscowo na błony śluzowe,działa obkurczająco na  naczynia zmniejszając  przekrwie-
nie, obrzęk, wysięk. Dexpantehenol posiada właściwości wspomagania gojenia się ran oraz ochron-
ne nabłonka błony śluzowej nosa.
Wskazania: zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w nieżycie nosa, leczenie uszkodzeń bło-
ny śluzowej nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, niedrożność przewodów nosowych po przebytej 
operacji nosa.

Trilac 20  
20 kapsułek
Środek dietetyczny specjalnego przeznaczenia medycznego

Melatonina LEK-AM 
5 mg x 30 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg melatoniny.
Działanie: regulacja godzin snu i czuwania w ciągu 
doby.
Wskazania: zaburzenia snu związanych z zaburze-
niami rytmu snu i czuwania (np. zmiany stref czaso-
wych, praca zmianowa), u pacjentów niewidomych.
Podmiot odpowiedzialny: LEK-AM Sp. z o.o.

Dermosan 

krem tłusty, 40 g
Krem polecany do pielęgnacji twarzy i całego ciała, zwłaszcza dla osób, u których 
naskórek ma skłonność do rogowacenia i łuszczenia się. 
Producent: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Skład: kapsułki zawierają bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus-43,75%, Lactobacillus 
delbrueki subsp.bulgaricus -12,5%, Bifidobacterium lactis 43,75%.  
Produkt przeznaczony do postępowania ditetycznego przy zaburzeniach ze strony przewodu po-
karmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, wspomagająco przy leczeniu biegunek infekcyjnych,  
dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania procesu trawienia w przewodzie pokarmowym.
Producent: KROTEX  Pharm Sp. z o.o. Sp. k.
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Przeciwnicy uważają, że więk-
szość szczepień jest niepo-
trzebna a same preparaty uży-
wane do ich wykonywania są 
groźne dla naszego zdrowia.  

Tak zwani antyszczepionkowcy 
to w większości osoby, które nie 
są lekarzami ani farmaceutami, 
podkreślają, że wobec dobrej sy-
tuacji epidemiologicznej chorób 
zakaźnych podawanie tak wielu 
szczepionek nie ma sensu. Kolej-
nym wymienianym argumentem 
jest rzekoma szkodliwość sub-
stancji znajdujących się w szcze-
pionkach. Przeciwnicy szczepień 
uważają także, że ich stosowanie 
przyczynia się do wielu chorób, 
a także niepożądanych objawów 
poszczepiennych. Z tego powodu 
postanowiliśmy rozprawić się z kil-
koma mitami na temat szczepień. 

Szczepienia a autyzm
Ten argument jest chyba najgło-
śniejszy i najczęściej wymienia-
ny. Chodzi o tezę, że szczepienia 
ochronne miałyby powodować 

w niektórych przypadkach au-
tyzm. Osoby podpierające się 
tym argumentem najczęściej 
powołują się na archiwalny ar-
tykuł w czasopiśmie „Lancet”, 
w którym Ander Jeremy Wake-
fild wskazuje szczepienia prze-
ciwko odrze , śwince i różyczce 
jako możliwego sprawce scho-
rzeń jelit a także zaburzeń psy-
chicznych na czele z autyzmem. 
Mimo, że żaden inny naukowiec 
nie potwierdził tych doniesień 
a w czasopiśmie pojawiły się 
liczne sprostowania i przepro-
siny jednak w znaczny sposób 
podważyło to zaufanie do szcze-
pień. 

Nieco inny kaliber mają donie-
sienia Komitetu Chorób Za-
kaźnych Amerykańskiej Aka-
demii Pediatrycznej, w których 
dokonano porównania liczby 
zgonów spowodowanych za-
chorowaniami na poszczególne 
choroby w okresie poprzedzają-
cym rozpoczęcie szczepień z da-
nymi z 2007 roku. Wynika z nich, 
że śmiertelność zmniejszyła się 

od 93 proc. w przypadku krztu-
śca do 100 proc. w odniesieniu 
do ospy wietrznej, błonicy, polio 
i różyczki.

Co więcej, ze światowych staty-
styk epidemiologicznych wiado-
mo, że choroby zakaźne są przy-
czyną blisko 30 proc. zgonów, 
podczas gdy choroby układu 
krążenia – 26 proc. zgonów.

Szczepienia są  
przyczyną poważnych 
chorób
Jest to kolejny mit, który chcemy 
obalić. W przeprowadzonych na 
szeroką skalę badaniach epide-
miologicznych, klinicznych i labo-
ratoryjnych uznano, że szczepie-
nia nie mają związku z chorobami, 
które również są argumentem 
przeciwników szczepień. 

 Cukrzyca insulinozależna – 
nie wykazano wyższego ryzyka 
zachorowania na cukrzycę typu 
1 po szczepieniach przeciw-
ko ospie prawdziwej, gruźlicy, 

Czy warto się szczepić?
co powinniśmy wiedzieć o szczepieniach

W OBECNEJ CHWILI W MEDIACH 
I INTERNECIE TRWA SPÓR NA TEMAT  
SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  
SZCZEPIEŃ. WIĘKSZOŚĆ LEKARZY  
JEST ZDECYDOWANIE  
ZA STOSOWANIEM SZCZEPIEŃ  
OCHRONNYCH OBOWIĄZKOWYCH,  
ALE TAKŻE TYCH ZALECANYCH.  



tężcowi, różyczce, śwince oraz 
Haemophilus infulenzae typu b 
(Hib).

 Stwardnienie rozsiane – kilka-
naście lat trwały badania, które 
wykluczyły związek między za-
chorowaniem na stwardnienie 
rozsiane a szczepieniami prze-
ciw wirusowemu zapaleniu wą-
troby typu B (WZW B).

 Zespół Guillaina i Barrégo 
(GBS) – po wieloośrodkowym 
badaniu stwierdzono, że ryzy-
ko wystąpienia choroby jest 10 
razy mniejsze po szczepieniu 
przeciwko grypie niż po infekcji 
grypopodobnej.

 Choroby atopowe – szcze-
pienie dzieci pełnokomórkową 
szczepionką przeciwko krztuś-
cowi i przeciwko BCG nie przy-
czynia się do rozwoju astmy  
u dzieci i młodzieży. Nie wykry-
to też związku między szczepie-
niami a atopowym zapaleniem 
skóry, nadwrażliwością na ja-
kikolwiek z antygenów pokar-
mowych lub wziewnych. Bada-
nia prowadzone były na grupie  
200 tys. osób.

W wyniku badań wykazano, że 
stan zdrowia osób cierpiących 
na choroby autoimmunologicz-
ne (np. toczeń czy reumatoidal-
ne zapalenie stawów) nie pogar-
sza się. Udowodniono także, że 
ze względu na wzmożoną po-
datność na zachorowania takie 
osoby powinny przyjąć szcze-
pionki przeciwko grypie, WZW B 
i przeciwko pneumokokom. 
Przeprowadzone w wielu kra-
jach badanie zaprzeczyły jako-
by szczepienie przeciwko odrze 
śwince i różyczce miałoby mieć 
związek z występowaniem auty-
zmu. Tę skojarzoną szczepionkę 
podaje się w 13.–15. miesiącu 

życia. To czas, gdy w teście psy-
chologicznym u dziecka można 
dostrzec pierwsze oznaki auty-
zmu.

Szczepienie  
to zachorowanie  
„na niby”, ucząc  
organizm zwalczania 
choroby
Przeciwnicy szczepień uważają, 
że organizm dziecka uodpor-
ni się na daną chorobę, gdy już 
raz ją przejdzie. Poniekąd jest 
to prawda jednak jest to bar-
dzo niebezpieczne, ponieważ 
choroba niesie za sobą ryzyko 
powikłań. Natomiast stosowane 
obecnie szczepionki zawierają 
znikome ilości nieżywych lub 
osłabionych drobnoustrojów.   
Nie są one groźne nawet dla bar-
dzo małych dzieci. Szczepienie 
nie spowoduje np. gruźlicy, ospy 
czy tężca. Z drugiej strony jeżeli 
bakteria czy wirus wywołujący 
chorobę dostanie się ze środo-
wiska do organizmu dziecka, 
które nie ma jeszcze rozwiniętej 
odporności wtedy zagrożenie 
jest bardzo duże. 
Zachorowanie „na niby”, a to 
właśnie powoduje szczepionka, 
takiego zagrożenia nie niesie. 

Odporność pochorobowa i po-
szczepienna są równie silne. Po 
co więc ryzykować zdrowiem 
naszych dzieci?

Kiedy nie szczepić 
dzieci
Przeciwwskazań do szczepień 
jest niewiele. Szczepieni nie po-
winno się odbyć w momencie 
gdy dziecko ma czynną gruźli-
cę lub jest zakażone wirusem 
HIV lub ma wrodzone zaburze-
nia odporności. Jednak nawet  
w tych przypadkach po konsul-
tacji z lekarzem może się okazać, 
że przeciwwskazania są czaso-
we lub dotyczą tylko niektórych 
szczepionek. 

Szczepienia  
obowiązkowe
To, które szczepienia są obo-
wiązkowe ustala Ministerstwo 
Zdrowia. Noworodki są szcze-
pione już w pierwszej dobie ży-
cia przeciw gruźlicy i wirusowe-
mu zapaleniu wątroby typu B 
(tzw. żółtaczka wszczepienna). 
Potem, cyklicznie, aż do 19. roku 
życia dzieci i nastolatki szczepio-
ne są przeciw: błonicy, tężcowi, 
krztuścowi, polio, odrze, śwince 
i różyczce.LI
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Szczepienia obowiązkowe to 
szczepienia, które są realizowa-
ne według kalendarza szczepień 
u pacjentów do 19. roku życia 
oraz u osób szczególnie narażo-
nych (np. studentów medycyny, 
pracowników ochrony zdrowia). 
Szczepienia obowiązkowe są 
realizowane w ramach NFZ, co 
oznacza, że są bezpłatne. Maso-
we szczepienia przyczyniają się 
do zahamowania krążenia drob-
noustrojów i ochrony osób nie 
tylko zaszczepionych, lecz także 
tych, które z jakichś powodów 
nie zostały zaszczepione. Dają 
maksymalną ochronę przed za-
każeniem i przyczyniają się do 
zlikwidowania poszczególnych 
chorób zakaźnych.

Kalendarz szczepień obowiąz-
kowych 2018 - szczepienia 
obowiązkowe dzieci i mło-
dzieży według wieku.
Program szczepień obowiązko-
wych na rok 2018 został opubli-
kowany w komunikacie Głów-
nego Inspektora Sanitarnego.
Pierwszy rok życia:

  w ciągu 24 godzin po urodze-
niu dziecko otrzymuje pierw-
szą dawkę szczepionki przeciw 
WZW typu B i gruźlicę. 

 2. miesiąc życia (po ukończe-
niu 6 tygodnia życia) - dziecko 
otrzymuje drugą dawkę szcze-
pionki przeciw WZW typu B,  
a także pierwszą dawkę szcze-
pionki przeciw błonicy, tężcowi 
i krztuścowi oraz Haemophilus 
influenzae typu b i pneunoko-
kom; 

 3.-4. miesiąc życia (po 8. ty-
godniach od poprzedniego 
szczepienia) podaje się drugą 
dawkę szczepionki przeciw bło-
nicy, tężcowi, krztuścowi oraz 
Haemophilus influenzae typu b 

i pneunokokom, a także pierw-
szą dawkę szczepionki przeciw 
polio;
U dzieci z przeciwwskazaniami 
do szczepienia przeciw krztuś-
cowi szczepionką pełnokomór-
kową oraz u dzieci urodzonych 
przed 37. tygodniem ciąży lub 
urodzonych z masą urodze-
niową poniżej 2500 g należy 
zastosować szczepionkę błoni-
czo-tężcowo-krztuścową z bez-
komórkowym komponentem 
krztuśca (DTap), według wska-
zań producenta szczepionki, zaś 
w przypadku orzeczenia prze-
ciwwskazania do szczepienia 
przeciw krztuścowi należy za-
stosować szczepionkę błoniczo-
-tężcową (DT);

 5.-6. miesiąc życia (po 8 ty-
godniach od poprzedniego 
szczepienia) podaje się trzecią 
dawką szczepienia podstawo-
wego przeciw błonicy, tężcowi 
i krztuścowi oraz  Haemophilus 
influenzae typu b i drugą daw-
kę szczepienia podstawowego 
przeciwko polio;
• 7. miesiąc życia - poda-
je się trzecią dawkę szczepionki 
przeciw WZW typu B;
Drugi rok życia
• 13.-15. miesiąc życia 
- podaje się pierwszą daw-
kę szczepionki przeciw odrze, 
śwince i różyczce; trzecią dawkę 

szczepionki przeciwko pneuno-
kokom 
• 16.-18. miesiąc życia - podaje 
się czwartą dawkę szczepionki 
przeciw błonicy, tężcowi i krztu-
ścowi, trzecią dawkę szczepionki 
przeciwko polio i czwartą daw-
kę szczepienia przeciw Haemo-
philus influenzae typu B (Hib)
W 6. roku życia podaje się pierw-
szą dawkę przypominającą 
szczepionki przeciw błonicy, 
tężcowi i krztuścowi oraz prze-
ciw polio.
W 10. roku życia podaje się daw-
kę przypominającą szczepionki 
przeciw odrze, śwince i różyczce.
W 14. roku życia podaje się 
drugą dawkę przypominają-
cą szczepionki przeciw błonicy  
i tężcowi, a w 19. roku życia trze-
cią dawkę przypominającą tej 
szczepionki.
Szczepienia wywołują wiele kon-
trowersji i wątpliwości zarówno 
wśród rodziców, dorosłych, czy 
podróżników. Dlatego zawsze 
warto pytać, najlepiej lekarza 
lub specjalistę w danej dziedzi-
nie. Ponadto warto obiektywnie 
spojrzeć na argumenty lekarzy, 
którzy podpierają się  wielo-
letnim doświadczeniu, wiedzą 
i rzetelnie przeprowadzonymi 
badaniami.

oprac. W. Jakubek
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Żucie gumy
POD LUPĄ

Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PASJONAT 
SPORTU I DIETETYKI, ZWOLENNIK RACJONALNEGO,  
POPARTEGO NAUKĄ PODEJŚCIA DO TRENINGU  
I ODŻYWIANIA.
„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest niezbędna, żeby  
odnieść sukces, ale dużo łatwiej się gra w otwarte karty. Dlatego  
na nauce staram się opierać moje życie codzienne. Ze sportem mam  
do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że moją drugą  
pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz staram się połączyć obie pasje,  
a efektem tego jest cykl artykułów, w którym będę chciał przybliżyć  
Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”

CYKL: JAK BYĆ FIT

największych producentów 
gum do żucia sprawiły, że stało 
się to wręcz synonimem dba-
nia o jamę ustną. Po każdym 
posiłku w naszej jamie ustnej 
pozostają resztki pokarmu. Te 
luźno zalegające zwykle są wy-
mywane przez ślinę i połykane. 

Ze względu na anatomię zębów, 
w bruzdach i przestrzeniach 
międzyzębowych, gdzie utrud-
niony jest dostęp śliny i języka 
resztki mogą zalegać i stanowić 
świetne źródło pożywienia dla 
obecnych w jamie ustnej bakte-
rii. Jeśli nie usuniemy ich mecha-

Nie ma chyba osoby, która 
nigdy w życiu nie żuła gumy. 
Zaczynając pisać ten tekst 
sam wziąłem jedną drażetkę 
i zakładam, że Ty, czytelni-
ku, w tym momencie także 
żujesz gumę lub zaraz po nią 
sięgniesz. Różnorodność do-
stępnych na rynku produk-
tów jest szeroka. Producen-
ci co chwila zaskakują nas 
nowym smakiem, strukturą 
czy właściwościami. W tym 
tekście jednak, chciałbym się 
skupić na klasycznej postaci 
gumy do żucia - tej kojarzo-
nej ze zdrowiem i higieną 
jamy ustnej. Gumy balono-
we, smakowe, drażetki i inne, 
bardziej podobne do słody-
czy jej wariacje powinniśmy 
raczej traktować w kategorii 
cukierków i nie łączyć żucia 
ich z korzyścią dla naszego 
zdrowia. 

Przyjęło się, że żucie gumy 
po posiłku jest dobrym zwy-
czajem, a nad wyraz skutecz-
ne kampanie marketingowe 
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nicznie, bakterie spożytkują je 
na własne potrzeby, czego pro-
duktem ubocznym będzie kwas 
rozpuszczający nasze zęby i za-
początkowujący proces próchni-
cowy. W tym miejscu ujawnia się 
zaleta żucia gumy, która pozwala 
na mechaniczne usunięcie resz-
tek pokarmowych z zakamarków 
jamy ustnej. Dzięki temu, po-
zbawia ona bakterie pożywienia  
i zapobiega rozwojowi próchni-
cy. W praktyce musimy pamiętać, 
że nigdy nie zastąpi to szczotko-
wania zębów. Bezsprzecznie jed-
nak, w tej kwestii żucie gumy po 
posiłku jest korzystne.

Kolejna zaleta związana jest ze 
składem niektórych gum do żu-
cia. Jako prozdrowotne, trakto-
wać powinniśmy te gumy, które 
nie zawierają cukru. Większość 
dostępnych gum na rynku sło-
dzona jest sorbitolem lub man-
nitolem. Są to naturalnego po-
chodzenia, intensywnie słodkie 
alkohole policukrowe powszech-
nie stosowane jako zamienniki 
cukru. Ich zaletą jest to, że nie 
mogą być one metabolizowane 
przez bakterie jamy ustnej lub 
tylko w niewielkim stopniu. Dzię-
ki temu powodują dużo mniej-
szy spadek pH, czyli mniejszą 
produkcję kwasów i tym samym 
mniejsze ryzyko wystąpienia 
próchnicy. Czasem jednak, do 

gum dodawany jest ksylitol, który 
nie tylko nie może być spożytko-
wany przez bakterie, lecz także 
ma na nie wpływ hamujący. War-
to mieć na uwadze, że oprócz wła-
ściwości prozdrowotnych, poliole 
w większych ilościach mogą wy-
woływać efekt przeczyszczający, 
dlatego w tym wypadku częściej 
nie znaczy lepiej. 

Częściej nie znaczy lepiej odnosi 
się także do zdrowia naszych sta-
wów skroniowo-żuchwowych.  
Ruchy żucia należą do ich fizjolo-
gicznej funkcji, ale ich praca ogra-
nicza się do żucia podczas spoży-
wania pokarmów. Żucie gumy 
potrafi znacznie wydłużyć ten 
czas, co może nieść negatywne 
skutki dla zdrowia naszych sta-
wów, a także jak pokazują niektó-
re badania zwiększać intensyw-
ność i nasilenie napięciowych  
i migrenowych bólów głowy. 
Stąd zaleca się, by ograniczyć 
żucie gumy do 10-15 minut po 
posiłku. Dodatkowo żucie gumy 
może pomóc zwalczyć apetyt. 
Niektóre badania sugerują, że 
efekt sytości uzyskiwany jest 
dzięki swoistemu oszukiwaniu 
naszego mózgu. Czynność żucia 
jest fizjologicznie związana ze 
spożywaniem pokarmów i po-
woduje uwalnianie hormonów 
odpowiedzialnych za sytość. Żu-
jąc gumę, nasz mózg myśli, że 

dostarczamy mu pokarmu przez 
co fikcyjne redukujemy uczucie 
głodu.

Również ciekawe wydają się 
badania na temat korelacji mię-
dzy żuciem gumy a skupieniem  
i uwagą. Większość wskazuje na 
zwiększenie koncentracji i sku-
pienia w przypadku żucia gumy 
przed i w trakcie wykonywa-
nia zadań poznawczych. Jedna  
z teorii sugeruje, że przyczy-
niać się do tego ma polepszenie 
ukrwienia mózgu dzięki proceso-
wi żucia. Wyniki te jednak nie są 
jednoznaczne i nie wszystkie ba-
dania potwierdzają ten związek, 
szczególnie w określonych gru-
pach osób (np. u dzieci z ADHD).  
Z kolei inne badania sugerują, 
że żucia gumy może zmniejszać 
niepokój i pomóc w zwalczaniu 
stresu. Tutaj wyniki także nie są 
jednoznaczne i konieczne są dal-
sze badania. 

Koniec końców, żucie gumy to 
kolejny nawyk. Niesie za sobą za-
równo korzyści jak i potencjalne 
ryzyko. Jak to z nawykami bywa, 
ryzyko rośnie wraz z częstotliwo-
ścią z jaką oddajemy się chwili 
przyjemności. Dlatego najlepszy 
będzie złoty środek. Żucie gumy 
to świetny nawyk po posiłku. 
Zyskają na tym nie tylko nasze 
zęby, ale także kontakty społecz-
ne. Czyste zęby i świeży oddech 
to podstawa dobrych kontaktów 
międzyludzkich. Dobre jedze-
nie znajdziemy teraz na każdym 
kroku. Rzadko kiedy mamy przy 
sobie szczoteczkę, a paczka gum 
zmieści się wszędzie. A gdy jesz-
cze sięgniemy po te z ksylitolem, 
to wizyty u dentysty częściej 
będą kontrolne, niż związane 
z bólem. Dlatego żucie gumy  
z umiarem, będzie zdecydowa-
nie dobrym nawykiem.



LI
PI

EC
 - 

SI
ER

PI
EŃ

 2
01

8
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

26

Niestety starzenie się jest na-
turalnym procesem i dotyczy 
całego organizmu człowieka. 
W przypadku gdy zaczynamy 
coraz gorzej widzieć możemy 
szybko temu przeciwdziałać  
i kupić okulary, gdy gorzej sły-
szymy możemy zaopatrzyć się 
w aparat słuchowy. Natomiast 
kiedy  zauważymy, że coraz 
gorzej zapamiętujemy nowe 
informacje, mamy problemy 
z koncentracją, a funkcja po-

znawcza spada, to głównie 
dzięki ćwiczeniom pamięci mo-
żemy przeciwdziałać tym pro-
cesom, stosując kilka prostych 
zasad. Specjaliści przekonują 
że wystarczy  jedno ćwicze-
nie dziennie, by dłużej cieszyć 
się dobrą pamięcią i intelek-
tem. Najważniejsza jest kon-
sekwencja w działaniu. Nawet 
po miesiącu systematycznego 
treningu mózgu można zauwa-
żyć pierwsze rezultaty ćwiczeń. 

Brak jakichkolwiek ćwiczeń 
umysłu może za to powodo-
wać  coraz to większe problemy  
z zapamiętywaniem, a w po-
ważnych przypadkach prowa-
dzić lub przyspieszyć pojawie-
nie się demencji starczej albo 
Alzheimera. 

Ćwiczenie umysłu
Pamięć z wiekiem słabnie – to 

fakt, szczególnie pamięć krótko-
trwała, odpowiedzialna za ucze-
nie się i zapamiętywanie nowych 
rzeczy. Często osoby starsze zna-
komicie pamiętają zdarzenia  
z młodości, ale zapominają gdzie 
położyły swoje klucze, czy okulary. 
Na szczęście seniorzy którzy zasta-
nawiają się jak poprawić pamięć, 
mogą wykorzystać kilka prostych 
trików usprawniających pracę mó-
zgu. Ćwiczenia nie są trudne, a przy-
noszą naprawdę dobre rezultaty w 
przypadku  codziennie podejmo-
wanego wysiłku intelektualnego.

JAK ZADBAĆ 
o pamięć i umysł?

ORGANIZM CZŁOWIEKA, KTÓRY  
PRZEZ WIELE LAT ŻYCIA DZIAŁAŁ  
NA WYSOKICH OBROTACH  
PO PEWNYM CZASIE ZACZYNA  
SPOWALNIAĆ. DUŻO CZYNNOŚCI,  
KTÓRE W PRZESZŁOŚCI WYKONYWALIŚMY 
BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW ZACZYNAJĄ 
ZAJMOWAĆ CORAZ WIĘCEJ CZASU.  



ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

27

LI
PI

EC
 - 

SI
ER

PI
EŃ

 2
01

8

 Trening  pamięci powinien 
opierać się na regularności i róż-
norodności.  Każdy senior może 
dopasować trening do swoich 
potrzeb i zainteresowań. Naj-
lepsze jest wszechstronne akty-
wizowanie umysłu. Może to być 
np. przeczytanie książki, naucze-
nie się słów piosenek ulubio-
nego wokalisty, zapamiętanie 
wiersza czy nauka obsługi kom-
putera. Warto również nauczyć 
się opowiadania bajek, które 
później można wykorzystać  
w trakcie opieki nad wnukami. 
Kolejnym ćwiczeniem może być 
przeczytanie fragmentu tekstu, 
liczącego około dwudziestu wy-
razów. Następnie trzeba go za-
kryć i spróbować powtórzyć jak 
najwięcej zapamiętanych słów. 
Początkowo zadanie może wy-
dawać się trudne, ale już po nie-
długim czasie przyniesie efekty. 
Warto również ćwiczyć zapamię-
tywanie podczas codziennych 
czynności - wychodząc na za-
kupy, warto sumować to, co do 
wkładamy do koszyka i spraw-
dzić czy suma zgadza się przy 
kasie a zamiast pisać  listę zaku-
pów na  kartce, można spróbo-
wać ją zapamiętać. Wyzwaniem 
będzie nauka języka obcego, 
co może na początku wydawać 
się trudne, ale przyniesie pozy-

tywne skutki dla stanu pamięci. 
Wysiłek umysłowy to również 
haftowanie, rysowanie, rozwią-
zywanie krzyżówek czy sudoku. 
To jedne z ulubionych zajęć wie-
lu osób, które teraz mając więcej 
czasu rozwijają swoje hobby, 
a dodatkowo poprawiają swoją 
pamięć dzięki czemu powodują 
zwiększenie aktywności mózgu 
i opóźniają proces starzenia się.

Podczas spotkań ze znajo-
mymi również można poprawić 
pamięć. Są  różnego rodzaju gry 
i zabawy, które sprawią wiele 
przyjemności jak również przy-
noszą pozytywne efekty. Przy-
kładem może być gra w skoja-
rzenia, w której każdy po kolei 
wypowiada pierwszy wyraz jaki 
został skojarzony z wyrazem po-
wiedzianym przez poprzednią 
osobę. Kolejna propozycja to gra  
w zapamiętywanie słów, gdzie 
każdy powtarza słowa powie-
dziane wcześniej dodając ko-
lejne. Następnie gra którą jest 
zapamiętywanie układanki 
przedmiotów. Jedna osoba za-
pamiętuje jakiś układ, zamyka 
oczy, a następnie reszta zmie-
nia kolejność. Wtedy należy 
odgadnąć, które przedmioty 
zostały zamienione. To dosko-
nała technika ćwicząca selek-
tywność uwagi. Innymi przykła-

dami mogą być zabawy takie 
jak rozpoznawanie różnic na 
dwóch bardzo podobnych ob-
razkach itp. W sklepach dostęp-
na jest duża ilość gier planszo-
wych poprawiających pamięć  
i spostrzegawczość.

Takie gry i ćwiczenia popra-
wiają pracę komórek nerwo-
wych poprzez stymulację ob-
szarów odpowiedzialnych za 
konkretne funkcje mózgu. Dzia-
łanie ćwiczeń opiera się o zasadę 
neuroplastyczności, czyli moż-
liwości tworzenia się nowych 
połączeń pomiędzy komórkami 
nerwowymi. Aby dochodziło 
do tworzenia się nowych połą-
czeń synaptycznych, mózg musi 
być systematycznie pobudzany 
do nauki. W przeciwnym razie 
może dochodzić do stopniowe-
go obumierania nieaktywnych 
neuronów.

Warto również zwrócić uwa-
gę, że z trenowaniem umysłu 
jest jak z trenowaniem spor-
tu. Wymaga on wysiłku, czasu  
i systematyczności. Jednora-
zowe zrywy niewiele pomogą. 
Nie chodzi jednak o uczęszcza-
nie codziennie na wszystkie 
dostępne zajęcia dla seniorów 
bo tak samo jak w trakcie ćwi-
czeń fizycznych można dopro-
wadzić do przeciążania mięśni, 
to podczas uczenia się można 
doprowadzić do przeciążenia 
mózgu. Podeszły wiek to czas, 
w którym trzeba odpoczywać, 
dlatego też powinno się robić to 
co się lubi i co sprawia przyjem-
ność. Stres bowiem, szczególnie  
u osób starszych jest niekorzystny  
w procesie uczenia się i zapa-
miętywania. Stąd ważne, by nie 
robić niczego pod presją czasu, 
ocen czy krytyki innych osób. 

oprac. /w.Jakubek
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Nie zawsze jesteśmy tego 
świadomi lub po prostu nie 
zwracamy na to uwagi, ale 
nasze oczy starzeją się ra-
zem z nami. Niektóre objawy 
są oczywiście naturalne i nie 
możemy ich powstrzymać, ale 
część z nich da się zahamować 
lub trwale wyleczyć. Wzrok 
jest pierwszym zmysłem, na 
którego funkcjonowanie tak 
duży wpływ ma upływający 
czas. Nie jesteśmy jednak cał-
kowicie bezradni. W zachowa-
niu wzroku w dobrej formie 
pomoże nam m.in. przestrze-
ganie na co dzień zasad wła-
ściwej diety, nawilżanie oczu 
i ich pielęgnacja, zimne kom-
presy, noszenie okularów 
przeciwsłonecznych i ćwicze-
nia wzroku.

1. Nawilżaj oko
Praca przy sztucznym oświe-

tleniu oraz w klimatyzowanych 
pomieszczeniach może wywo-

łać tzw. zespół oka biurowego.
Najbezpieczniejsza odległość 

pracy przy monitorze powin-
na wynosić około 40-50 cm. 
Monitor ustawiamy tak, aby 
nie padało na niego światło 
słoneczne, które męczy oczy. 
Zapobiegamy w ten sposób 
efektowi olśnienia. W czasie 
pracy przy komputerze spada 
też częstotliwość mrugania, co 
prowadzi do wysychania oczu. 
Powoduje również tzw. napię-
cie akomodacji. Aby je zmniej-

szyć, co godzinę starajmy się 
oderwać wzrok od monitora  
i skupić go na odległych przed-
miotach. Aby nawilżyć oczy, 
używajmy tzw. sztucznych łez, 
czyli specjalnych kropli do oczu, 
najlepiej bez konserwantów.

2. Nie daj się  
pyłkom
Alergiczne zapalenie spojó-

wek objawia się pieczeniem, 
szczypaniem i swędzeniem 
oczu.

CHROŃMY OCZY 
przed starzeniem

OCZY STARZEJĄ SIĘ RAZEM Z NAMI.  
PIERWSZE OZNAKI POJAWIAJĄ SIĘ  
JUŻ PO CZTERDZIESTCE. JEŚLI MAJĄ  
NAM SŁUŻYĆ PRZEZ DŁUGIE LATA,  
WARTO PAMIĘTAĆ O PIĘCIU  
NAPRAWDĘ PROSTYCH ZASADACH.
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W miarę możliwości unikajmy 
kontaktu z pyłkami, na które je-
steśmy uczuleni. Sprawdzajmy 
komunikaty o pyleniu. Pamię-
tajmy też, że po opadach desz-
czu pylenie jest mniejsze, a spa-
cer po parku bezpieczniejszy. 
Ulgę w dolegliwościach przy-
noszą chłodne okłady na oczy 
i przemywanie ich kroplami 
nawilżającymi. Lekarz zaleci też 
skuteczną kurację lekami prze-
ciwhistaminowymi.

3. Noś okulary 
ochronne
Problemem osób w starszym 

wieku jest zmniejszenie się źre-
nicy oka. Do siatkówki dociera 
wtedy mniejsza ilość światła, 
co zaburza zdolność prawidło-
wego widzenia. Zmniejszenie 
średnicy źrenicy sprawia, że 
dostrzeganie przedmiotów  
w mroku lub ciemnościach staje 
się trudniejsze.

W słoneczne dni koniecznie 
nośmy okulary przeciwsłonecz-
ne. Szkodliwe promieniowanie 
UV może uszkodzić powierzch-
nię oka, a to sprzyja m.in. roz-
wojowi zaćmy. Światło w pracy  
i w domu nie może być za ciem-

ne, ale też nie za jasne - np. 
światło halogenowe źle wpływa 
na oczy w czasie dłuższej pracy. 
Jeśli lubimy czytać, róbmy to  
w pozycji siedzącej, nie leżącej, 
by nie męczyć oczu.

4. Nie żałuj kremu
Problemy starzenia się oczu 

dotyczą też tkanek wokół tego 
narządu. Z wiekiem skóra po-
wiek ulega zwiotczeniu, a włók-
na mięśnia dźwigacza rozejściu 
się, co może powodować opad-
nięcie powieki górnej czy pod-
winięcie lub odwinięcie powieki 
dolnej. Zanik tkanki tłuszczowej 
oczodołu sprawia, że oczy wy-
dają się być mniejsze.

Po 35. roku życia każda kobie-
ta ma wręcz obowiązek używa-

nia kremu pod oczy. Wybiera-
jąc krem, sprawdzajmy, czy jest 
przeznaczony dla naszego wie-
ku np. 35+ lub 60+.

5. Wprowadź  
luteinę do swojej 
diety
Najbardziej odpowiednia dla 

oczu dieta to dieta śródziem-
nomorska, bogata w warzywa 
i owoce, zwłaszcza te w kolorze 
pomarańczowym np. marchew-
ka, papryka, dynia, mango, mo-
rele. Duże znaczenie mają też 
tłuszcze nienasycone omega 3 
i 6, których najcenniejszym źró-
dłem są morskie ryby np. ma-
krela, dorsz, łosoś.

Luteina wpływa także dobro-
czynnie na prawidłowe funkcjo-
nowanie siatkówki. Znajdziemy 
ją m.in. w szpinaku, żółtku jaja 
kurzego, gorzkiej czekoladzie, 
brokułach i brukselce. Warto 
włączyć do codziennego jadło-
spisu produkty zawierające wi-
taminy: E, B3, C oraz: drożdże, 
soję, orzechy, grzyby, ryż dziki, 
a także produkty bogate w mi-
kroelementy, głównie cynk i se-
len. Szczególnie cenne dla oczu 
są czarne jagody oraz... zielona 
herbata.

oprac. M. Grzeczyńska
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Aklimatyzacja

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

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

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

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

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

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

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

remu powinno się podawać do picia duże 
ilości płynów z dodatkiem elektrolitów. 
Noszenie nakrycia głowy, dodawanie soli 
kuchennej do płynów oraz spożywanie 
soków owocowych pozwoli nam uniknąć 
udarów. Warto też ograniczyć picie chło-
dzonych napojów gazowanych na rzecz 
tradycyjnej gorącej herbaty.

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

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

Szczepienia

Różnice temperatur

BEZPIECZNE WAKACJE
PRAKTYCZNE PORADY DLA TURYSTÓWPORADY ZDROWOTNE • 
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BEZPIECZNE WAKACJE
PRAKTYCZNE PORADY DLA TURYSTÓWPORADY ZDROWOTNE • 

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

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

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

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

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

Choroba wysokogórska Higiena Leczenie za granicą

Apteczka turysty

• środki stosowane przy przeziębieniu  
i przeciwkaszlowe,

• środki przeciwbólowe i przeciwgorącz-
kowe,

• antybiotyki,

• środek przeciwalergiczny, na dolegliwo-
ści przewodu pokarmowego,

• płyn nawadniający,

• środki do odkażania ran,

• krem antyhistaminowy,

• puder przeciwgrzybiczny,

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

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

• środki odstraszające owady,

• tabletki oczyszczające wodę z zarazków,

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

• środki przeciwmalaryczne

Akutol Stop
 spray 60ml
Preparat tamujący krwawie-
nie  ze składnikami ziołowymi, 
zatrzymuje drobne krwawienie, 
działa dezynfekująco i prze-
ciwzapalnie, nawilża ranę, wspo-
maga proces gojenia.
Producent: Aveflor, Czechy

Akutol spray 
spray 60ml
Plastyczny bandaż ochronny na bazie 
kopolimeru akrylanowego służący do 
szybkiego opatrzenia drobnych ran i 
otarć. Plastyczny bandaż ochronny po 
aplikacji zasycha do 3 minut i jest wo-
doszczelny. Bandaż samoistnie usuwa 
się po 3 - 4 dniach.
Producent: Aveflor, Czechy
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Lanckorona
To wyjątkwo urokliwa wioska, położona 
zaledwie 36 km od Krakowa. Usytuowa-
na jest ona na najwyższym wzniesieniu 
w okolicy – Górze Lanckorońskiej (550 m 
n.p.m). To także najbardziej malownicza 
wieć w Małopolsce i idealne miejsce na 
aktywną majówkę. Znajduje się tu 5 tras 
spacerowych wokół Góry Lanckorońskiej: 
Dawny Trakt Królewski (czerwona), Aleja 
Zakochanych (zielona), Droga na Moczary 
(niebieska), Aleja Cichych Szeptów (żółta)  
i Droga do Dawnego Kamieniołomu (brą-
zowa). W czasie jedenj z wędrówek na-
tkniemy sie na ruiny zamku, zbudowanego 
jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego.  

Ze szczytu Góry Zamkowej można podzi-
wiać zapierające dech w piersiach pejzaże. 
Od zachodu panoramę na Kalwarię Ze-
brzydowską, klasztor oraz pasmo górskie 
Leskowca, natomiast od strony wschodniej 
m.in. na klasztor na Bielanach, Jastrząbie i 
Skawinę. Po pieszych wędrówkach warto 
udać się na relaksujący spacer po zabytko-
wym rynku. Znajdują się tu charakterystycz-
ne drewniane XIX-wieczne domy, gustow-
ne latarnie, ławeczki i okalające je klomby 
róż, które zachęcają zmęczonych turystów 
do odpoczynku.

Gdy nadchodzą wakacje, rodzi się w nas dusza wędrownika. Szukamy miejsca, 
które można byłoby odwiedzić piechotą, samochodem, z bliskimi i samotnie.  
Zastanawiamy się co robić i jak te kilka wolnych chwil miło spędzić. Może kilka na-
szych propozycji pomoże zadecydować o Waszym wypoczynku.

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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Udanych wakacji!

WOŁOSATE
To niewielka, typowo turystyczna osada położona w sercu 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jako że leży u podnó-
ża Tarnicy, jest idealnym miejscem do zdobycia najwyższe-
go punktu polskich Bieszczad. To właśnie tędy przebiegają 
najważniejsze szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze, 
w tym ścieżki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Będąc tu warto również udać się do ośrodka Zachowawczej 
Hodowli Konia Huculskiego. 

Plaster pasocare mix  plus 
20 sztuk
Zestaw 20  sztuk plastrów hipoalergicznych, w różnych rozmiarach.
Wytwórca: Paso Trading Sp. z o.o., Pabianice

Plaster pasocare universal  plus 
26 sztuk
Zestaw 26  sztuk plastrów różnego rodzaju, do opatrywania ran.
Wytwórca: Paso Trading Sp. z o.o., Pabianice

Plaster pasocare wodoodporne plus 
14 sztuk
Zestaw 14  sztuk przeźroczystych, wodoodpornych plastrów,  
w różnych rozmiarach.
Wytwórca: Paso Trading Sp. z o.o., Pabianice
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Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1.  gumowy but na deszczową pogodę
2. hiszpańska wyspa na Morzu Śródziemnym
3. wybieg dla koni wyścigowych
4. była zła dla Kopciuszka
5. nad parapetem
6. specjalista w dziedzinie prawa
7. małżeńskie w sypialni
8. mała Urszula
9. w niej raźniej
10. użyźnia glebę
11. drewno, koks lub węgiel
12. europejskie góry
13. żart, kawał
14.  kwiat z kolcami
15. choroba oczu
16. brat Kaina
17. miejsce zamieszkania
18. wieża meczetu
19. jego stolicą Kair
20. port dla jachtów
21. przepływa przez Wiedeń
22. wytwórnia piwa
23. afrykańska pustynia
24. czasami, czasem, niekiedy
25. siostra matki
26. Chuck, gwiazdor filmów akcji
27. magiczne zaklęcie czarnoksiężnika
28. umieścić coś na czymś
29. komputerowy z drukarki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Opakowanie zawiera:
• aspirator + 10 jednorazowych filtrów,
• adapter do podłączenia odkurzacza,
• 2 jednorazowe podkłady Sopelek baby.

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

NOWOŚĆ !

już ponad 10 lat wspieramy mamy

WYRÓB MEDYCZNY KL. I
DO NABYCIA W APTEKACH
I SKLEPACH DZIECIĘCYCH

Odciągacz kataru
dla niemowląt i dzieci

3 KORZYŚCI w 1 PRODUKCIE:
	DO CODZIENNEJ HIGIENY NOSKA
 ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ UST 

	DO USUWANIA GĘSTEJ WYDZIELINY
 ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA

	2 SZTUKI PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH
 DLA NIEMOWLĄT GRATIS!

SOPELEK3 małegO NOska
przyjacielem



TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

FEMIFLAMAX
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213541)
600 mg 60 tabl. (BLOZ: 3213542)
Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: izoflawonoidy 

z czerwonej koniczyny 40mg, 
ekstrakt z czarnego pieprzu 
5 mg,  witamina B6 1,40 mg, 
kwas foliowy 0,2 mg, magnez 
93,75 mg, + pozostałe składni-
ki pomocnicze. 

Data ważności: 2 lata
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:
 www.salusnatura.pl

 aż 40mg izoflawonoidów z czerwonej koniczyny
 Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą uderzenia gorą-

ca, pocenie nocne, zmiany nastroju towarzyszące menopauzie
 witamina B6 i kwas foliowy 100% RWS* Składniki te regulują 
czynność hormonalną, zmniejszają uczucie zmęczenia, znużenia

 czarny pieprz (źródło piperyny) naturalny spalacz 
 tkanki tłuszczowej

 dodatkowo magnez wspomaga prawidłowe 
 funkcjonowanie układu nerwowego

 jeszcze lepsza biodostępność !  dzięki zastosowaniu  
czarnego pieprzu w połączeniu z procesem mikronizacji  
zdwojona siła działania 

 teraz w opakowaniu:  
2 lub 4 blistry po 15 tabletek

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD

tajemnica łagodnej menopauzy

NOWOŚĆ !

* Referencyjna Wartość Spożywcza


