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Drodzy Czytelnicy!
Wokół nas coraz więcej słońca, wyższe temperatury, dłuższe dni – to 
znak, że wiosna już wkrótce do nas zawita. Wiosną planujemy zmia-
ny. Jedni chcą poprawić wygląd, inni pragną aktywniej żyć, a inni, po 
prostu, potrzebują wprowadzić więcej zdrowia i szczęścia w swoją  
codzienność. 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. 
To ważna data w kalendarzu, dlatego w tym wydaniu ZDRO-
WIE i OPIEKA poświęciliśmy wiele stron na przybliżenie Pań-
stwu problemów, z jakimi borykają się chorzy na cukrzyce. 
Zachęcamy także do wiosennych spacerów i wędrówek, wokół nas 
wiele pięknych miejsc, warto je poznać, być może ktoś skorzysta  
z naszego Przewodnika. 
To także czas Świąt Wielkiej Nocy, kolorowych, radosnych i ro-
dzinnych. Rodzina, to właśnie wartość, dla której warto dbać  
o zdrowie swoje i swoich najbliższych. A czy wiecie jak obchodzą 
święta nasi zagraniczni sąsiedzi, więcej wewnątrz numeru.

Wszystkim Naszym Drogim Czytelnikom  
życzymy Wesołych Świąt! 
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Fundacja Zdrowie i Opieka 
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Sterimar
100 ml, 300 aplikacji, spray do nosa

Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilża-
nia i płukania śluzówek nosa.

Producent: Merck

Sterimar
100 ml, 300 aplikacji, spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilża-
nia i płukania śluzówek nosa. Produkt przeznaczo-
ny dla niemowląt i małych dzieci.

Vicks Sinex 
Aloes  
i Eukaliptus
aerozol do nosa 
15 ml

Skład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

Działanie i wskazania: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony ślu-
zowej.

Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia błony śluzo-
wej nosa, pochodzenia naczynioruchowego lub alergicznego, w zapaleniu zatok 
przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Producent: Teva.
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Jak wzmocnić  
odporność wiosną

Na wiosnę najlepszy jest ruch!
Najlepszy sposób na pokonanie wiosenne-

go przesilenia to zmiana trybu życia na zdrowszy 
i bardziej aktywny. To idealny czas, aby rozpocząć 
regularne spacery. Ruch utrzymuje nasz organizm 
w dobrej formie. Systematyczne spacery stano-
wią lekarstwo na wiele uciążliwych bolączek i po-
prawiają nasze samopoczucie. Zanim zaczniemy 
sezonowe wyjścia do parku, warto zaopatrzyć się 
w licznik kroków, dzięki któremu będziemy mo-
gli kontrolować nasze łagodne treningi. Spróbujmy 
zaprosić przyjaciół do wspólnej aktywności, będzie 

nam raźniej. Skoncentrujmy się 
na początek na krót-

kich dystansach,  
powoli   

 

wydłużając długość naszych wypraw. W trakcie spa-
cerów warto robić ćwiczenia oddechowe. Głębokie 
wdechy, zatrzymywanie powietrza w płucach, praca 
przepony znacząco dotleni nasz mózg i dostarczy 
naszemu ciału cennego tlenu.

Najskuteczniejszy jest trening trzy razy w tygo-
dniu, który powoduje widoczne obniżenie kortyzo-
lu we krwi – redukuje stres, podnosi poziom endor-
fin (tzw. hormonów szczęścia) – poprawia ogólne 
samopoczucie, zwiększa wydzielanie adrenaliny, 
dotlenia mózg i podnosi ciśnienie krwi. Ponadto 
realizacja kolejnych celów treningowych wpływa 
na budowanie pozytywnej samooceny. Poza tym 
należy zapewnić organizmowi około 7-8-godzinną 
dawkę snu, podczas której regeneruje on swoje siły 
witalne. Z tych podstawowych kroków budowania 
odporności korzystać powinna cała rodzina. Choć 
wydają się one oczywiste, samo wprowadzenie ich 
do domowego harmonogramu i stylu życia nie za-
wsze należy do zadań prostych w realizacji. Nawet 

jeśli niektórzy są bardziej odporni na uczucie 
zmęczenia, to zdrowe nawyki na pewno nie 

zaszkodzą. 
W czasie wiosennych wędrówek ko-

niecznie należy zadbać o odpowiednią 
odzież. Wraz z wiekiem zmniejsza się 
nasza odporność, a pogoda wiosną 
jest jak w popularnym przysłowiu: 
„w marcu jak w garncu” albo „kwie-
cień plecień co przeplata trochę zimy 
trochę lata”, dlatego pamiętajmy  

Kiedy topnieje śnieg i przez chmury przebijają się pierwsze promienie wiosennego słońca, 
nasz organizm budzi się na nowo do życia. Do przebudzenia potrzebuje dużej dawki energii, 
zwłaszcza, że odczuwamy nagły jej przypływ, nasz metabolizm przyspiesza, zmienia się tętno, 
częstość oddychania i poziom hormonów wpływających na nastrój, ale ponieważ wszystko 
dzieje się szybko, nasz organizm ma trudności, aby przestawić się na wiosenny tryb. Chcieli-
byśmy aktywnie spędzać każdą chwile, cieszyć się wiosną, jednak zamiast wiosennego samo-
poczucia czujemy się osłabieni, zmęczeni, śpimy za dużo albo wręcz przeciwnie – męczy nas 
bezsenność. Jak temu zaradzić?
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DOPPELHERZ  
AKTIV   
Tran norweski  
PREMIUM

Jak wzmocnić odporność wiosną

ZASTOSOWANIE: Dla dzieci i dorosłych: 
w okresach obniżonej odporności, dla wzmocnienia kości  
u dzieci i osób starszych, w celu poprawy kondycji skóry i włosów.
DZIAŁANIE: Tran z dorsza atlantyckiego (olej wątłuszowy)  
jest źródłem naturalnych witamin  rozpuszczalnych  
w tłuszczach (A+D)  oraz niezbędnych kwasów  tłuszczowych  
typu omega-3.  Witaminy A i D mają wpływ  na wzmocnienie  
układu odpornościowego, a wit. D na przyswajanie wapnia.

Układ immunologiczny jest złożonym systemem, który odpowiada za utrzymanie odpowiedniej bariery ochronnej,  
a w razie jej złamania, za rozpoznawanie drobnoustrojów i ich neutralizację. Witamina A jest niezbędna w procesach 
regeneracji komórek skóry i nabłonka, w tym nabłonka dróg oddechowych, co umożliwia zachowanie ochronnej bariery 
przed wirusami i bakteriami. Witamina D pomaga zachować naturalną odporność organizmu i wspomaga odpowiedź układu 
immunologicznego. Jej działanie polega na pobudzaniu układu immunologicznego i regulowaniu jego reakcji. Dodatkowo 
witamina D zwiększa wchłanianie wapnia i mineralizację kości, co ma szczególne znaczenie w okresie szybkiego wzrostu u 
dzieci oraz dla wzmocnienia kości u osób po 50. Kwasy tłuszczowe typu omega-3 są niezbędne w diecie i zalecane – wobec 
niskiego spożycia ryb w Polsce.Małe, łatwe do połknięcia, bezzapachowe kapsułki z tranem – w otoczce żelatynowej,  
która chroni przed przykrym smakiem i zapachem.
Producent: Queisser Pharma GmbH.
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o nakryciach głowy, apaszkach i rękawiczkach, któ-
re wczesną wiosną bywają jeszcze bardzo przydatne. 
Choć przez szybę słońce tak rozkosznie grzeje i wyda-
ję się być ciepło, wiosna potrafi nas zaskoczyć.

Jak zwiększyć  
odporność na pogodę?

Uczucie zmęczenia i zaburzenia koncentracji w wy-
niku działania zmian pogodowych najczęściej leczy się 
objawowo, poprzez wypicie filiżanki kawy czy moc-
niejszej herbaty. Wiemy już, że spacer na świeżym 
powietrzu wpływa na samopoczucie, ale warto też 
zadbać o regularny sen i odpowiednią dietę. Pomoc-
ne są także preparaty witaminowe i zioła. Najlepiej 
sprawdza się działający antydepresyjnie dziurawiec 
i uspokajająca melisa. Dobrze nam zrobi zmiana kli-
matu – nawet krótka wyprawa nad morze czy w góry 
może przynieść ulgę. Panujące zwłaszcza nad morzem 
warunki – stosunkowo duże nasłonecznienie, wilgotne 
powietrze, obecność w atmosferze jodu przy małym 
stężeniu pyłków roślin – na pewno pozytywnie wpły-
ną na nasz nastrój. Jeśli nie ma przeciwwskazań na 
przykład pod postacią chorób układu krążenia, moż-
na korzystać także z krioterapii lub sauny. Relaksująco 
na nasz organizm wpłynie także odprężająca kąpiel  
z dodatkiem aromatycznych olejków, np. lawendowego 
lub migdałowego, a także aromatów trawy, siana, zielo-
nej herbaty. 

Oprócz zmian pogody na nasze samopoczucie mogą 
wpływać także określone fazy pogody. Zdrowy orga-
nizm potrafi łagodzić takie bodźce pogodowe, wówczas 
w znikomym stopniu wpływają one na samopoczucie. 
Jednak są osoby wyjątkowo wrażliwie na wszelkie zmia-
ny atmosferyczne i częściej zagrożone atakiem migreny 
czy też astmy.

Śpijmy i bądźmy zdrowi!
Dni są coraz dłuższe, spędzamy coraz więcej czasu 

na świeżym powietrzu. Jednak każdy z nas poza przy-
jemnościami ma obowiązki, które nas nie miną. Dla-
tego starajmy się w tym okresie kłaść się spać w miarę 
wcześnie. Organizm dorosłego człowieka potrzebuje 
około 7-8 godzin snu, a organizm dziecka – około 
10 godzin. Nieprzespanych godzin w żaden sposób 
nie uda się nam nadrobić.

Zdrowe odżywianie  
jest podstawą!

Właściwe odżywianie się jest sprawą nadrzędną. 
Gdy zdrowo się odżywiamy, sprawiamy, że nasz układ 
odpornościowy się wzmacnia. Warzywa i owoce za-
wierają przeciwutleniacze, witaminę A, C i beta-karo-
ten oraz składniki mineralne. Wszystkie te substancje 
chronią nasz organizm przed wolnymi rodnikami.

oprac. M. Grzeczyńśka

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.

R E K L A M A

MARZEC – KWIECIEŃ 2015

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

Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg magnezu  
oraz witaminę B6-2,1 mg.  

Suplement zawiera magnez w postaci wysoko  
przyswajalnego chelatu aminokwasowego ALBION, 

ułatwia pokrycie zapotrzebowania organizmu na 
ten pierwiastek.

Producent: Olimp Laboratories.

Magnokal (250 mg+250 mg) 
x 50 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu czterowodnego  
i 250mg potasu wodoasparganianu półwodnego.
Działanie: uzupełnienie niedoboru magnezu, potasu i kwasu  
asparginowego oraz zapobieganie rozwojowi ich deficytu.

MARZEC – KWIECIEŃ 2015

Wskazania: wspomagająco w chorobach układu krążenia, mięśnia sercowego, w niemiarowości i nadpobudliwości 
serca, w rekonwalescencji pozawałowej, profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu, w okresach 
zdrowienia po zabiegach chirurgicznych i przebytych chorobach zakaźnych, w zatruciu glikozydami i uzupełniająco  
w czasie stosowania leków moczopędnych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
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Redakcja: Jaki był powód powoła-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku?

UTW: Inicjatorką utworzenia 
naszego uniwersytetu była Pani 
Jadwiga Pluta, natomiast powód 
jego powstania był dość pro-
sty i często spotykany. W na-
szym mieście jest bardzo dużo 
osób w wieku poprodukcyjnym. 
Ci wszyscy ludzie po prostu 
oczekiwali, że taka inicjatywa po-
wstanie. Naszym zadaniem było 
jedynie wprowadzić ten plan 
w życie i w 2007 roku udało nam 
się to osiągnąć.

Ilu studentów liczy uniwersytet?
W tej chwili są to 602 osoby. Jed-
nak co roku tych osób przybywa.  
Ta liczba jest ruchoma. Zawsze 
powtarzam, że co setny mieszka-

niec naszego miasta ma związek  
z naszym uniwersytetem. Plus 
liczba naszych wolontariuszy, 
którzy z nami współpracują.

Czy na uniwersytecie jest więcej 
kobiet czy mężczyzn?

Zdecydowanie więcej jest kobiet. 
W skali kraju jest to około 20% 
mężczyzn, my mamy tą średnią 
troszeczkę wyższą, dlatego że 
bardzo duży nacisk stawiamy na 
sport i rekreację. Bierzemy udział 
w olimpiadach zarówno letnich 
jak i zimowych.

Czy uniwersytety między sobą ry-
walizują? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jesteśmy w federacji Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku , dzięki 
temu mamy certyfikat Profesjo-
nalnego Uniwersytetu Trzeciego 

Edukacja 
Trzeciego Wieku

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

Suplement zawiera witaminy, składniki mineralne, luteinę, 
cynk, witaminę A i witaminę B2, które przyczyniają się do 
utrzymania prawidłowego widzenia.

Przedstawiciel w Polsce: THEA POLSKA Sp. z o.o.

OkoPRO Premium
30 kapsułek miękkich, suplement diety

Źródło witamin C i E, tiaminy, niacyny, ryboflawiny, miedzi oraz 
cynku.  Składniki zawarte w produkcie pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia.

Producent: FSP GALENA.

Vitalux Omega
28 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera luteinę, zeaksantunę, witaminy: C i E,  
mikroelementy: cynk i miedź, wielonienansycone kwasy tłusz-
czowe: DHA i EPA.

Wszystkie te składniki są ważne dla prawidłowego widzenia.

Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.

NUTROF TOTAL
30 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera witaminy i mikroelementy o działa-
niu antyoksydacyjnym, luteinę, niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe OMEGA-3, zeaksantynę oraz wyciąg  
z winogron, dla utrzymania dobrego widzenia.

Przedstawiciel w Polsce: THEA POLSKA Sp. z o.o.

W Polsce mamy coraz więcej osób starszych, którym trzeba pomóc 
w zagospodarowaniu nadmiaru wolnego czasu. W tym momencie 
z pomocą przychodzą Uniwersytety Trzeciego Wieku. Żeby do-
wiedzieć się więcej o działalności i zasadach funkcjonowania ta-
kiego uniwersytetu można znaleźć dużo materiałów w Internecie. 
Idąc z duchem czasu większość uniwersytetów zadbało o to żeby 
ich oferta znalazła się na ich własnej stronie internetowej. Jednym  
z takich prężnie funkcjonujących uniwersytetów jest Zawierciań-
ski UTW. Dlatego też żeby pogłębić wiedzę a także dowiedzieć 
się tego czego nie znajdziemy na stronie WWW postanowiliśmy 
się wybrać właśnie do Zawiercia i zapytać „u źródła”. O tym co to 
jest UTW, jak działa, co trzeba zrobić, żeby stać się członkiem ta-
kiej organizacji oraz jakie z tego wynikają korzyści rozmawiamy  
z przedstawicielami zarządu Zawierciańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Prezesem  Janem Gwizdem oraz Wiceprezesem Urszu-
lą Gemel i Krystyną Stankiewicz. 

EDUKACJA TRZECIEGO WIEKU
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Wieku. Nie prowadzimy rywa-
lizacji, raczej staramy się nawią-
zywać kontakt z innymi uczel-
niami. Odbywa się to na zasadzie 
współpracy. Mamy kilka ośrod-
ków z którymi nawiązaliśmy ści-
słą współpracę. Formą  współza-
wodnictwa w której nasi studenci 
mogą się pochwalić swoimi osią-
gnięciami są juwenalia czy olim-
piady sportowe, w których odno-
simy liczne sukcesy. Juwenalia są 
co roku organizowane w Warsza-
wie. Jest to dobra okazja do tego 
by pochwalić się pracą z całego 
roku.

Co trzeba zrobić żeby stać się 
członkiem UTW?

 Trzeba być w wieku 50+, najle-
piej być na emeryturze, bo jak 
się chodzi do pracy to nie ma się 
czasu na zajęcia, z formalności 
wystarczy wypełnić deklarację 
członka, zostawić zdjęcie do legi-
tymacji oraz wpisowe 20 złotych.

Czy uczestnictwo w zajęciach jest 
płatne?

Teoretycznie jest, ale nie jest to 
duża kwota. 50 złotych na rok.

Czy studenci dostają indeksy legi-
tymację, dyplomy?

Tak. Legitymację posiada każdy 
słuchacz, który wypełnił deklara-
cję. Natomiast słuchacze, którzy 
biorą udział w wykładach dostają 
indeksy. Indeks jest dokumen-
tem udziału w danym wykładzie. 
Tych którzy mają najlepsze śred-
nie wyróżniamy na koniec roku.

Czy oprócz zajęć teoretycznych są 
jakieś inne inicjatywy? Jakie?

Nasz uniwersytet przyjął taką 
zasadę. Działamy w trzech ob-
szarach: nauka i wiedza, sport  
i rekreacja, kultura i sztuka. Wy-
kłady są podstawą, tematyka jest 
różnorodna od a do z. Drugi 
obszar czyli sport i rekreacja to 
rozmaite zajęcia, sekcje sporto-
we, wycieczki rowerowe. Trudno 
wymienić teraz wszystkie, ale na 

pewno każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Trzeci obszar to kultura  
i sztuka. Składa się na to sekcja 
teatralna, chór, klub młodych 
literatów, wyjazdy do teatrów  
i wiele innych możliwości rozwo-
ju kulturowego i duchowego.

Czy zajęcia odbywają się w tygo-
dniu czy w weekendy?

Zajęcia odbywają się w dużej 
mierze w tygodniu. Sobota nie-
dziela to głównie wyjazdowe za-
jęcia do teatrów, wycieczki rowe-
rowe, próby teatru, chóru.

W jaki sposób pozyskujecie kadrę 
naukową, wykładowców?

Nie jest to proste. Musimy szu-
kać chętnych w Internecie, do-
wiadujemy się od ludzi kto gdzie 
prowadził wykłady i próbujemy 
nawiązać kontakt. Z pomocą 
również przychodzą uczelnie 
takie jak wyższa szkoła biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, z której 
przyjeżdżają wykładowcy. Cza-
sami jeśli ktoś nam poleci wy-
kładowcę, ponieważ miał on już 
wykład na innym UTW to korzy-
stamy z ogłoszeń w Internecie, 
których nie brakuje.

Z jakimi instytucjami współpra-
cujecie? 

Urząd miasta jest naszym part-
nerem i wspiera nas, starostwo 
powiatowe, centrum inicjatyw 
lokalnych, fundacje. Współpra-
ca ze spółdzielnią mieszkanio-

wą, która udostępnia pomiesz-
czenia na zajęcia. MOK również 
udostępnia nam pomieszczenia, 
dzięki którym możemy funkcjo-
nować. 

Czy są jakieś ograniczenia związa-
ne z liczbą chętnych?

Mieliśmy zasadę, że raz w roku 
będziemy przyjmować nowych 
studentów, jednak liczba chęt-
nych zweryfikowała nasze zało-
żenia i w tej chwili już dwa razy 
w roku przyjmujemy. Jedyne ja-
kie ograniczenia to te związane 
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Glukozamina PLUS 
Na zdrowe stawy
90 tabletek, suplement diety

Suplement uzupełnia dietę  
w glukozaminę, która 
wchodzi w skład chrząstki 
stawowej i innych tkanek 
łącznych oraz witaminę 
C. Witamina C pomaga 
w prawidłowej produkcji 
kolagenu.

Producent: Laboratoria 
Natury Sp. z o.o.

Gold Omega 3
1000 mg, 60 kapsułek miękkich, 
suplement diety – MOCNE SERCE

Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej  
z ryb zimnowodnych, mianowany na 65%-ową zawartość kwa-
sów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w wieloniena-
sycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania serca.
Producent: Olimp Laboratories.
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z możliwościami pomieszczeń, 
które mamy.  Ale zawsze jakoś 
sobie radzimy. Jeżeli ogranicza-
my to tylko dlatego, że nie mamy 
gdzie ludzi pomieścić. 

Co daje udział w zajęciach UTW?
Wielu z naszych słuchaczy ni-
gdy wcześniej nie miało okazji, 
czasu ani możliwości zrealizo-
wać swoje marzenia, umiejętno-
ści, rozwinąć swoje zdolności.  
U nas mogą się wykazać na bar-
dzo wielu płaszczyznach.  UTW 
daje możliwość wyjścia z domu 
w konkretnym celu, żeby bez 
sensownie nie siedzieć  przed 
telewizorem.  Istniejemy po to 
żeby rozruszać tych ludzi, żeby 
byli aktywni. Dzięki zajęciom ci 
ludzie cieszą się lepszym zdro-
wiem, bo są stale aktywni, nie 
narzekają na samotność. Jest to 
forma profilaktyki zdrowotnej

Jakie są plany rozwojowe dla Uni-
wersytetu? Nowe projekty?

Takie pomysły cały czas się ro-
dzą w trakcie trwania zajęć. Na 
przykład mamy kilku muzyków, 
którzy chcą się zebrać i zagrać 
coś dla innych. Najnowsza nasza 
sekcja to sekcja rehabilitacyjna, 
gimnastyka w wodzie.  Co do na-
szego rozwoju to jestem optymi-
stą. Jeżeli zainteresowanie będzie 
dalej takie jak jest, to nasza oferta 
będzie jeszcze bogatsza.

Czy studenci mają wpływ na tema-
tykę zajęć?

Oczywiście. Bardzo nam zależy, 
żeby nasi słuchacze nam  poma-
gali w tej kwestii. Szefowa naszej 
rady programowej Pani Krystyna 
Stankowska wsłuchuje się w to 
czego nasi słuchacz oczekują  
i staramy się to realizować. 

Czy działalność Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku w Polsce jest 
potrzebna? Zdecydowanie tak. Ta 
rozmowa rozwiewa wszelkie wąt-

pliwości na ten temat. Jednak cięż-
ko jest, krótko opowiedzieć o całej 
pracy jaką wykonuje UTW. Wielka 
aktywność słuchaczy jest potwier-
dzona licznymi nagrodami, wyróż-
nieniami, które ciężko pomieścić 
w pokoju, w którym mieliśmy 
okazje porozmawiać z władzami 
Zawierciańskiego UTW. 

Oprócz ilości nagród jakie zdo-
byli słuchacze ważne jest również 
to, że właściwie każde trofeum, 
nagroda została przyznana w innej 
dyscyplinie. Obok nagród sporto-
wych, są te zdobyte w rywalizacjach 
z innych dziedzin takich jak teatr, 
plastyka, śpiew i wiele innych. Jest 
to również potwierdzenie dla słów 
Prezesa UTW, że przychodząc tutaj, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Trud-
no wymienić wszystkie osiągnięcia 
jakie ma na swoim koncie ta instytu-
cja. Jednak jak wielokrotnie powta-
rzali nasi rozmówcy to nie nagrody 
są najważniejsze a sam udział, który 
daje dużo więcej niż radość z osią-
gniętego sukcesu. O działalności 
tego jak i innych uniwersytetów dla 
seniorów w Polsce można poczy-
tać na ich stronach internetowych 
lub w biuletynach, które wydają. 
Jednak żeby zrozumieć czym na-
prawdę jest Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i co może nam dać, radzimy 
się wybrać osobiście i porozmawiać  
z ludźmi, którzy zawsze chętnie 
nam pomogą i doradzą.

rozmawiał:  Wojciech Jakubek

ZDROWIE
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COREGA  
krem mocujący  
do protez zębowych, 40 g
Neutralny smak  
Świeży oddech 
Super mocny

Kremy mocujące do pełnych i częściowych protez zębowych. 
Zapobiegają  dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę, nie 
zawierają cynku.
Dystrybutor: GlaxoSmithKline Consumer.

Nawilżające krople do oczu służące do lecze-
nia objawów suchego oka, dają czasową ulgę 
w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia.

Systane ULTRA
10 ml, wyrób medyczny

Wielofunkcyjny płyn 
dezynfekcyjny, do mięk-
kich soczewek kontak-
towych, w tym siliko-
nowo-hydrożelowych. 
Zachowuje wilgotność, 
czyści, regeneruje, spłu-
kuje oraz dezynfekuje 
i przechowuje.

OPTI-FREE RepleniSH
120 ml 

Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.

Członkowie Zawierciańskiego UTW na Forum Ekonomicznym w Krynicy.
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C U K R Z Y C A

Światowa organizacja zdrowia szacuje, że w 1985 roku na świecie było 30 mln ludzi choru-
jących na cukrzycę, 10 lat później ta liczba wzrosła już do 175 mln. W tej chwili liczba diabety-
ków to już około 300 milionów. W Polsce te statystyki również nie wyglądają dobrze, ponieważ  
szacuje się, że 5% społeczeństwa cierpi na cukrzycę. 

Cukier jest niezbędnym składnikiem potrzebnym 
do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. 
Dzięki niemu nasze narządy dostają odpowiednią 
dawkę energii. Czasami komórki nie mogą go wyko-
rzystać, co jest powodem cukrzycy. Jest to choroba, 
która przytrafia się zarówno ludziom dorosłym jak  
i dzieciom. Jedzenie, które spożywamy zawiera więk-
szą lub mniejszą dawkę węglowodanów, które są nie-
zbędnym składnikiem naszej diety. To właśnie dzięki 
węglowodanom możemy być zdrowi i aktywni. Po spo-
życiu dawki węglowodanów nasz organizm powinien 
je przekształcić w cukier prosty, glukozę. 

Kluczowy składnik dostarczający energię potrzeb-
ną do pracy naszego organizmu. Jednak żeby proces 
przemiany cukru w energię mógł się powieść potrzeb-
na jest jeszcze insulina, którą wytwarza nasze ciało. 
Jest to hormon wydzielany do krwi przez trzustkę. Za-
raz po tej reakcji insulina jest usuwana z naszego orga-
nizmu. Po zjedzeniu posiłku poziom glukozy i insuliny 
podnosi. Natomiast aby wyrównać ten stan pomiędzy 
posiłkami ten poziom spada. Jeżeli jednak z jakiś po-
wodów tak się nie dzieje to wtedy mówimy o cukrzycy. 
Ze względu na przyczynę i przebieg choroby wyróżnia-
my kilka rodzajów tej choroby:

1. Cukrzyca typu 1 – choroba wynikająca ze znisz-
czenia komórek trzustki co prowadzi do bezwzględ-
nego niedoboru insuliny. 

2. Cukrzyca typu 2 (do 95% wszystkich przypad-
ków cukrzycy) – choroba wynikająca z zaburzenia 
wydzielania insuliny przez komórki trzustki. 

3. Cukrzyca ciężarnych (ciążowa) – schorzenie wy-
nikające z zaburzenia gospodarki węglowodanowej  
w ciąży. 

4. Inne typy cukrzycy o znanych przyczynach (np.  
w wyniku innych chorób endokrynologicznych, po 
usunięciu trzustki, czy w wyniku zaburzeń gene-
tycznych mechanizmów wydzielania i oddziaływa-
nia insuliny na tkanki).

Rozpoznanie cukrzycy nie zawsze jest dla pacjen-
ta łatwe, ponieważ jej objawy we wczesnym stadium 
mogą nie budzić u nas żadnych podejrzeń. Choroba 
zwykle jest rozpoznawana po 6 a nawet 9 latach trwa-
nia. Według statystyk nawet 50% osób nie wie, że roz-
wija się bądź już się rozwinęła u nich cukrzyca. Ma ona 
różne przyczyny i u każdego z nas przebiega inaczej. 
Niestety, cukrzyca jest chorobą na całe życie. Nie boli 
i rozwija się podstępnie. 

Każdy może zachorować na cukrzycę, natomiast są 
osoby, które są szczególnie narażone. Najbardziej na-
rażone na cukrzycę są przede wszystkim osoby, które 
posiadają w rodzinie chorych na cukrzycę. Także osoby 
powyżej 45 roku życia powinny częściej badać poziom 
cukru we krwi, ponieważ wiek również jest czynni-
kiem zwiększającym ryzyko wystąpienia tej choroby. 
Są jednak czynniki, na które mamy wpływ i możemy 
zwiększyć nasze szanse na to by cieszyć się dobrym 
zdrowiem. Jest to przede wszystkim rozsądne odży-
wianie się i zdrowy styl życia. Otyłość i brak aktywno-
ści fizycznej są dwoma najczęstszymi powodami roz-
winięcia się cukrzycy typu 2. Najczęstszymi objawami 
cukrzycy, na które warto zwrócić uwagę są:
• zwiększone pragnienie,
• uczucie głodu (zwłaszcza po jedzeniu),
• suchość w ustach,

9 ZDROWIE
I OPIEKA MARZEC – KWIECIEŃ 2015





• mdłości i czasami wymioty,
• częstsze oddawanie moczu,
• zmęczenie (ogólna słabość, 

uczucie zmęczenia)
• niewyraźne widzenie,
• drętwienie lub mrowienie rąk 

lub stóp,
• częste zakażenia skóry, dróg 

moczowych,
• wolno gojące się rany.

Cukrzyca jest chorobą pod-
stępną i niebezpieczną. Dlatego 
najważniejsza jest profilaktyka  
i częste badania. Badania w przy-
padku cukrzycy nie są skompli-
kowane. Polega ono na pobraniu 
krwi żylnej, którą oddaje się do 
badania. Należy pamiętać, że 
takie badanie wykonuje się na 
czczo- powinniśmy nie jeść przy-
najmniej przez osiem godzin 
przed. Jeżeli przyjmujemy jakieś 
leki, należy je przyjąć po poran-
nym pobraniu krwi. Kolejne po-
miary pacjent może wykonywać 
już sam przy pomocy gleukome-
tru. Do takiego badania krew po-
biera się z palca. Bardzo ważne 
jest to żeby takie badanie po 45 
roku życia wykonywać minimum 
raz w roku, żeby zapobiec powi-
kłaniom jakie towarzyszą nie le-
czonej lub źle leczonej cukrzycy:

–  uszkodzenie siatkówki oka 
(retinopatia), 

–  uszkodzenie nerek (nefropa-
tia), 

–  uszkodzenie nerwów rucho-
wych, czuciowych lub wegeta-
tywnych (neuropatia), 

–  zmiany miażdżycowe w śred-
nich i dużych tętnicach, 

–  stopa cukrzycowa, czyli trud-
no gojące się owrzodzenia sto-
py, 

–  zaburzenia erekcji.

Choć w obecnych czasach z cu-
krzycą da się żyć, to jednak lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Wdrażaj-
my więc w życie odpowiednio do-
braną dietę, aktywność fizyczną,  
i co najważniejsze – pamiętajmy  
o okresowych badaniach pozio-
mu cukru we krwi.  Należy mieć 
na uwadze fakt, że  najbardziej 
obciążeni zagrożeniem wystąpie-
nia tej choroby są ci, u których  
w rodzinie występowała cukrzyca.  

A gdy już zachorujemy, pamię-
tajmy, że cukrzyca jest chorobą,  
w której efekty leczenia w znacz-
nym stopniu zależą od samego 
chorego, jego motywacji i nasta-
wienia.

Wojciech Jakubek

Sylimarol
70 mg x 30 tabletek

Urosept
60 tabletek drażowanych

Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu 
plamistego.
Jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania wspo-
magająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych 
uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, po  spożyciu ciężkostrawnych 
pokarmów, po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Skład: 1 tabletka zawiera – wyciąg z korzenia pietruszki (Petroselini radix) 
2,66 cz., naowocni fasoli (Phaseoli pericarpium) 1 cz., liści brzozy (Betulae 
folium) 4,4 cz. (DER 4:1; ekstrahent: metanol) 86,2 mg, wyciąg suchy z ziela 
rumianku (Chamomillae herba extractum siccum) 8 mg, wyciąg suchy z 
liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folium extractum siccum) 26 mg, spro-
szkowaną naowocnię fasoli (Phaseoli pericarpium pulv.) 78 mg, cytrynian 
potasu (Kalium citricum) 19 mg, cytrynian sodu (Natrium citricum) 16 mg.
Tradycyjnie stosowany produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczo-
pędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i 
kamicy dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

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.

Zuccarin
120 tabletek, suplement diety, zmniejsza 
przyswajanie cukrów i wspiera proces 
odchudzania 
Zuccarin, wyprodukowany w Szwecji, zawiera najwyższą standaryzowa-
ną na 1% DNJ dawkę ekstraktu z morwy        białej – 400 mg w tabletce. 
Chrom zawarty w preparacie przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
stężenia glukozy we krwi. Preparat może być stosowany przez osoby na 
diecie wegetariańskiej lub wegańskiej oraz przez chorych na cukrzycę. 
Suplement zawiera ekstrakt z liści morwy białej i chrom, które utrzymują 
w normie poziom cukru we krwi.
Producent: New Nordic Healthbrandts AB.
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W zachodnim świecie nastąpił lawinowy wzrost za-
chorowań na cukrzycę typu 2, gdy organizm reaguje 
nieprawidłowo na insulinę, którą sam wytwarza. W re-
zultacie, komórki organizmu stają się odporne na insu-
linę, nie przyjmują glukozy ani kwasów tłuszczowych 
potrzebnych do wytwarzania energii. W takiej sytuacji 
cukier i tłuszcz gromadzone są we krwi, powodując 
mnóstwo problemów. Wiadomo jest, że cukrzyca typu 
2 wiąże się z krótszą średnią długością życia z powodu 
znacznego wzrostu ryzyka wystąpienia chorób układu 
krążenia, włącznie z chorobami serca i dusznicą bolesną 
i zwiększonego ryzyka hospitalizacji.

Zespół metaboliczny (zespół X) 
Wielu ludzi przez lata choruje na cukrzycę typu 2, 

a ponieważ pozostają niezdiagnozowani, nie mają świa-
domości obecności choroby. Faktycznie stan znany jako 
zespół metaboliczny (lub zespół X), który charaktery-
zuje się występowaniem odporności na insulinę, hiper-
glikemią, nadciśnieniem, wzrostem wagi ciała i pod-
wyższonym poziomem lipidów we krwi. Wiele z tych 
problemów występuje wspólnie i wynikają one z faktu, 
że tłuszcz i cukier nie są prawidłowo metabolizowane. 
Dlatego tak ważne jest, aby organizm prawidłowo reago-
wał na wytwarzana przez siebie insulinę.

Doniosła rola chromu
Nauka staje się coraz bardziej świadoma znaczenia chro-

mu (drożdże wzbogacone w chrom), składnika odżyw-
czego, który współdziała z insuliną w usuwaniu glukozy 
z krwiobiegu i umożliwia jej przenikanie do komórek. 
Chrom jest składnikiem substancji nazywanej jako chro-
modulina, która „odblokowuje” komórki od wewnątrz, 
pomagając insulinie w przenoszeniu większych ilości 
glukozy do komórek. W pewnym sensie chrom polepsza 
odpowiedź organizmu na własną insulinę i przeciwdziała 
insulinoodporności.

Interesujące badania
Przeprowadzono badanie, w którym pacjenci chorzy 

na cukrzycę typu 2 przyjmowali codziennie suplement 

zawierający drożdże wzbogacone chromem (100 mikro-
gramów chromu organicznego/dziennie). Wyniki tego 
badania wyraźnie wykazały, że chrom zwiększa wraż-
liwość na insulinę i skutecznie poprawia kilka innych 
parametrów, które zwykle są stosowane w diagnostyce 
cukrzycy typu 2. Podczas przyjmowania drożdży wzbo-
gaconych chromem wielu pacjentów cierpiących na cu-
krzycę może przyjmować mniejsze dawki lekarstw stabi-
lizujących poziom cukry we krwi.

Utrata wagi jako dodatkowa korzyść
Podczas stabilizowania poziomu cukru we krwi przy 

użyciu drożdży wzbogaconych chromem następuje do-
datkowy korzystny efekt - utrata wagi. Wyjaśnia się to 
faktem, że przy stabilnym poziomie cukru zdecydowanie 
łatwiej jest uniknąć napadów głodu i niepohamowanego 
apetytu na słodycze, które dość często prowokują ludzi do 
kontynuowania niezdrowych nawyków żywieniowych. 
Zdecydowanie łatwiej jest wytrwać w normalnej zdrowej 
diecie z trzema posiłkami dziennie, jeśli poziom cukru 
we krwi jest stabilny i w normalnym zakresie.

Czym jest cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2?
Normalnie wyróżnia się dwa typy cukrzycy: typ 1 (zależ-

na od insuliny) i typ 2 (nie zależna od insuliny). Cukrzyca 
typu 1 jest zwykle chorobą wrodzoną lub rozwija się we 
wczesnym dzieciństwie, natomiast cukrzyca typu 2 (znana 
również jako cukrzyca wieku starczego) jest wynikiem nie-
zdrowego trybu życia.

Inna ważna różnica między dwoma typami cukrzycy jest 
taka, że w przypadku cukrzycy typu 1 produkcja insuliny 
w organizmie (w tzw. komórkach beta trzustki) jest inhi-
bitowana i pacjenci potrzebują przyjmować insulinę w za-
strzykach, natomiast cukrzyca typu 2 często jest związa-
na ze słabą reakcją organizmu na insulinę. Innymi słowy,  
w przypadku cukrzycy typ[u 2 insulina zwykle jest produ-
kowana, ale organizm nie reaguje na nią prawidłowo.

Co to jest chrom?
Chrom jest minerałem i pierwiastkiem śladowym, 

co oznacza, że jest obecny w diecie w śladowych (mikro-

Całkowicie nowy sposób 
na walkę z cukrzycą
Codzienne przyjmowanie suplementów zawierających drożdże wzbogacone w chrom organiczny może pomóc 
pacjentom chorym na cukrzycę typu 2 w walce z chorobą i zmniejszyć ich zapotrzebowanie na leki.

artykuł sponsorowany
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skopowych) ilościach. Chrom jest obecny w produktach 
żywnościowych jak mięso, pełne ziarno, ryż brązowy, 
drożdże piwne, ser, warzywa i chleb. W przypadku chro-
mu nie ustalono zalecanej dziennej dawki (RDA). Eks-
perci uważają, że ludzie potrzebują chromu w dawkach 
50-200 mikrogramów składnika odżywczego dziennie, 
ale nie zostało to wyraźnie określone.

Chrom organiczny – szczególnie drożdże wzbogacone 
w chrom, gdzie chrom zostaje wbudowany kulturę droż-
dży piwnych i przekształcony do formy aktywnej – ma 
dobrą biodostępność. Wyniki badań sugerują, że drożdże 
wzbogacone w chrom organiczny mają do 10 razy lepszą 
biodostępność niż chrom pochodzący ze źródeł synte-
tycznych, jak pikolinina chromu i chlorek chromu.
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Dlaczego diabetycy mogą  
mieć korzyści ze stosowania chromu 

Badania wykazały, że suplementacja drożdżami wzbo-
gaconymi w chrom organiczny może poprawić niektóre 
markery nieprawidłowej wrażliwości na insulinę, zatem 
pomaga diabetykom w poprawie stanu ich zdrowia.

Coraz więcej ludzi choruje na cukrzycę typu 2, która 
charakteryzuje się upośledzoną wrażliwością na insu-
linę. Jednocześnie coraz większą uwagę zwraca się na 
chrom, składnik odżywczy który wspomaga prawidłowe 
działanie insuliny. Eksperci wiążą niski poziom chromu 
z odpornością na insulinę, natomiast badania wyraźnie 
potwierdzają, że suplementacja drożdżami wzbogacony-
mi w chrom organiczny może pomóc diabetykom w po-
prawie stanu ich zdrowia. 

Polepsza kontrolę poziomu glukozy
W czeskim badaniu opublikowanym w ostatnim roku 

badano wpływ drożdży wzbogaconych w chrom (Chro-
moPrecise) markery cukrzycy jak poziom glukozy na 
czczo (FPG), hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i po-
ziom lipidów w surowicy u pacjentów cierpiących na 
cukrzycę typu 2. 100. mikrogramów drożdży wzbogaco-
nych w chrom podawano codziennie przez 8. tygodni, 
następnie stwierdzono znaczny spadek FPG i HbA1c, 
co sugeruje, że kontrola glukozy i wrażliwość na insuli-
nę uległy poprawie. Poziom FPG i HbA1c wrócił do ich 
wartości sprzed suplementacji po ośmiu tygodniach od 
odstawienia chromu.  

Wspierane przez inne badania
Na podstawie własnych obserwacji badacze stwierdzi-

li, że suplementacja chromem może być korzystna dla 
pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2, którzy dzię-
ki polepszeniu wrażliwości na insulinę mogli poprawić 
kontrolę glukozy. W innych badaniach uzyskano podob-

ne wyniki, dlatego wydaje się oczywiste, że suplementa-
cja chromem może znacznie obniżyć poziom trójglicery-
dów, co można wyjaśnić poprzez fakt, że chrom pomaga 
organizmowi metabolizować makroelementy takie jak 
tłuszcze (lipidy) i przekształca je na energię.

Wspiera insulinę
Chrom współdziała z insuliną w przenoszeniu glukozy 

z krwiobiegu do komórek, gdzie glukoza stanowi ważne 
źródło energii. Chrom razem z różnymi aminokwasami 
tworzy cząsteczkę nazywaną chromodulina, która „od-
blokowuje” komórkę od wewnątrz, pomagając insulinie 
przetransportować większe ilości glukozy do wnętrza 
komórki. Mówiąc inaczej, chrom pomaga komórkom 
szybciej zareagować na działanie insuliny i w ten sposób 
poprawia przetwarzanie glukozy.

Źródło:
Biol Trace Elem Res. 2013 Oct;155(1):1-4.  

Effect of chromium-enriched yeast on fasting plasma glucose, glycated haemo-
globin and serum lipid levels in patients with type 2 diabetes mellitus treated with 

insulin. Racek J1, Sindberg CD, Moesgaard S, Mainz J, Fabry J, Müller L, Rácová K.

Chrom o 10. krotnie lepszej absorpcji
Chrom dostarczany z pożywieniem i większość form 

chromu, które są stosowane jako źródła chromu w suple-
mentach mają pochodzenie syntetyczne należy do nich 
pikolinian chromu i chlorek chromu. Mają one bardzo 
słabą biodostępność, ponieważ zaledwie ok. 0,5-2,0% 
zostaje skutecznie wchłonięte przez organizm. Duńska 
firma farmaceutyczna Pharma Nord opracowała drożdże 
wzbogacone w chrom organiczny, który ma do 10. razy 
lepszą absorpcję. ChromoPrecise to jedyne na terenie 
Unii Europejskiej drożdże wzbogacone w chrom orga-
niczny. Udokumentowana biodostępność i bezpieczeń-
stwo tego konkretnego źródła chromu została uznana 
przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żyw-
ności EFSA (ang. European Food Safety Authority).
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Z powodu cukrzycy umiera na 
całym świecie 4,9 miliona osób 
rocznie, czyli 1 osoba co 7 se-
kund, a w Europie 23% umiera-
jących cukrzyków nie ukończyło 
60 lat. Te liczby pokazują ogrom-
ną skalę problemu. Prognozy na 
najbliższe lata też nie są optymi-
styczne, bowiem szacuje się, że 
liczba chorych będzie wzrastać,  
a co za tym idzie w ciągu najbliż-
szych 10 lat wzrośnie o 50% licz-
ba zgonów z powodu cukrzycy  
i jej powikłań. Dlatego też tak 
ważne są wszystkie możliwe dzia-
łania, które mogą zmniejszyć ry-
zyko wystąpienia tej groźnej a czę-
sto lekceważonej choroby. 

Czy może mi Pani powiedzieć  
w skrócie co to jest cukrzyca?

Cukrzyca jest to choroba przewlekła, 
w której trzustka przestaje produ-
kować insulinę, lub wytwarza jej za 
mało, a ponadto nie jest ona prawi-
dłowo wykorzystywana przez ko-
mórki ciała człowieka. Jej niedobór 
prowadzi do zaburzeń w zakresie 
wykorzystania glukozy przez or-
ganizm, co powoduje zwiększenie 
stężenia glukozy we krwi (hipergli-
kemię) oraz wydalanie glukozy wraz 
z moczem. Cukrzyca charaktery-
zuje się także zaburzeniami meta-
bolizmu węglowodanów, tłuszczów 
i białek. Ocenia się, że blisko 1/3 

chorych na cukrzycę początkowo 
nie zdaje sobie sprawy ze swojej 
choroby, bowiem nie wykonuje ba-
dań krwi pozwalających na roz-
poznanie i nie leczy się. Występują  
2 typy cukrzycy oraz postać trzecia, 
zwana cukrzycą ciążową. 

Proszę wyjaśnić, jaka jest różnica 
pomiędzy typami cukrzycy?

Każdy typ cukrzycy prowadzi do 
hiperglikemii, ale różnią się one 
etiologią. Typ 1, dotyczy zwykle 
dzieci i młodych ludzi, także tych 
szczupłych, których trzustka pro-
dukuje zbyt małe ilości insuliny lub 
nie produkuje jej wcale. Spowo-
dowane jest to najczęściej poprzez 
uruchomienie procesów autoimmu-
nologicznych, które prowadzą do 
destrukcji komórek trzustki, wsku-
tek czego organizm traci zdolność 
wytwarzania insuliny. Ci pacjenci 
muszą być leczeni insuliną od mo-
mentu rozpoznania choroby. Typ 
2, dotyczący 90-95 % chorych, to 
zespół oporności insulinowej nasi-
lany zazwyczaj przez współistnieją-
cą otyłość. Częściej zapadają na nią 
osoby po 45 roku życia choć spoty-
ka się ją również u osób młodszych, 
ale najczęściej tych z  nadwagą.  
Jakkolwiek trzustka tych osób wy-
twarza insulinę, to komórki organi-
zmu stają się mniej wrażliwe na in-
sulinę – hormon odpowiedzialny za 

regulację poziomu cukry we krwi, co 
nazywamy insulinoopornością. Ist-
nieje jeszcze trzecia postać cukrzycy 
zwana cukrzycą ciężarnych. Rozwija 
się ona u kobiet w ciąży, najczęściej 
w trzecim trymestrze. Choć ustępuje 
po porodzie wiąże się ze zwiększo-
nym ryzykiem zachorowania na cu-
krzycę typu 2 w późniejszym okresie 
życia.

Mówi się o wielu powikłaniach 
w przebiegu cukrzycy. Dlaczego 
cukrzyca jest taka groźna? 

Cukrzyca może powodować uszko-
dzenia praktycznie każdego narzą-
du, ponieważ jej charakterystycz-
nym objawem jest podwyższenie 
stężenia poziomu cukru we krwi, 
który przyczynia się do rozwoju 
zmian miażdżycowych w naczy-
niach krwionośnych. W wyniku tego 
może powodować różnego rodzaju 
schorzenia takie jak: niewydolność 
nerek, udar mózgu, zawał i chorobę 
niedokrwienną serca, nadciśnienie 
tętnicze. Cukrzyca często wywołu-
je również zmiany w siatkówce oka 
prowadzące do utraty wzroku, a jako 
powikłanie tzw. stopy cukrzycowej 
prowadzi do konieczności wyko-
nania amputacji kończyn dolnych. 
Wywołuje także szereg powikłań 
w czasie ciąży.

Kto może rozpoznać, że choruje-
my na cukrzycę?

W Polsce jak i na całym świecie wzrasta  
liczba osób, które chorują na cukrzycę.  

Według najnowszych danych statystycznych podanych  
przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną  

obecnie dotyczy to już 8,3 % populacji ludzkiej. 

Porozmawia jmy o…  

CUK RZYC Y

wywiad z ekspertem dr n. med. Małgorzata Kurkowska, 
specjalista ginekolog – położnik.
Od 1990 roku prowadzi specjalistyczną 
praktykę lekarską w Katowicach

MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI
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Należy wykonywać regularne bada-
nia poziomu cukru we krwi w trak-
cie okresowych badań u lekarza ro-
dzinnego. Szczególnie narażone na 
zachorowanie są osoby prowadzące 
siedzący tryb życia, otyłe, w tym 
z otyłością brzuszną. Takie osoby, 
mając świadomość zagrożenia, po-
winny same zgłaszać się na badania 
kontrolne. Niestety, na początku 
choroby objawy są mało charakte-
rystyczne – jest to wzmożone pra-
gnienie, częstsze oddawanie moczu 
i dopiero badanie krwi lub moczu 
wykazuje podwyższony poziom 
glukozy.

Czy możemy w jakiś sposób zapo-
biec wystąpieniu cukrzycy? 

Niestety nie mamy wpływu na wy-
stąpienie cukrzycy typu 1, ale mamy 
możliwość zmniejszenia ryzyka wy-
stąpienia cukrzycy typu 2 oraz po-
staci ciążowej.

W takim razie na co powinno się 
zwrócić uwagę?

Najważniejsze tu jest stałe kontrolo-
wanie wagi, bowiem blisko 80% pa-
cjentów z cukrzycą typu 2 to ludzie 
z nadwagą i otyli. Dlatego też coraz 
częściej spotykamy ten typ cukrzycy 
u ludzi młodych.

Czy to oznacza, że ludzie oty-
li, mało aktywni fizycznie mają 
większą szansę na zachorowanie 
na cukrzycę ?

Niestety tak. Ta grupa ludzi jest też 
bardziej narażona na choroby układu 
krążenia, niektóre nowotwory, bóle 
kręgosłupa i stawów.

Czy wystarczy tylko kontrolować 
masę ciała, aby zmniejszyć ryzy-
ko cukrzycy?

Sama kontrola masy ciała nie wy-
starczy, choć jest bardzo ważna. 
Wiąże się ona z odpowiednią dietą, 
w której najważniejsze jest stoso-
wanie produktów pełnoziarnistych 
i bogatych w błonnik a ogranicze-
nie tłuszczów pochodzenia zwie-
rzęcego. Istotna jest nie tylko jakość 

posiłków, ale także ich ilość. Zaleca 
się pięć małych posiłków równo-
miernie rozłożonych w ciągu dnia. 
To bardzo szeroki temat, który jest 
omówiony w licznych poradnikach 
i broszurach.
Drugim bardzo ważnym elementem 
zmniejszającym ryzyko wystąpie-
nia cukrzycy typu 2 jest aktywność 
fizyczna. Ma ona istotne znaczenie 
również w zapobieganiu innym 
poważnym problemom zdrowot-
nym np. chorobom układu krąże-
nia i niektórym nowotworom. Cu-
krzyca jako choroba z którą zmaga 
się ok. 5% mieszkańców Europy, 
wyraźnie pogarszająca jakość życia, 
jest cały czas tematem wielu badań 
naukowych. Stwierdzono znacznie 
niższe ryzyko wystąpienia cukrzy-
cy u kobiet, które przynajmniej raz  
w tygodniu wykonywały intensyw-
ne ćwiczenia fizyczne w porów-
naniu do tych, które nie ćwiczyły, 
niezależnie od otyłości. W kolej-
nych wykazano, że nawet ćwiczenia 
mniej intensywne takie jak szybkie 
spacery a ostatnio bardzo popularny 
Nordic Walking, jazda na rowerze, 
pływanie, taniec lub inna aktywność 
fizyczna co najmniej przez godzinę 
2-3 razy w tygodniu wiązała się ze 
znacznym zmniejszeniem ryzyka 
rozwoju cukrzycy. Regularny wysi-
łek fizyczny poprawia metabolizm 
glukozy, węglowodanów i zmniej-

sza ryzyko rozwoju cukrzycy o 35% 
-50%.

Powiedzmy, że rozpoznano już 
cukrzycę. Czy można w takim 
przypadku być aktywnym fizycz-
ne, trenować, uprawiać sport? 
Jaki rodzaj aktywności wybrać?

Wysiłek fizyczny jest częścią 
kompleksowego leczenia cukrzy-
cy, bowiem wpływa korzystnie na 
wrażliwość tkanek na insulinę i kon-
trolę glikemii, poprawia profil lipi-
dowy i sprzyja redukcji masy ciała. 
Obniża ryzyko rozwoju różnych, 
niekorzystnych następstw cukrzycy. 
Bardzo ważne jest, by była to aktyw-
ność systematyczna, minimum 30 mi-
nut przez 3 dni w tygodniu, najlepiej 
jednak codziennie. Wysiłek należy za 
każdym razem dostosować do aktual-
nego samopoczucia. Koniecznie po-
winniśmy skonsultować się z naszym 
lekarzem czy i jaki sport możemy 
uprawiać, bo wybór zależy m.in. od 
typu cukrzycy i występowania ewen-
tualnych powikłań. 

Ponadto każdy diabetyk ma inną 
sprawność ruchową i różne stadium 
choroby. Podczas takiej konsultacji 
lekarz zaleci wykonanie badań krwi, 
oceni układ sercowo – naczyniowy, 
oceni stan nerek. Warto także zrobić 
wysiłkowe badanie EKG, dzięki któ-
remu dobierze się maksymalną inten-
sywność ćwiczeń. Ćwiczenia i wy-
siłek są korzystne dla zdrowia gdyż 
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BeSlim Zielona Kawa
30 tabletek, suplement diety

Suplement jest złożonym produktem, który wspiera proces 
odchudzania. 
Zawiera wyciągi z: zielonej kawy, nasion fasoli, zielonej her-
baty, gorzkiej pomarańczy, opuncji figowej oraz witamin B6, 
B12 i chromu.

BeSlim 40+
30 tabletek, suplement diety

Suplement zawiera połączenie wyciągów z ostrokrzewu 
paragwajskiego, zielonej kawy, zielonej herbaty, gorzkiej 
pomarańczy, opuncji figowej, pokrzywy, mniszka oraz chromu  
i witaminy B6, które wspierają odchudzanie szczególnie  
u osób po 40. roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: COLFARM.
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powodują przyśpieszenie oddechu 
i akcji serca. Zalecana intensywność 
ćwiczeń to taka do lekkiej zadyszki,  
a więc do czasu, gdy jesteśmy w stanie 
bez problemu rozmawiać.

Najbezpieczniejszymi ćwiczeniami 
dla osób z cukrzycą są tzw. wysiłki 
tlenowe, wytrzymałościowe (podczas 
tych ćwiczeń więcej tlenu dociera do 
mięśni dzięki szybszemu oddecho-
wi i pracy serca). To rodzaj wysiłku,  
w których praca mięśni powoduje 
ruch. np.: spacery, Nordic Walking, 
trucht, jazda na rowerze tradycyjnym 
lub stacjonarnym, ćwiczenia ogólno-
rozwojowe, pływanie i aerobik wodny. 
Jeśli jednak diabetyk ma zaburzenia 
czucia w stopach to musi zwracać 
uwagę, by nie doszło do ich obtarć 
czy uszkodzeń, które później trudno 
się goją. Chorzy powinni raczej uni-
kać ćwiczeń siłowych, przy których 
napina się mocno mięśnie wykonu-
jąc niewielki ruch, takich jak ćwicze-
nia na siłowni z dużym obciążeniem,  
a także sprint czy gry zespołowe.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy 
koniecznie sprawdzić poziom glike-
mii. Jeśli jest poniżej 100 mg/dl lub 
powyżej 300 mg/dl należy zrezygno-
wać z ćwiczeń. W przypadku stosowa-
nia insuliny należy zmodyfikować jej 
dawkę przed planowanym wysiłkiem. 
Ważne też, by uwzględnić zmniejszo-
ne zapotrzebowanie na insulinę po 
wysiłku, które może utrzymywać się 
jeszcze przez 24 do 48 godzin. Aktyw-
ność fizyczna przeciwwskazana jest  
u osób ze zmianami w siatkówce oka, 
uszkodzeniem nerek, układu nerwo-
wego i kwasicą cukrzycową.

Czy osoba z cukrzycą powinna  
w specjalny sposób przygotować 
się do wysiłku fizycznego?

Tak, 2-3 godziny przed ćwiczeniami 
powinna zjeść jakieś węglowodany, 
najlepiej wolno wchłaniające się takie 
jak: pieczywo, ziemniaki, makaron 
lub ryż. Natomiast podczas trenin-
gu warto mieć przy sobie coś słod-
kiego np. cukierki lub owoce, któ-

re szybko dodadzą energii podczas 
długiego wysiłku. Bardzo ważne jest 
również przeprowadzenie odpowied-
niej rozgrzewki przed ćwiczeniami 
oraz na ich zakończenie. Zadaniem 
rozgrzewki jest przygotowanie orga-
nizmu do narastającego wysiłku jak  
i na zakończenie stopniowe obniżanie 
akcji serca do wartości sprzed ćwi-
czeń. W przypadku, jeśli diabetyk wy-
biera się sam na ćwiczenia, powinien 
koniecznie posiadać przy sobie kartę 
cukrzyka lub jakąś inna pisemną in-
formację o swojej chorobie i stosowa-
nych lekach, która może być pomocna 
w nieprzewidzianych sytuacjach zwią-
zanych np. z obniżeniem poziomu cu-
kru.

A co z kobietami chorymi na cu-
krzycę, które planują ciążę? Czy 
ta choroba stwarza jakieś za-
grożenia dla matki i dziecka?  
Czy mogą spodziewać się kompli-
kacji? 

Na szczęście, dzięki ogromnemu 
postępowi jaki dokonał się w diagno-
styce i leczeniu cukrzycy w ostatnich 
latach, ciąża i poród przestały być już 
takim zagrożeniem. Warunkiem jest 
jednak bardzo skrupulatna, częsta 
kontrola i ścisłe przestrzeganie zale-
ceń diabetologa i ginekologa. Dobrze, 
jeśli można jeszcze skorzystać z porad 
dietetyka, bo odpowiednie żywienie 
w tym stanie jest niezwykle istotne. 
Należy uwzględniać zwiększające się 
zapotrzebowanie kaloryczne zwią-
zane ze wzrostem płodu, wzrasta też 
zapotrzebowanie na insulinę o 100 do 
200%, by zaraz po porodzie obniżyć 
się o około połowę. Nie wolno zapo-
minać też o systematycznej aktywno-
ści fizycznej, która oprócz poprawy 
ogólnej wydolności kobiety pozwala 
na lepsza regulację glikemii.

Bardzo ważny jest też moment zaj-
ścia w ciążę. Kobieta może plano-
wać ciążę, jeśli cukrzyca jest dobrze 
kontrolowana i przez conajmniej pół 
roku utrzymują się prawidłowe pozio-
my cukru – tzw. normoglikemia. To 

Metafen ZATOKI
20 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu oraz 30mg pseudoefe-
dryny.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, 
zmniejsza obrzęk błony śluzowej. 
Wskazania: łagodzenie objawów grypy, przeziębienia i niedrożność 
zatok.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA.

Pyralgina
500 mg, 6 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.
Wskazania: leczenie bólów różnego pochodzenia oraz gorączki tylko 
u osób dorosłych.
Podmiot odpowiedzialny:  Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA.

Aspirin C
10 tabletek musujących 
Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg 
witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania pro-
duktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub far-
maceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

Femibion Natal 2 PLUS
30 tabletek powlekanych + 30 kapsułek, 
suplement diety

Suplement zawiera kwas foliowy, metofolinę, witaminy, minerały, jod 
oraz DHA, przeznaczony jest dla kobiet od 13 tygodnia ciąży i karmią-
cych piersią.
Dystrybutor: Merck Sp. z o.o.
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zmniejsza ryzyko ciężkich wad wro-
dzonych u dziecka, pomaga w ciąży 
uzyskać prawidłowa masę ciała pło-
du, zmniejsza ryzyko groźnych powi-
kłań u płodu i u mamy. W trakcie cią-
ży nie stosuje się też doustnych leków 
przeciwcukrzycowych a tylko insu-
linę. Jej dawki na bieżąco modyfiku-
je diabetolog, uwzględniając wyniki 
poziomu cukru we krwi oznaczane 
glukometrem przez samą ciężarną. 
W wielu przypadkach bardzo po-
mocne jest stosowanie pompy insu-
linowej, która pozwala natychmiast 
reagować na wahania poziomu cukru 
we krwi, będące dużym zagrożeniem 
dla dziecka. Mimo to cukrzyca jest 
dużym obciążeniem dla młodej ko-
biety, czas ciąży, połóg jak i miesiące 
bezpośrednio przed ciążą wymagają 
ogromnej samodyscypliny i stosowa-
nia wielu ograniczeń. Często z podzi-
wem patrzę na przyszłe mamy, które 
dla dobra swojego nienarodzonego 
dziecka zdolne są do takich poświę-
ceń. I na dodatek robią to w większo-
ści z uśmiechem! 

Rozumiem, że kobiety w czasie 
ciąży są pod specjalną opieką 
diabetologa i ginekologa. Czy za-
leca się wykonanie dodatkowych 
badań jeszcze przed zajściem  
w ciążę ? 

Tak. Ważne jest określenie, czy 
mamy już do czynienia z występują-
cymi powikłaniami cukrzycy. Oprócz 
oceny ciśnienia tętniczego, EKG, ba-
dania hormonów tarczycy, zaleca się 
wykonanie badania okulistycznego  
z oceną dna oka, badanie neurolo-
giczne, ocenę stanu serca i badanie 
określające wydolność nerek. Ponad-
to panie z nadwagą mają jeszcze szan-
sę na jej redukcję, co w znacznym 
stopniu poprawia przebieg ciąży.

Panie z cukrzycą w ciąży mogą ko-
rzystać z szeregu dostępnych mate-
riałów edukacyjnych, kalkulatorów 
kalorii i przykładowych diet. Jedną  
z nich jest strona www.slodkiemamy.
edu.pl

A co z tzw. cukrzycą ciążową? 
Kogo dotyczy ta postać? Skąd się 
bierze?

Cukrzycę ciążową rozpoznaje się 
u ok. 6% kobiet, najczęściej w III 
trymestrze. Spowodowana jest zabu-
rzeniami gospodarki hormonalnej 
w ciąży. Groźna jest i dla matki i dla 
dziecka. Stwierdza się ją u zdrowych 
dotąd kobiet, wykonując badanie 
poziomu glukozy we krwi. Dlatego 
ważne jest rozróżnienie, czy mamy 
do czynienia z cukrzycą ciążową  
(u zdrowych wcześniej kobiet) i sta-
nowi to ok. 90% pacjentek, czy też nie 
wykrytą wcześniej cukrzycą u kobie-
ty, która zaszła w ciążę. Cukrzyca cią-
żowa mija po porodzie, ale u 30-45% 
tych kobiet w ciągu 15 lat rozwinie się 
cukrzyca typu 2. 

Jak można rozpoznać tę postać 
cukrzycy? 

U każdej kobiety na początku 
ciąży wykonuje się badania krwi –  
w tym poziom glukozy. Jeśli wynik 
jest prawidłowy, to pomiędzy 24-28 
tygodniem wykonuje się obowiąz-
kowo test OGTT, tzw. dwupunk-
tową krzywą cukrową. Natomiast  
w przypadku nieprawidłowego wyni-
ku pierwszego oznaczenia lub przy-
należności do grupy ryzyka wykonu-
je się test OGTT tak szybko jak tylko 
możliwe.

Dlaczego tak ważne jest jak naj-
wcześniejsze wykrycie choroby? 
Czy nieleczona cukrzyca ciężar-
nych jest taka groźna? 

Wczesne wykrycie choroby umoż-
liwia rozpoczęcie odpowiedniego 
leczenia. Celem jest uzyskanie nor-
moglikemii, czyli prawidłowego 
poziomu cukru we krwi. Początko-
wo próbuje się to uzyskać poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej diety 
i zaproponowanie – o ile nie jest to 
przeciwwskazane u danej kobiety – 
zwiększenia aktywności fizycznej. 
Jeżeli po ok. tygodniu nie uzyskuje 
się poprawy, należy rozpocząć poda-

wanie insuliny. Nieleczona cukrzy-
ca jest ogromnym zagrożeniem –  
u dzieci matek z cukrzycą mogą wy-
stępować liczne wady rozwojowe ta-
kie jak wady serca, nerek, przewodu 
pokarmowego, układu nerwowego  
i zaburzenia rozwojowe kończyn. 
Występują też liczne matczyne po-
wikłania przebiegu ciąży jak obrzęki, 
wielowodzie, wzrost ciśnienia, in-
fekcje dróg moczowych, poronienie, 
przedwczesny poród a nawet oko-
łoporodowy zgon płodu. Natomiast 
dobrze prowadzona i unormowana 
cukrzyca nie stanowi istotnego zagro-
żenia dla matki i dziecka.

Czy istnieją czynniki ryzyka lub 
predyspozycje do tego schorze-
nia? Która z kobiet zachoruje?

Znamy wiele czynników ryzyka 
wystąpienia cukrzycy ciężarnych. Są 
to m.in. wiek powyżej 35 lat, zespół 
policystycznych jajników, liczne prze-
byte porody, masa dziecka z poprzed-
niej ciąży powyżej 4 kg, nadwaga  
i otyłość, nadciśnienie tętnicze, prze-
byta cukrzyca ciężarnych w poprzed-
niej ciąży, urodzenie dziecka z wadą, 
zgon wewnątrzmaciczny w poprzed-
niej ciąży i cukrzyca w rodzinie. Zna-
my też czynniki zmniejszające ryzyko 
wystąpienia cukrzycy ciężarnych. 
Udowodniono, że aktywność rucho-
wa podczas pierwszych 20 tygodni 
ciąży zmniejsza ryzyko cukrzycy cię-
żarnych o 50% w porównaniu do ko-
biet nieaktywnych. Stwierdzono, że 
aktywność w okresie roku przed cią-
żą także wpływa na obniżenie ryzyka 
cukrzycy i to zarówno u osób z pra-
widłową masą ciała jak i z nadwagą. 
Znaczący jest już przynajmniej  co-
dzienny, 30 minutowy ruch. Należy 
przypominać o tym każdej kobiecie 
w ciąży, bo niesie to za sobą nieoce-
nione korzyści – poprawę sprawno-
ści, lepsze samopoczucie i zmniejsze-
nie ryzyka cukrzycy ciężarnych. 

Rozmawiał: Jerzy Kurkowski
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W terapii cukrzycy szczególne znaczenie odgrywa samokon-
trola. Chory, który obserwuje wahania glukozy we krwi na co 
dzień, zaczyna lepiej rozumieć swoją chorobę.

Badanie stężenia glukozy we krwi ma na celu:
•  ocenę wyrównania cukrzycy
•  ocenę wpływu spożywanych posiłków, aktywności fizycznej  

i innych czynników (np. dodatkowej innej choroby) na stęże-
nie glukozy we krwi

•  optymalizację terapii 

 Zasady samokontroli

Przed przystąpieniem do samodzielnego badania stężenia glu-
kozy we krwi za pomocą glukometru:

• ustal z lekarzem:
-  o jakich porach i jak często wykonywać badania (pory w jakich 

wykonuje się badania: na czczo, przed i 1.5-2 godziny po głów-
nych posiłkach, przed snem, w nocy między godz. 2.00 a 4.00; 
dodatkowo: w razie złego samopoczucia; przed, w trakcie i po 
wysiłku fizycznym, podczas dodatkowej innej choroby, przed 
rozpoczęciem prowadzenia samochodu itp.)

- indywidualny plan badań, który zależy między innymi od sposo-
bu leczenia, Twojego trybu życia i innych czynników

- jakie powinny być Twoje docelowe wartości stężenia glukozy 
we krwi (na czczo i przed posiłkami, po posiłkach, przed snem  
i w nocy)

- jak postępować w przypadku za wysokich wartości stężenia 
glukozy we krwi (hiperglikemii) i niedocukrzenia (hipoglikemii)

•  Sprawdź czy Twój glukometr spełnia wymagania dotyczące 
dokładności pomiaru określone normą ISO 15197:2013

•  przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi glukometru
•  poproś lekarza lub pielęgniarkę, aby sprawdzili, czy wykonu-

jesz pomiar prawidłowo
•  poszerzaj swoją wiedzę o cukrzycy i staraj się zaobserwować 

w życiu codziennym, co wpływa na wahania stężenia glukozy 
we krwi i jak można poprawić kontrolę Twojej cukrzycy

     Zapisywanie / rejestrowanie wyników badań 

Najbardziej popularną papierową formą jest zeszyt samokon-
troli z gotowymi rubrykami do ręcznego wpisywania każdego wy-
niku. 

W dobie komputeryzacji coraz większego znaczenia nabiera 
stosowanie elektronicznych programów do analizowania nie tylko 
wyników stężenia cukru we krwi. Takim przykładem może być Ac-
cu-Chek Smart Pix – proste urządzenie, za pomocą, którego dane 
z glukometru są przesyłane do komputera, gdzie mogą być prze-
glądane i analizowane w różny sposób, dając możliwość bardziej 

kompleksowej i precyzyjnej analizy wyników (więcej informacji na 
stronie www.accu-chek.pl). 

Pamiętaj:

•  Cukrzyca jest chorobą, w której jednym z warunków uzyska-
nia dobrych wyników jest aktywny udział osoby chorej w jej 
terapii

•  Ważnym jej elementem jest samokontrola stężenia glukozy 
we krwi, dzięki której można ocenić, czy cukrzyca jest dobrze 
wyrównana o różnych porach doby i jak różne czynniki wpły-
wają na stężenie glukozy we krwi (ustal z lekarzem zasady 
i plan badań)

•  Istotne jest rejestrowanie w sposób systematyczny (w for-
mie, która jest dla ciebie optymalna) wyników badań

•  Jeżeli zauważysz nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi, to 
zawsze staraj się zrozumieć, co było ich przyczyną, przedys-
kutuj to z lekarzem lub pielęgniarką

•  Zainwestowany czas w naukę i systematyczną samokontrolę 
będzie procentował w bliższej i dalszej przyszłości

• Używaj dokładnego glukometru. Sprawdź czy Twój 
glukometr spełnia wymagania dotyczące dokładności pomiaru 
określone normą ISO 15197:2013 1

dr n. med. Mariusz Tracz, diabetolog

Roche informuje, iż niniejszy artykuł zawiera  
informacje ogólne, które nie mogą służyć do dokonywania zmian 

w postępowaniu i leczeniu bez wcześniejszej  
konsultacji z lekarzem prowadzącym pacjenta.

Znaczenie samokontroli w terapii cukrzycy

1  Dane w Roche
2 Opłata zgodna z planem taryfowym danego operatora.

Experience what’s possible.

Telefoniczne Centrum Serwisowe: 

801 080 1042

www.accu-chek.pl
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa 

Codziennie łatwo, 
codziennie dokładnie. 
Glukometr Accu-Chek Performa został 
wybrany  Najlepszym Produktem 
Diabetologicznym Roku 2014 
w plebiscycie publiczności podczas 
XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum 
Diabetologicznego Diabetica Expo 2014.

Zapytaj lekarza o nowy zestaw startowy 
Accu-Chek Performa. Zacznij już dziś!

ISO 15197:2013

1
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Anglia: Egg Rolling i Hot Cross Buns
Wielkanoc w Anglii wiąże się z czterema dniami wol-

nymi od pracy, które większość mieszkańców wykorzy-
stuje na świąteczne zakupy i wyjazdy za miasto. Jedną  
z tradycji jest tzw. „Egg Rolling”, które polega na wyści-
gach jajek. Jajko powinno jak najszybciej dotrzeć do mety 
z nietkniętą skorupką. Do tego dochodzą występy zespo-
łów ludowych. 

Poza tym do zwyczajów typowo angielskich w Wielki 
Piątek należy rozdawanie przez królową pieniędzy. Są to 
pensy, wybijane specjalnie na tę okazję. Ilość pensów wy-
nosi tyle, ile lat liczy sobie królowa, to dotyczy także ilości 
emerytów, którzy zostają obdarowani. Charakterystyczną 
dla Anglików potrawą wielkanocną są wypełnione ro-
dzynkami słodkie bułki ze znakiem krzyża, zwane „Hot 
Cross Buns”. Spożywa się je w Wielki Piątek na znak upa-
miętnienia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Najważniejszym dniem okresu świątecznego jest nie-
dziela, podczas której dzieci wyruszają do ogrodu na 
poszukiwanie pomalowanych na kolorowo jaj. Według 
źródeł historycznych już 1290 roku król Edward I wydał 
rozkaz zdobienia jaj i rozdawania wielkanocnych prezen-
tów.

Czechy: Judasze i pomlazki
Czechy są krajem, w którym przeważają ateiści.  Wiel-

kanoc obchodzona jest tu jako pierwszy dzień wiosny,  
a w Wielkim Tygodniu, przydomek „Wielki” ma tylko pią-
tek. Pozostałe dni nazwane są kolorami – niebieski ponie-
działek, żółty wtorek, czarna środa, zielony czwartek oraz 
biała sobota. W Niedzielę Palmową, zwaną też czeską Nie-
dzielą Kwiatową – Czesi święcą bazie. Kiedyś po przyjściu 
z kościoła nasi sąsiedzi wkładali bazie za święty obrazek 
lub krzyż, gdzie stały przez cały rok. W niektórych miej-
scowościach łykano bazie, żeby ustrzec się od bólu gardła. 

Do tradycji należy również organizowanie świątecz-
nych jarmarków, na których można kupić świąteczne 
produkty – pisanki, słodycze, ozdoby takie jak: drewnia-
ne figurki, kołatki i tzw. „pomlazki”, czyli rózgi splecione 
z wierzbowych gałązek. Tymi rózgami w Poniedziałek 
Wielkanocny chłopcy smagają dziewczyny, a w zamian 

dostają od nich pisanki lub słodycze. Ponadto spotkanie 
przy stole zdobią ciasta w kształcie baranków oraz „juda-
sze” – ciastka drożdżowe podawane z miodem, przypomi-
nające biblijnego Judasza. Pojawia się palenka (śliwowica), 
merunka (morelówka) i wódka. 

Niemcy: Osterhase
Święta u naszych sąsiadów rozpoczynają się w Wielki 

Piątek i kończą w poniedziałek, ale bez śmingusa-dyngu-
sa. W piątek po mszy wierni zostają w kościele, by razem 
z księdzem spożyć  symboliczny posiłek – agape (skła-
dający się z chleba, wina, wody), który ma przypominać 
pierwsze wspólne kolacje chrześcijan.  W Niemczech nie 
ma tradycji święcenia pokarmów. Jest za to tradycja zają-
ca, czyli „Osterhase”, który w niedzielę rano w ogrodzie, 
w tekturowych jajkach zostawia drobne upominki dla do-
mowników. Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci 
słodyczy lub innych drobiazgów stanowi świetną zabawę 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Niemcy szczególnie obchodzą Wielką Sobotę, gdzie 
przed kościołem rozpalane jest ognisko, a poświecony  
z niego płomień przenosi się do kościoła, by zapalić świe-
cę paschalną. Od niej każdy zapala małą świeczkę i zanosi 
ją do domu. Zwyczaj ten pochodzi z czasów pogańskich  
– w ten sposób żegnano zimę i witano wiosnę. 

Natomiast typowo wielkanocnym daniem jest jagnię-
ca pieczeń. Podawane są również różnego rodzaju słodkie 
wypieki w kształcie baranka albo zajączka.
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Jak robią to inni?
Podglądamy zagraniczne tradycje wielkanocne.

„Nic nie dzieli narodów bardziej niż arogancja i pycha narodowa,  
nic nie łączy ich bardziej niż znajomość innych kultur i szacunek dla nich”. 

Zapraszamy w fascynującą podróż po zagranicznych tradycjach wielkanocnych.
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Szwecja: Paskkaringar
Tutejsze święta opierają się o kościół ewangelicko-lute-

rański, gdzie Wielkanoc jest jednym z najważniejszych świąt 
w roku. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, 
podczas której ważną rolę pełnią wierzbowe gałązki, które po-
jawiają się niemal we wszystkich domach i miejscach pracy. 

Z kolei w Wielki Czwartek mają miejsce zloty czarownic, 
zwanych „Paskkaringar” („wielkanocne wiedźmy”). Dawniej 
wierzono, że „wielkanocne wiedźmy” ruszały na miotłach  
w kierunku uroczyska zwanego „Blakulla” i tam słuchały rad 
szatana. Obecnie w rolę czarownic wcielają się dzieci, któ-
re odwiedzają swoich sąsiadów i obdarowują ich specjalnie 
dekorowanymi na tę okazję kartkami, laurkami i listami.  
W zamian oczywiście otrzymują drobne upominki. 

Szwedzi przyozdabiają świąteczny stół gałązkami 
brzozy, wplatając w nie barwione na rożne kolory pie-
rze. Tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi są tu dania  
z łososia, śledzia, jagnięciny oraz jaja.

Włochy: Colomba, Casatiello, Pastiera  
oraz Passos

Włosi, Wielkanoc obchodzą zgodnie ze swoim przysło-
wiem „Natale con tuoi, Pasqua con chi voui”, czyli „Boże Na-
rodzenie spędzaj z rodziną, Wielkanoc – z kim chcesz”. Dla-
tego też w tym czasie, wielu Włochów wyjeżdża na południe 
kraju, gdyż tam jest najcieplej. We Florencji nadal praktyko-
wana jest tradycja pochodząca ze średniowiecza – „scoppio 
del carro”, czyli pokaz ogromnej ilości fajerwerków strzela-
jących ze specjalnego rydwanu, ciągnącego przez białe woły. 

Szczególnym dniem świątecznym dla Włochów jest Wiel-
ka Niedziela, podczas której najważniejszym momentem jest 
rodzinny obiad, na którym podawana jest baranina lub ja-
gnięcina. Ciekawą potrawą jest  również  „colomba” (gołębi-
ca) – babka drożdżowa przygotowywana z dużej ilości jajek  
i bakalii, posypana cukrem pudrem. W Neapolu i na po-
łudniu Włoch króluje „pastiera” i „casatiello”. Pierwsze jest 
ciastem z ricotty, kandyzowanych owoców i kwiatów drzewa 
pomarańczowego Drugie to placek z mąki, drożdży, smalcu, 
zapieczonych w całości jajek, salami i sera pecorina.

Poza tym we Włoszech urządzane są specjalne procesje, 
tzw. ”passos”. Wierni chodzą od kościoła do kościoła, a trasę 
wyznacza im wywieszone na balkonach czerwone sukno, cza-
sami przyozdobione liściami palmowymi. Ponieważ większy 
nacisk położony jest na mękę Chrystusa niż na zmartwych-
wstanie, stąd brak zwyczaju składnia sobie życzeń.

W każdym kraju tradycje obchodzenia świąt znacząco się 
różnią od polskich zwyczajów. Jedyne co nas łączy to radość, 
wiosenny nastrój oraz rodzinne grono, dzięki któremu okres 
świąt jest wyjątkowy.
Życzymy Wszystkim zdrowia oraz wszelkiej  
pomyślności w Święta Wielkiej Nocy!

oprac. Kamila Skaźnik
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Wiosna to prawdziwy skarbiec wita-
minowy. Świeże warzywa oraz zioła 
dostarczają naszemu zmęczonemu 
zimą organizmowi zastrzyk energii 
i to one powinny stanowić główny 
składnik wiosennych potraw.

Jaka zatem powinna  
być wiosenna dieta?
Przy odchudzaniu należy pamiętać, 
że stosowanie kilkutygodniowych 
„super” diet przyniesie efekty tylko 
na jakiś czas. Po powrocie do starych 
nawyków żywieniowych możemy 
otrzymać nawet efekt odwrotny od 
początkowo zamierzonego. Tak na-
prawdę zdrowa dieta to całkowita 
i długotrwała zmiana swoich przy-
zwyczajeń i nawyków żywieniowych.
Poniżej kilka najistotniejszych porad 
jak skutecznie zrzucić kilka kilogra-
mów na wiosnę.

Po pierwsze...
Kontroluj się. Aby zachować pra-
widłowa wagę i sylwetkę ciała nale-
ży nauczyć się jeść. Co to oznacza? 
Przede wszystkim należy pamiętać 
o regularnym spożywaniu jedzenia. 
Przygotowywane posiłki powinny 
być mniejsze jednak częstotliwość 
ich spożywania powinna być więk-

sza. Należy zrezygnować z obfitego 
objadania się. Powinno unikać się 
również przekąsek pomiędzy posił-
kami a jeżeli już nie jesteśmy w sta-
nie z nich zrezygnować całkowicie to 
zadbajmy o to, by były one zdrowe  
i niskokaloryczne.

Po drugie...
Nigdy nie wolno być głodnym. Nie 
powinniśmy dopuszczać do głodó-
wek z dwóch prostych przyczyn – po 
pierwsze odczucie głodu powoduje, 
że mamy ochotę zjeść dużo więcej, 
często nie zwracając uwagi na to co 
jemy, po drugie natomiast naprze-
mienne głodzenie się i obfite posił-
ki doprowadzają do rozregulowania 
metabolizmu w naszym ciele a to  
z kolei zmusza organizm do magazy-
nowania tłuszczu.

Pij wodę ale...
Wodę należy pić regularnie. Nie po-
winno się jej w żaden sposób zastę-
pować herbatą, kawą czy napojami 
bezcukrowymi typu „light”. Lepiej 
jest pić częściej a mniej niż dużo za 
jednym razem. Wypicie naraz dużej 
ilości wody może spowodować szyb-
sze wypłukiwanie soli mineralnych 
(sodu, potasu) z organizmu. Przyj-

muje się, że optymalne spożycie 
wody w ciągu doby u dorosłego czło-
wieka powinno wynosić pomiędzy 
1,5 do 3,5l wody (1l wody przypada 
na 30 kg masy ciała).
Nie wskazane jest również spoży-
wanie wody podczas posiłków. Jak 
dowodzą badania naukowe picie 
płynów podczas jedzenia zmniejsza 
ilość enzymów trawiennych, a to 
utrudnia trawienie, ponadto spoży-
wany pokarm zlepia się w żołądku 
tym samym powodując, że jemy wię-
cej. Najlepiej zatem wypić 10 minut 
przed oraz po posiłku.

Korzystaj z uroków wiosny, 
jedz warzywa...
Najpopularniejszymi warzywami 
wiosennymi są: szparagi, wczesne 
ziemniaki, marchew, rzodkiew, ka-
larepa oraz szpinak. Wiosna słynie 
również ze świeżych ziół takich jak 
szczypiorek, bazylia, pietruszka czy 
czosnek niedźwiedzi. 
W miarę możliwości sięgaj jak naj-
częściej po surowe warzywa. Są one 
niskokaloryczne, można je jeść w do-
wolnej ilości. Zawierają dużo błon-
nika, który wspomaga pracę układu 
trawiennego. Wpływa on również 
korzystnie na regulacje poziomu cu-
kru we krwi co jest niezwykle istotne 
przy odchudzaniu, ponieważ stały 
poziom zapobiega spadkom energii 
i atakom głodu.

Które warzywa zatem jeść  
i dlaczego?
Buraki- zawierają dużą ilość kwasu 
foliowego i żelaza, poprawiają dotle-
nienie organizmu. 

ZDROWIE
I OPIEKA

ODCHUDZANIE I WIOSENNA DIETA

Bio-C.L.A  
z zieloną herbatą  
Małe Kapsułki 
90 kapsułek, suplement diety

Formuła wspomagająca odchudzanie, wspo-
maga spalanie tłuszczu, bez efektu jo-jo.
Producent: Pharma Nord.

Wiosna to czas, w którym wszystko zaczyna budzić się do życia. Podobnie jest z nami ludźmi. Po długich  
zimowych wieczorach spędzanych często przed telewizorem z pilotem w ręku zdajemy sobie sprawę, że to już 
ostatni dzwonek aby zrobić coś ze swoimi kilkoma zbędnymi kilogramami.
Ruch to nie wszystko – często sięgamy po różnego rodzaju diety. Ale czy tak naprawdę jest to dobre rozwiązanie? 
Czy katowanie się głodówkami korzystnie wpływa na nasze zdrowie?

Czy istnieje coś takiego jak zdrowa dieta? Zapraszamy do lektury!
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Aby usprawnić pracę nerek należy 
spożywać seler, który działa moczo-
pędnie. 

Po pierwsze...
Odwadniające właściwości mają 
również szparagi. Zawierają one 
również witaminę C oraz karoten.
Bogactwem błonnika, żelaza, pota-
su oraz wapnia są brokuły.
Wczesne ziemniaki zawierają 
ogromną dawkę witaminy C. Wio-
sną, kiedy są  młode, zaleca się spo-
żywanie ich z delikatną skórką. 
Podobnie jest z młodą marchwią 
– wzbogaca ona nasz organizm  
w spore ilości beta-karotenu, wita-
miny C oraz żelaza i kwasu folio-
wego. Dodatkowym jej atutem jest 
lekkostrawność.
Aby wydobyć z warzyw wiosennych 
jak najwięcej składników odżyw-
czych należy w miarę możliwości 
jeść je surowe bądź przygotowywać  
bardzo ostrożnie w niskich tempe-
raturach.

Ostrożnie dobieraj 
przyprawy...
Sięgając po przyprawy należy uni-
kać wszelakich mieszanek zawie-
rających glutaminian sodu, który 
wzmacnia smak potrawy. Chociaż 
nie jest niebezpieczny dla życia 
i zdrowia człowieka spożywanie 
go w nadmiernej ilości może spo-
wodować nadmierne bóle głowy  
i duszności. Najlepiej a zarazem 
najzdrowiej wzbogacać i podkre-
ślać smak jedzenia naturalnymi, 
nieprzetworzonymi ziołami i przy-
prawami. Sięgając po tymianek oraz 
kminek pozbędziemy się problemu 
niestrawności, czosnek wspomaga 
krążenie a pieprz kajeński sprawi, że 
odchudzanie stanie się łatwiejsze. 

Owocowy szyk...
Owoce ze względu na dużą zawar-
tość błonnika korzystnie wpływają 
na układ trawienny. Zrównowa-
żone ich spożycie jest zdecydowa-
nie wskazane w prawidłowej i zbi-
lansowanej diecie. Należy jednak 

pamiętać, że wiele z nich zawiera 
również sporo cukrów. Podczas 
wiosennej diety szczególnie pole-
cane są jabłka- zawierające kwas 
winny wspomagający procesy tra-
wienne. Trawienie białek wspoma-
ga enzym bromelina, który w dużej 
ilości zawiera ananas. W codziennej 
diecie, szczególnie gdy temperatura 
otoczenia jest wysoka wskazane jest 
spożywanie owoców zawierających 
dużą ilość wody (melony, arbuzy). 
Są one małokaloryczne i wspoma-
gają pracę nerek. 

Odchudzanie zamknięte  
w  kapsułce....
Na rynku dostępnych jest wiele 
preparatów wspomagających utra-
tę zbędnych kilogramów. Jeżeli 
już zdecydujemy się na wsparcie 
w odchudzaniu to warto sięgać po 
produkty naturalne. Bardzo dobrze 
sprawdzają się herbatki ziołowe – 
jednak w dobie nieustającego po-
śpiechu ciężko jest znaleźć czas na 
regularne ich spożywanie. Idealnym 
rozwiązaniem mogą być natomiast 
produkty wspomagające odchu-
dzanie w postaci kapsułek – bogate  
w wyciągi z zielonej herbaty oraz 
zawierające sprzężony kwas linolo-
wy (T10,C12 & C9,T11) w postaci 
łatwo przyswajalnych kwasów.

Dieta a świąteczne 
tradycje...

Wiosna to również okres zbliżają-
cych się Świąt Wielkiejnocy. Czy tra-
dycyjne świąteczne potrawy i zdrowe 
nawyki żywieniowe mogą iść ze sobą 
w parze? Odpowiedź brzmi oczywiście, 
że tak!

Jest wiele możliwości przyrządze-
nia wielkanocnych potraw ze zdro-
wych i niskokalorycznych składników.  
W końcu, czy ktoś  z nas wyobraża so-
bie Wielkanoc bez jajka?

Święta muszą być zdrowe, tego  
w końcu życzymy sobie wzajemnie 
przy każdej okazji.

oprac. Magdalena Oblas

Świątecznie i zdrowo czyli 
JAJKA FASZEROWANE
SKŁADNIKI:
• 6 jajek 
• 1 op. otrębów owsianych
• 1 pęczek szczypiorku
• 2 łyżki posiekanej rzeżuchy
• sól ziołowa
• pieprz ( może być Kajen )
• świeże mieszane kiełki do dekoracji 

WYKONANIE:
4 jajka należy ugotować na twardo (około 7 mi-
nut) – następnie zalać zimną wodą i odstawić 
do ostygnięcia.
Ostudzone jajka należy przekroić wzdłuż ostrym 
nożem, tak aby nie uszkodzić skorupek. 
Kolejnym etapem jest wyjęcie połówek jaj ze 
skorupki pamiętając aby nie zniszczyć sko-
rupek. Najłatwiej wspomóc się łyżeczką. 
Jajka posiekać na drobno połączyć z poszat-
kowanym szczypiorkiem, wsypać całość do 
miski. Następnie pozostałe surowe jajka wbić 
do uprzednio przygotowanej mieszanki jajecz-
no-szczypiorkowej, dodając otręby (4-5 łyżek) 
i kiełki rzeżuchy. Doprawić solą i pieprzem.  
Odłożone skorupki jajek należy napełnić przygo-
towanym farszem. Otręby owsiane wsypać na 
talerzyk  a następnie opanierować w nich jajka, 
by wierzch był cały przykryty otrębami.
Patelnie teflonową lub ceramiczną dobrze roz-
grzać (można ja delikatnie posmarować oliwą 
przy pomocy pędzelka) i rozłożyć na niej jajka 
farszem do dołu. Smażyć na średnim ogniu oko-
ło 4-5 minut. Płatki muszą się zrumienić, a jajko 
w środku musi być ścięte. Jajka podawaj na 
sałatce z kiełków.
Jajka można przygotować wcześniej, a później 
odgrzać je tylko przez kilka minut w piekarniku.

Smacznego!
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Dieta a humor
Czy to możliwe? Jak najbardziej, wystarczy, do swo-
jej codziennej diety wpleść niektóre produkty i efekt 
murowany. Niestety, nie obędzie się bez wyrzeczeń, 
ale czyż nie warto dla szczęścia ograniczyć ilość zjada-
nego pieczywa, gotowych potraw typu fast-food oraz 
z mocnej kawy? 

Uwaga! Produkty, z których rezygnujemy, możemy 
zastąpić  czekoladą, orzechami brazylijskimi, parme-
zanem i innymi przysmakami. Zatem jak być rado-
snym już od świtu? Na początek dnia: „śniadanie na 
szczęśliwy dzień”. Składa się na nie: 100 gramów sera 
parmezan, garść migdałów, orzechów brazylijskich  
i nasion prażonej dyni, kromka chleba razowego  
z masłem, jajko sadzone posypane ziołami, słaba czar-
na kawa lub zielona herbata. Dla osób prcujących fi-
zycznie koniecznie jeszcze banan. 

Niezawodny magnez  
czyli dobre strony czekolady
Przede wszystkim zachęcamy do gorzkiej czekolady,  
takiej gdzie kakao to 70%. Jeśli jednak z jakiś powo-
dów nie możesz jeść czekolady, to nie przejmuj się, bo 
magnez możesz dostarczyć swojemu organizmowi 
w postaci sezamu, ziarna słonecznika, migdałów czy 
też orzechów brazylijskich. Magnez przede wszyst-
kim poprawia nasz nastrój i pozytywnie wpływa na 
nasze smaopoczucie. Witaminy z grupy B znajdują 
się także w suszonych owocach. Oczywiście wszyst-
ko z umiarem: czekolady – trzy kostki dziennie, sło-
necznik, migdały lub orzechy – maksymalnie garść 
dla dobrego nastroju!

Orzechy brazylijskie  
– na spadek nastroju

Co może łączyć pomidor, jęczmień  i cynaderki? 
Wszystkie te produkty są bogatym źródłem selenu.  
A on z kolei zapobiega łatwemu popadaniu w stres, 
no i jest mikroelementem zapobiegającym nowotwo-
rom. Należy uważać na niedobór selenu, bo wówczas 
może wzrastać poziom agresji lub można popaść  
w depresję. Dlatego warto pamiętać, że jest on obec-

ny w wielu produktach – grzybach, brokułach, kapu-
ście, cebuli, owocach morza. Skutecznym sposobem 
dostarczenia dziennej porcji selenu do organizmu 
będzie spożycie pięciu lub sześciu orzechów brazy-
lijskich, pod warunkiem, że nie były one solone ani 
wybielane. Najlepiej dołączyć ten zwyczaj do poran-
nych rytuałów – wówczas dobre samopoczucie na 
cały dzień masz zapewnione.

Sposób na chandrę – aminokwasy  
czy ryby i tłuszcze roślinne?

Aminokwasy to budulec wszystkich białek, od-
powiadają za najważniejsze reakcje w naszym or-
ganizmie m.in. przewodzą impulsy nerwowe, do-
starczają tlen. To właśnie pomiędzy nimi niewielkie 
cząsteczki białek uwalniają z krwi do mózgu se-
rotoninę, która ma wpływ na nasz dobry nastrój. 
Dlatego zajadajmy się składnikami radości, spoży-
wając mleko w proszku,  wołowinę, ziarna słonecz-
nika i płatki owsiane. Na szczęście działają migda-
ły, avocado, banany, szparagi, szpinak, marchew  
i ziarno dyni. 

A jak mogą nam w tym pomóc ryby i tłuszcze roślin-
ne? Tłuste ryby, takie jak śledź, tuńczyk, łosoś, oliwa 
czy też olej słonecznikowy dostarczają kwasów Omega 
3. To takie kwasy, które nie są produkowane przez nasz 
organizm i muszą być dostarczane z zewnątrz w formie 
posiłków. Biorą one udział w procesie uaktywniania  
i wydzielania melatoniny czyli hormonu regulujące-
go sen i pozostałe rytmy biologiczne. Zachęcam do 
skorzystania ze specjalnego przepisu na sos szczęścia, 
który będzie się składał z ¼ oliwy z oliwek, ¼ oleju 
lnianego, ¼ oleju słonecznikowego i ¼ oleju z pestek 
winogron. Można go używać do sałatek warzywnych, 
do przyrządzania dań z kaszą. Wystarczy łyżka i już po-
prawi się nam humor!

oprac. M. Grzeczyńska

DIETA SZCZĘŚCIA I RADOŚCI!
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Niedawno w mediach pokazywa-
no stulatka, któremu wyprawiono 
huczne urodziny. Przy okazji nie 
omieszkano zapytać go o tajemnicę 
długiego życia w zdrowiu. Okazało 
się, że jego recepta na dożycie sę-
dziwego wieku była prosta - świe-
ży chleb z miodem na śniadanie, 
szklanka mleka prosto od krowy i... 
kieliszeczek alkoholu na dobre tra-
wienie.
Naukowcy są zgodni co do tego, 
że wpływ na jakość i długość na-
szego życia ma również, a może 
nawet przede wszystkim sposób 
odżywiania i jakość tego, czym się 
odżywiamy. Od tych czynników za-
leży także nasze samopoczucie i ży-
cie seksualne. Warto zatem zadbać  
o to, by to, co znajduje się na na-
szych talerzach, pozwoliło nam cie-

szyć się długim życiem w zdrowiu. 
Co zatem jeść i pić, by dożyć stu lat?

Odtłuszczone  
mleko i jogurty
Według amerykańskiej dietetyczki 
Ellie Krieger, autorki książki „Jedze-
nie, którego pożądamy” odtłuszczo-
ny nabiał zawiera dokładnie te 
same składniki odżywcze, co nabiał 
z większą zawartością tłuszczu, 
przy czym jest mniej kaloryczny, co 
pozwala zachować szczupłą sylwet-
kę. Mleko to źródło witamin A, D, E 
oraz witamin z grupy B. Witamina 
D odgrywa ogromną rolę w funk-
cjonowaniu naszego organizmu. 
Ma istotne znaczenie w kształto-
waniu się kości i zębów, zapobie-
ga osteoporozie. Ma pozytywny 
wpływ na układ nerwowy i mię-
śniowy. Zwiększa masę mięśniową 
i siłę mięśni. Ma działanie przeciw-
bakteryjne. Najbardziej wartościo-
we jest oczywiście mleko prosto od 
krowy. Jeśli więc mamy taką moż-
liwość, warto zaopatrywać się ten 
cenny biały napój bezpośrednio  
u gospodarza.
Jogurty z kolei zawierają żywe 
kultury bakterii, które pobudzają 
system trawienia i chronią przed 
grzybicami i infekcjami. Warto ku-
pować jogurt naturalny i spożywać 
go z miodem i świeżymi owocami 
jako deser. Jogurty owocowe bo-
wiem zawierają sztuczne barwniki, 
sporą ilość cukru i aromaty, które 
mogą działać alergicznie.

Herbata
Herbata, która niegdyś była trun-
kiem często spożywanym przez 
Polaków, na skutek zalewu półek 
sklepowych różnymi napojami 
gazowanymi czy sokami, schodzi 
niestety ostatnio na drugi plan. 
Warto jednak powrócić do czę-
stego jej picia i na wzór Anglików 
w ciągu dnia znaleźć swoją „five 
o’clock”, czyli czas na delektowanie 
się tym złocistym napojem. Herba-
ta zawiera znaczne ilości katechin 

związków spełniających rolę prze-
ciwutleniaczy, które powszechnie 
są uważane za środek prewencyjny 
w zapobieganiu licznym chorobom 
takim jak nowotwory, chorobie 
niedokrwiennej serca a nawet cho-
robie wysokościowej. Antyoksy-
danty pozwalają również zachować 
młodość. Herbata jest bogata także 
w niektóre witaminy: A, B|, B2, C, E 
i K. Ponadto zielona herbata za-
wiera niebiałkowy aminokwas 
L-teaninę, który wykazuje dzia-
łanie uspokajające, zmniejszające 
stres i niepokój oraz stabilizujące 
nastrój. Najlepiej jest pić herbatę 
liściastą, odpowiednio zaparzoną 
- nie traci ona wówczas swych cen-
nych właściwości.

Menu młodości  
czyli co jeść i pić, by dożyć stu lat!

Doppelherz aktiv Morwa 
Slim EFEKT
60 tabletek, suplement diety

Wyciąg z liści morwy białej zmniejsza przyswajanie 
cukrów po posiłkach. Pomaga to w  utrzymaniu 
właściwej wagi ciała i prawidłowego poziomu cu-
kru we krwi.
Producent: Queisser Pharma GmbH.
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Produkty pełnoziarniste
Produkty pełnoziarniste to wszyst-
kie produkty, które powstały 
z nieoczyszczonych ziaren, czyli 
m.in.: grube kasze, płatki zbożowe 
z pełnego ziarna, makaron razo-
wy, chrupkie pieczywo pełnoziar-
niste, brązowy ryż, otręby pszenne, 
grahamki. Spożywając tego typu 
produkty, dłużej czujemy się syci 
i pełni energii, gdyż są one źró-
dłem węglowodanów złożonych, 
które uwalniają energię stopniowo. 
Poziom cukru we krwi nie ulega 
takim wahaniom jak po spożyciu 
jasnego pieczywa, z mąki wyso-
ko oczyszczonej. Najcenniejszym 
składnikiem pieczywa pełnoziar-
nistego jest błonnik pokarmowy, 
który usprawnia pracę układu po-
karmowego, usuwa toksyny z orga-
nizmu oraz ogranicza wchłanianie 
tłuszczu z pożywienia. Produkty 
pełnoziarniste są również skarb-
nicą witamin - głównie witamin 
z grupy B oraz witaminy E, a także 
składników mineralnych (żelaza, 
magnezu, cynku, wapnia, fosforu). 
Zawierają również fitoestrogeny, 
czyli związki działające w organi-

zmie ludzkim na podobieństwo es-
trogenów. Pełnoziarniste produkty 
mają niski indeks glikemiczny i ni-
ski poziom tłuszczu. Właściwości 
prozdrowtnych wynikających ze 
spożywania tego typu produktów 
jest sporo: zapobiegają cukrzycy 
typu 2, zmniejszają ryzyko wystą-
pienia chorób serca i układu krą-
żenia, zmniejszają ryzyko nowo-
tworów (zwłaszcza jelita grubego), 
usprawniają pracę układu pokar-
mowego, pozwalają na łatwiejsze 
kontrolowanie wagi.

Zielone warzywa
Naukowcy z Uniwersytetu w Le-
icester na łamach specjalistycznego 
czasopisma „British Medical Jour-
nar zamieścili badania, z których 
wynika, że dieta bogata w zielone 
warzywa liściaste takie jak kapu-
sta, szpinak czy brokuły znacznie 
zmniejsza ryzyko zachorowania 
na cukrzycę typu 2. Inne badania 
dowiodły z kolei, że u kobiet, które 
regularnie jedzą kapustę włoską czy 
brukselkę, ryzyko zachorowania na 
raka jajnika jest niższe aż o 40 pro-
cent!
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Cholester
30 tabletek, suplement diety,  
Cholesterol na dobrym poziomie

Septolete
30 pastylek twardych

Skład: 1 pastylka zawiera chlorek benzalkoniowy-1 mg, lewomen-
tol-1,2mg; olejek miętowy-1 mg, tymol-0,6 mg, olejek eukaliptuso-
wy-0,6mg.
Działanie: odkażające, łagodzące pieczenie i ból, ułatwiające od-
ksztuszanie.
Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła, odkażanie w stanach  
zapalnych jamy ustnej, gardła, dziąseł, w przypadku nieprzyjemnego 
zapachu z ust.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA d. d., Novo Mesto.

Claritine Active 
5 mg + 120 mg , 10 tabl.                 

Skład: 1 tabletka zawiera 5mg loratydyny i 120mg pseudoefedryny
Działanie: przeciwhistaminowe, obkurczenie naczyń krwionośnych błon 
śluzowych , zmniejsza przekrwienie błon śluzowych, przez co zmniejsza 
uczucie zatkanego nosa, zmniejsza wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, 
swędzenie nosa i gardła, łzawienie, swędzenie oczu występujące przy aler-
gicznym zapaleniu błon śluzowych nosa.
Wskazania: okresowe alergiczne  zapalenie błony śluzowej nosa .
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o

Aescin
30 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 20 mg alfa-escyny.
Działanie: szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia  w okresie pooperacyjnym (szcze-
gólnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając 
śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-limfatyczne, w 
zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył  w okresie pooperacyjnym, także 
w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.
Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn 
dolnych, żylaków odbytu, zapaleniu żył kończyn dolnych oraz w profilaktyce 
i leczeniu krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticlas Polska Sp. z o.o. 

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.

Preparat przeznaczony dla dorosłych osób pragnących zadbać o utrzyma-
nie odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Zawiera monakolinę K 
z fermentowanego czerwonego ryżu i sterole roślinne.
Podmiot odpowiedzialny: Garden Pharm.
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W zaledwie jednej szklance mieszanych zielonych liści mie-
ści się beta-karoten, czyli przeciwutleniacz, który chroni 
przed nowotworami i innymi ciężkimi chorobami, związki 
siarki, które zwalczają substancje potencjalnie rakotwórcze 
w organizmie oraz karotenoidy, które zmniejszają ryzyko za-
chorowania na niektóre nowotwory i starcze choroby oczu. 
Jedna szklanka wystarczy, by aż w połowie pokryć dzienne 
zapotrzebowanie na witaminę C. Poza tym w zielonych wa-
rzywach liściastych obecny jest błonnik, o którego cennych 
właściwościach już wspomniano oraz cenne dla zdrowia 
pierwiastki jak żelazo czy magnez. Co ważne dla osób będą-
cych na diecie - taka szklanka warzyw to zaledwie ok. 35 kcl! 
Można więc bezkarnie się nimi objadać, co może nam wyjść 
tylko na zdrowie.

Orzechy i pestki
Migdały stanowią cenne źródło witaminy E, która jest głów-
nym antyoksydantem, chroniącym komórki przed utlenia-
czami. Bierze ona także udział w dostarczaniu składników 
odżywczych do komórek. Wzmacnia ścianę naczyń krwio-
nośnych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwcze-
snym rozpadem. Wykorzystywana jest też do leczenia mę-
skiej bezpłodności, zaburzeń mięśniowych, miażdżycy oraz 
chorób serca. Ziarna sezamu z kolei są bogate w wapń, który 
wchodzi w skład kości i bierze udział w krzepnięciu krwi. 
Orzechy włoskie są natomiast bogate w tłuszcze omega-3, 
które wykazują działanie przeciwnowotworowe oraz spo-

walniają starzenie się komórek. Orzechy zawierają również 
cenne minerały, dzięki którym skóra zachowuje blask i ela-
styczność.
Warto zadbać o to, co każdego dnia trafia na nasz talerz. Być 
może dzięki temu będziemy mogli wraz z wnukami cieszyć 
się zdmuchiwaniem setki świeczek na urodzinowym torcie. 
Z całą pewnością będziemy cieszyć się dobrym życiem bez 
chorób.

jk (hipokrates)

Compeed 
Plaster na opryszczkę, 
INVISIBLE UP TO 12h 
NON-STOP ACTION,  
15 sztuk

Niewidoczny plaster na opryszczkę 
wargową tworzy optymalne środowi-
sko do leczenia, pozostaje na skórze aż 
do 12 godzin.
Producent: Johnson & Johnson.

Suplement zawiera standaryzowany ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego, ekstrakt 
z pestek winogron oraz witaminę C. Wspiera utrzymanie dobrej cyrkulacji krwi w mikrona-
czyniach, wspomaga zachowanie szczelności naczyń.
Producent: NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

VenoDetramax
z kasztanowcem, 60 tabletek powlekanych, 
suplement diety

Scholl 
Preparat na grzybicę 
paznokci  
3,8 ml + 5 pilniczków  
do paznokci 
Produkt pomaga zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się infekcji i nawrotom zakażenia. 
Jest dyskretny i łatwy w użyciu.
PL/2015-02/28
Dystrybutor: Reckitt Benckiser S.A.

Suplement zawiera zmikronizowaną diosminę i hesperydynę, ekstrakt z liści winorośli, 
ekstrakt z pestek winogron oraz witaminę C. Składniki wspierają mikrokrążenie żylne oraz 
wspomagają zmniejszenie uczucia ciężkich nóg.
Producent: NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Detramax
60 tabletek powlekanych, suplement diety

DIP RILIF
żel 50 g

Skład: 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne i znieczulające.
Wskazania: bóle reumatyczne, stawów – spowodowane zmianami zapalnymi i zwy-
rodnieniowymi, pleców, lumbago, mięśniowe, w tkance włóknistej, ścięgnach i więza-
dłach, bóle i obrzęki wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazy stawów z naderwaniem 
więzadeł, kontuzji sportowych.
Podmiot odpowiedzialny: Egis Polska.
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przyczyny, objawy, leczenie
Guzki krwawnicze odbytu (hemoroidy), mogą dać 
o sobie znać w każdym wieku, zwłaszcza gdy niewła-
ściwie się odżywiamy i stronimy od aktywności fizycz-
nej. Najczęstsze objawy powiększonych hemoroidów 
to pieczenie i świąd w okolicach odbytu.
Guzki krwawnicze (hemoroidy, choroba hemoroidal-
na) rozwija się, gdy w guzkach w okolicach odbytu 
pojawi się stan zapalny. Wtedy wypełniają się krwią 
ponad miarę, są rozciągnięte i nie opróżniają się z krwi 
przed wypróżnieniem. Może temu towarzyszyć ból lub 
niewielkie krwawienie z odbytu. Konieczna jest wizyta 
u lekarza, aby wykluczyć poważniejsze schorzenia.

dieta i ćwiczenia
Guzki krwawnicze trzeba leczyć, ale zanim terapia da 
efekty, należy przejść na dietę regulująca pracę jelit, za-

pobiegającą zaparciom, czyli bogatą w błonnik (chleb 
pełnoziarnisty, kasze, warzywa i owoce). A przy tym 
wypijać ok. 2 litrów płynów dziennie. Równie ważny 
jest też regularny wysiłek fizyczny. Wystarczy kilkana-
ście minut gimnastyki, byle codziennie, aby jelita do-
brze pracowały.
Co może ukoić dolegliwości wywołane  
przez guzki krwawnicze?
W walce z hemoroidami pomocne są nasiadówki, jed-
nak nie dłuższe niż 10-minutowe. Można je przygoto-
wać z naparu kory dębu, rumianku albo nadmanga-
nianu potasu.
Woda powinna mieć ok. 40°C. Nasiadówki łagodzą 
swędzenie, pieczenie, przyśpieszają gojenie śluzówki. 
Po kąpieli intymne okolice trzeba osuszyć (ale nie wy-
cierać) jednorazowym ręcznikiem. Doraźnie można 
wspomagać się maściami i czopkami. Jeżeli okolica od-
bytu jest bardzo podrażniona, lepiej zastosować maść, 
gdy dolegliwości nie są nasilone – czopki.

Guzki krwawnicze odbytu

Posterisan 
czopki 10 sztuk

Skład: 1 czopek zawiera 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny 
kultury bakteryjnej Escherichia coli. 
Wskazania: świąd, sączenie i pieczenie okolicy odbytu spowo-
dowane guzkami krwawniczymi.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Posterisan 
maść 25 g

Skład: 1 gram maści zawiera 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakte-
ryjnej Escherichia coli. 
Wskazania:  świąd, sączenie i pieczenie okolicy odbytu spowodowane guzkami 
krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami (ragadami) odbytu oraz wypryskiem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą.

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.

Zastosowanie: do postepowania dietetycznego w celu uzupełnienia mikroflory przewodu pokar-
mowego w trakcie i po antybiotykoterapii, skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej, wspoma-
gania w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej odporności organizmu, uzupełnienia 
diety w przypadku wystąpienia biegunki podróżnych.
Zalecane spożycie: 10 kropli dziennie w  1-2 dawkach podzielonych, 10 kropli  = 1 dawka za-
wierająca 5 mld CFU*. 
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.  Można spożywać bezpośrednio lub dodać krople do nie-
wielkiej ilości letniego płynu (przegotowanej wody, mleka lub jogurtu), a następnie podać do 
wypicia. W przypadku stosowania antybiotykoterapii przygotować i spożyć co najmniej 2 godziny 
po zażyciu antybiotyku. Po zakończonej kuracji antybiotykowej zaleca się spożywanie preparatu 
Trilac Plus do 3 tygodni.
Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Trilac plus
Zawartość opakowania: 10  i 20 kapsułek DRCapsTM
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w kapsułkach
DRCapsTM rozpuszczalnych w jelitach o opóźnionym uwalnianiu.

Skład: 3,2 mld liofilizowanych szczepów bakterii probiotycznych.
Zalecane spożycie: dorośli 1-2 kapsułki dziennie, niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci 1 kapsułka dziennie. 
Do postępowania dietetycznego: przy zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie  i po antybiotykoterapii celem 
odbudowania fizjologicznej flory jelitowej, wspomagająco przy leczeniu biegunek infekcyjnych również pochodzenia wirusowego, dla 
zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym oraz przy wystąpieniu 
biegunki lub profilaktycznie w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne oddziaływanie i stabilizację naturalnej flory jeli-
towej. Produkt jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem 
lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Trilac plus krople
środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego 
Działanie: Trilac plus krople to produkt przeznaczo-
ny dla niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, dzieci i 
dorosłych, zawierający cztery liofilizowane szczepy  
bakterii probiotycznych: Lactobacillus rhamnosus 
GG (ATCC 53103) (50%) Lactobacillus acidophilus 
(23,25%), Lactobacillus delbruecki subs. bul-
garicus (3%), Bifidobacterium lactis (23,75%)  
w ilości łącznej 50 mld CFU* w opakowaniu. 
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Podmiot odpowiedzialny: Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH.     Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Kadefarm Sp. z o.o.



Mała Wieś
Kilometr na zachód od Belska znajduje się Mała Wieś. Przy drodze stoi jeden z najcenniejszych pałaców klasy-
cystycznych w Polsce (1783-86), który kiedyś był ośrodkiem rządowym. Do parku i pałacu można wejść tylko 
ze specjalnym pozwoleniem. A szkoda, bo warto – wewnątrz, jak mało gdzie, zachowały się kompletne dekora-
cje pomieszczeń. Wśród nich najciekawszymi są westybul (sień) – z potężnymi kolumnami i posągiem Dioge-
nesa, Złoty Salon z lustrami, Sala Pompejańska z okrągłym kaflowym pie-
cem oraz malowidłami z czasów budowy pałacu czy też Sala Warszawska. 
Zachowały się w niej polichromie panoramy stolicy z przełomu XVIII  
i XIX wieku.  
Pałac Walickich w Małej Wsi zaprojektował Hilary Szpilowski. Po raz 
pierwszy w Polsce zastosowano tu nowatorski układ pomieszczeń, zasto-
sował korytarz pomiędzy dwoma ciągami pokoi. Z zewnątrz rezydencja 
nie wyróżnia się od typowych pałaców klasycystycznych z potężnym por-
tykiem od frontu i uporządkowaną elewacją.
Mała Wieś przechodziła przez ręce wybitnych rodów magnackich: Rzewu-
skich, Zamoyskich, Lubomirskich i Morawskich. Obecnie należy do Urzę-
du Rady Ministrów. Jeśli nie uda nam się wejść do środka, możemy chociaż 
obejść park. Od strony wschodniej znajduje się potężna brama z rzeźbionymi 
panopliami (zbroje, hełmy i herby, sztandary). Zaraz za nią stoi niewielka ka-
plica – mauzoleum Aleksandra Walickiego, posła na Sejm Wielki, zmarłego  
w 1831 roku. Zastanawia wyjątkowo zły stan mauzoleum kontrastujący  
z pięknie utrzymanym pałacem.

Wędrówki bliskie i dalekie
Ani Grójec, ani jego okolice nie są uważane za interesujące  
tereny dla turystów. Mimo to pośród niezliczonych sadów  

jabłoniowych leży kilka miejscowości, które mogą pochwalić się 
niecodziennymi zabytkami. Sady owocowe na południe  
od Warszawy rozciągają się od Konstancina Jeziorny,  

przez Górę Kalwarię, Grójec aż po Białobrzegi i Warkę.  
Trudno znaleźć tu choćby skrawek lasu, nie wspominając  

już o cennym przyrodniczo terenie. W takim razie pozostają 
nam jeszcze zabytki, których w tym rejonie jest sporo.  

Część z nich to opuszczone pałace między Grójcem a Warką. 
Pozostałe koncentrują się na linii Grójec – Mogielnica.
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Belsk Duży
Pierwszą wsią, o którą warto zahaczyć, jest Belsk Duży, siedziba gmi-
ny, której herbem jest jabłoń z owocami. W tej istniejącej już od XV 
wieku osadzie zachował się kościół klasycystyczny z lat 1776-79. Być 
może jego projektantem był warszawski architekt Hilary Szpilow-
ski. Skromną świątynię wyróżnia wieża z nietypowym hełmem oraz 
malowidła we wnętrzu. Pochodzą one z czasów budowy kościoła  
i przedstawiają m.in. małego Mojżesza, Hagar na pustyni oraz hi-
storię Tobiasza. W medalionach z wieńców laurowych umieszczono 
wizerunki 12 apostołów. Poza ołtarzem i amboną stonowane kolo-
rystycznie malowidła są praktycznie jedyną ozdobą świątyni.

6
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Lewiczyn
Właściwie w tym miejscu można by wrócić do Belska Du-
żego, gdyby nie Lewiczyn, w którym stoi drewniany kościół 
św. Wojciecha, obecnie zaś Sanktuarium MB Pocieszyciel-
ki Strapionych. Świątynia pochodzi z 1606 roku i zostałą 
ufundowana przez Prokopa Oborskiego, podstolego czer-
skiego. Kościół przechodził wiele remontów, m.in. w XVII 
wieku oraz w latach 1884-85 i 1935. Nie wygląda więc  
na taki stary, jakim jest w rzeczywistości.
 Wśród barokowego wyposażenia z XVII i XVIII wieku wy-
różnia się obraz MB Śnieżnej, koronowany już w 1678 roku. 
Sukienki (ozdoby) do niego wykonał warszawski złotnik 
Grigel. Drugim wartym zobaczenia obrazem jest przed-
stawienie św. Izydora Oracza z 1668 roku. W jego tle ma-
larz – Erazm Wąsowski – umieścił sceny z życia świętego. Oba malowidła z Lewiczyna należą do najstarszych  
na południowym Mazowszu.

Życzymy udanej wędrówki!

 
Błędów
Niedaleki Błędów założony został w XVII wieku przez rodzinę Błę-
dowskich. W późniejszym czasie wieś należała do rodziny Walickich, 
a w 1827 roku stała się osadą fabryczną. Właściciele Błędowa – Ka-
rol Zgórski i Karl Daim z Wiednia wytwarzali tu wyroby z jedwabiu 
oraz… piwo na angielskiej licencji Johna Balla z Londynu. W następ-
nych latach fabryka stała się filią zakładów żyrardowskich. W latach 
1882-84 powstał kościół parafialny Opieki św. Józefa, według projek-
tu D. Prussaka. Świątynię wyróżnia centralnie umieszczona potężna 
wieża.
 Znacznie ciekawszy jest jednak kościół św. Prokopa Oracza zbudowa-
ny w latach 1935-38 na wzór świątyń pochodzących z okolic Zakopa-
nego. Jego autor, Jan Koszczyc-Witkiewicz był jednym z twórców stylu 
„zakopiańskiego”.  

Łęczeszyce
Około 5 km na wschód od Błędowa leżą Łęczeszyce, które od 
połowy XVII wieku należały do paulinów z Jasnej Góry. Spro-
wadził ich magnat Mikołaj Boglewski z Boglewic i ufundował 
w 1640 kościół, a 15 lat później klasztor. Pierwotne budynki 
zbudowane były z drewna. W 1724 roku kościół zbudowano 
na nowo, dzięki finansowemu wsparciu Konstantego Mo-
szyńskiego, przeora jasnogórskiego. Ta skromna i elegancka 
świątynia stoi do dnia dzisiejszego. 
 Największą atrakcją kościoła są malowane późnobarokowe 
ołtarze. Każdy z nich wyróżnia się niezwykle bogatą dekora-
cją, a także wyjątkową iluzyjnością. Podchodząc do ołtarza 
ma się wrażenie że jest on trójwymiarowy. 
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Suplement diety przeznaczony jest dla osób 
dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowa-
nia na witaminę C.

Producent: AMS Pharma Sp. z o.o.
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Preparat jest polecany jako uzupełnienie diety w witaminy i minerały dla osób z proble-
mami z kondycją włosów, tj. nadmiernym wypadaniem włosów, osłabieniem struktury 
włosów, zwiększoną łamliwością i kruchością, zaburzoną gospodarką hydrolipidową 
skóry głowy i włosów.

Producent: Holbex Sp. z o.o.

Naklofen Top
10 mg/g, żel 60 g                  

Skład: 1g żelu zawiera 10 mg diklofenacu.
Działanie: miejscowe przeciwzapalne, przeciwbólowe, kojące i chłodzące.
Wskazania: miejscowe leczenie reumatyzmu pozastawowego (bóle mięśni, stany zapalne tkanki łącz-
nej, kaletek maziowych, zapalenie ścięgien, pochewek ścięgien, bóle lędźwiowego odcinka kręgosłupa 
lub stawu barkowego), zmiany pourazowe (naciągnięcia, skręcenia, zwichnięcia), ograniczone i łagodne 
postacie zapalenia stawów.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA d. d. Novo Mesto.

EMOLIUM
emulsja do kąpieli 400 ml,  
od 1 dnia życia 

Emulsja do kąpieli Emolium to kompletny emolient 
zalecany do codziennej higieny skóry wrażliwej, 
suchej i skłonnej do podrażnień. Delikatnie myje 
skórę i zapewnia jej zdrowe funkcjonowanie, chroni ją  
i sprawia, że staje się mniej podatna na podrażnienia. 

Producent: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.

Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie naczyń krwionośnych 
zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony śluzowej i ilość wydzieliny.

Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa wystę-
pujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego 
zapalenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.

Producent: Polfa S.A. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne.

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

Substancja czynna: 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których  
celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi.

Producent: Polfa S.A. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne.

ACARD
75 mg x 60 tabletek 
dojelitowych

Vitapil 
BIOTYNA 
+BAMBUS
60 tabletek powlekanych, 
suplement diety

Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg loratydyny.
Działanie: przeciwhistaminowe, łagodzi objawy alergii: kichanie, swędzenie,  
wyciek z nosa, obrzęk błon śluzowych, świąd i pieczenie oczu.
Wskazania: sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,  
przewlekła pokrzywka idiomatyczna.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena Wrocław.

LORATADYNA Pylox
10 mg x 10 tabletek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożą-
danych 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.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożą-
danych 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.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożą-
danych 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.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożą-
danych 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.

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.



Producent:
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. 
www.insulan.pl

Unikalne połączenie:
ekstraktu z liści morwy białej* 
gurmaru**

Jego składniki wspomagają, utrzymanie 
prawidłowego poziomu glukozy we krwi** 
oraz utrzymanie właściwego metabolizmu 
węglowodanów*.

W TROSCE O PRAWIDŁOWY
POZIOM CUKRU

W TROSCE O TWOJE OCZY

Najważniejsze składniki to:
kwas alfa liponowy
ekstrakt z liści morwy białej
witamina A*
cynk**

Insulan Retina to innowacyjna formuła przygotowana  
dla diabetyków. Bogaty skład przyczynia się m.in.  
do wspomagania zachowania prawidłowego widzenia* 
oraz wsparcia metabolizmu węglowodanów**.


