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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwska-
zania, 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

Wróć do bliskich



Drodzy Czytelnicy!
To już ostatnie wydanie magazynu ZDROWIE   
i OPIEKA w tym roku. W tym numerze znajdziecie  
sposoby na przeziębianie i infekcje, listopadową chan-
drę, na aktywność w czasie pluchy. Nie zapomnieliśmy 
o Świętach Bożego Narodzenia. Trochę przepisów na 
przygotowanie pyszności, trochę porad i ciekawych 
rowiązań na udekorowanie domu w czasie świąt. 

Życzę wszystkim czytelnikom, aby okres Świąt był dla 
Was czasem rodzinnym, spokojnym, pozbawionym 
problemów i nieporozumień. Zapomnijmy o pra-
cy, pośpiechu, który towarzyszy nam każdego dnia, 
skoncentrujmy się na sobie i naszych najbliższych.  
W końcu Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy 
czas w roku. 

Świąt pełnych miłości i uśmiechu drodzy Państwo!  
Do zobaczenia w 2016 roku.
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SPIS TREŚCI
Przeziębienie i grypa  
– objawy, profilaktyka, leczenie

Nie daj się mrozom! 

Gdy stawy dają w kość!

Wywiad z ekspertem o szczepieniach

MIÓD I CYNAMON
Panaceum na wszlekie dolegliwości?

Szczepienie przeciwko grypie  
– gdzie i dla kogo?

Niestraszna zgaga czy niestrawność

Śladami Polaków – MADAGASKAR

Boże Narodzenie – Polskie tradycje

Wiglia po Śląsku

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka pod choinkę i konkurs
„Smaczne i zdrowe danie kolorowe”

ZDROWIE
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Biała Perła DLA PALACZY
pasta wybielająca zęby, 75ml
Pasta jest oparta na wybielaniu enzymatycznym, wzmocnionym 
zawartością salicylanu metylu. Łagodnie usuwa zanieczyszczenia 
pochodzące z dymu nikotynowego. Pasta przywraca i utrzymuje 
naturalną biel zębów. Działa bakteriostatycznie i antyseptycznie, 
chroniąc osłabioną paleniem błonę śluzową jamy ustnej.

Biała Perła BIEL I OCHRONA 
pasta wybielająca zęby, 75ml
Pasta jest oparta na wybielaniu enzymatycznym, łagod-
nie likwiduje nalot i osad oraz zanieczyszczenia zawarte 
w szkliwie. Pasta przywraca i utrzymuje naturalną biel 
zębów oraz wzmacnia szkliwo.

Dystrybutor: VITAPRODUKT Sp. z o.o., Kraków.
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Biała Perła SYSTEM WYBIELAJĄCY
kompleksowy system wybielający
System wybielający 10 dni, 3-fazowa formuła wybielająca 
System do przeprowadzenia kuracji wybielającej w warunkach domo-
wych. Kuracja zapewnia kompleksowe działanie 3-fazowej formuły 
opartej o wybielanie enzymatyczne I oksydacyjne. 
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Etiologia przeziębienia
Potoczna wiedza społeczeń-

stwa, mająca swe odzwiercie-
dlenie w popularnej nazwie 
jednostki chorobowej sugeruje, 
ze choroba ta powstaje w  wyni-
ku  przechłodzenia  organizmu.  

W rzeczywistości dla jej zaistnie-
nia konieczne jest wspólne wy-
stępowanie dwóch czynników: 
przechłodzenia i ekspozycji na 
chorobotwórczego wirusa. Prze-
ziębienie jest to bowiem choro-
ba wirusowa, najczęściej wywo-
łana przez rynowirusy. Dlatego 
koniecznie trzeba pamiętać, że 
stosowanie antybiotyków w nie-
powikłanym przeziębieniu jest 
ciężkim błędem  w sztuce.
Objawy przeziębienia

Przeziębienie najczęściej cha-
rakteryzuje  się  występowaniem  
części  spośród  następujących 
objawów: ból gardła, chrypka, 
katar, kaszel, ból głowy, gorącz-
ka (temperatura ciała powyżej  

38 °C) lub stan podgorącz-
kowy (pomiędzy 37 a 38 °C)  
a także ogólne złe samopoczu-
cie. Objawy z reguły ustępują 
do siedmiu dni i zasadniczo nie 
wymagają interwencji lekar-
skiej. Jest ona  natomiast ko-
nieczna jeśli objawy nasilają się  
i obejmują: wysoką (ponad 39 °C) 
gorączkę utrzymującą się ponad 
48h, bóle uszu, suchy kaszel, sil-
ne bóle głowy i kości, bóle pod-
czas kaszlu i wdechu, duszności, 
czy ropną plwocinę. Świadczy to  
o pojawieniu się powikłań, często 
o charakterze bakteryjnym.
Leczenie przeziębienia

Leczenie przeziębienia ma 
charakter objawowy i polega na 
podawaniu pojedynczych lub zło-
żonych leków znoszących poszcze-
gólne objawy oraz na pobudzaniu 
systemu odpornościowego. To 
ostatnie osiąga się przy pomocy 
preparatów jeżówki, aloesu (np. 
Bioaron C, Immunaron), wita-
miny C, zwłaszcza w połączeniu  

Przeziębienie należy do chorób najczęściej wystę-
pujących w naszej strefie klimatycznej. Wbrew po-
wszechnej opinii występuje ono nie tylko w zimniej-
szych miesiącach, ale przez cały rok, co najwyżej  
z różną intensywnością. 

Przeziębienie i grypa 
objawy, profilaktyka, leczenie

Aspirin PRO
500mg x 8 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego.
Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Tabcin trend 
12 kapsułek miękkich
Skład: 1 kapsułka zawiera 2mg chlorfenyraminy, 30mg pseudoefedryny 
i 250mg paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwhistaminowe, 
zwężające naczynia krwionośne.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, tj. gorączki, 
kataru, bólu gardła, bólów głowy, obrzęku błony śluzowej nosa i zatok.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawko-
wanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie-
właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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z rutozydem (Rutinoscorbin, Ce-
rutin, Rutinacea). Bóle i gorącz-
kę w przeziębieniu zwalczamy 
paracetamolem, ibuprofenem, 
kwasem acetylosalicylowym, py-
ralginą, rzadziej naproksenem; 
kaszel suchy dekstrometorfanem 
(Tussidex, Acod in), kodeiną 
(Thiocodin) lub śluzami roślin-
nymi (Sirupus Althae); kaszel 
mokry roślinnymi środkami  
wykrztuśnymi (Sir. Thymi, Sir.  

 

Plantaginis), bromheksyną (Fle-
gamina) lub ambroksolem (Fla-
vamed, Mucosolvan). Łagodzące 
katar krople, żele i aerozole do 
nosa (Otrivin, Xylorin, Oxalin) 
należy stosować jedynie w za-
ostrzeniach objawów i nie  dłużej  
niż  pięć  dni  pod  rząd. Można  
stosować także tabletki przeciw  
katarowi (Sudafed, Cirrus, Aca-
tar, Acti-Tabs).
Postępowanie  pomocnicze   
w przeziębieniu

W czasie przeziębienia 
trzeba dużo pić, przy-

najmniej 2-3 litry 
dziennie. 

Korzystne jest picie herbat zio-
łowych z dzikiej róży (Rosa cani-
na), lipy (Tilia cordata), maliny 
(Rubus idaeus), czarnego bzu  
(Sambucus nigra) lub herbaty 
prawdziwej z dodatkiem soku 
malinowego lub aroniowego, cy-
tryny i miodu. Szczególnie war-
tościowe są preparaty bzu czar-
nego. Ostatnie badania dowodzą, 
że jego owoce, oprócz działania 
przeciwbólowego i napotnego 
wykazują także pewną skutecz-
ność przeciwwirusową. Istotnym 
czynnikiem sprzyjającym wyle-
czeniu jest ograniczanie wysiłku  
i narażenia na zmiany tempera-
tur. 

Chory powinien pozosta-
wać w domu, najlepiej w łóż-
ku i przynajmniej  na  kil-
ka dni zrezygnować z pracy.  
W powszechnej opinii społecz-
nej grypa jest po prostu poważ-
niejszym przypadkiem przezię-
bienia. Jest to opinia całkowicie 
błędna. W rzeczywistości są to 
zupełnie odrębne i odmienne 
jednostki chorobowe. Oczywi-
ście, obydwie choroby są wiruso-
we, ale przecież na przykład ospa 
również jest chorobą wirusową,  
a nikt jej ani z przeziębieniem, ani 
z grypą nie myli. Dlatego na wstę-
pie warto omówić objawy grypy, 
zwłaszcza te, które różnicują  
ją od od  przeziębienia.

Objawy  i etiologia grypy
Mylenie przeziębienia i grypy 

bierze się głównie z tego, że ob-
jawy obydwu chorób, zwłaszcza 
po kilku dniach od zachorowa-
nia mogą wyglądać podobnie: 
gorączka, niekiedy wysoka, bóle 
różnych organów, zwłaszcza gło-
wy, ogólne osłabienie, niekiedy 
katar, kaszel i ból głowy. Całko-
wicie odmiene są jednak po-

Fervex D bez cukru
8 saszetek
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-500mg, kwas 
askorbowy-200mg, malenian feniraminy-25mg.
Działanie: przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, 
zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przezię-
bienia i grypy.
Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Pol-
ska Sp. z o.o.

VITA D
30 kapsułek, witaminy i minerały dla niemowląt
Skład: 1 otwierana kapsułka „twist-off” zawiera 10 mikrogramów (400 j.m.) witaminy D.
Działanie: witamina odgrywa istotną rolę w utrzymaniu właściwych stężeń oraz pro-
porcji wapnia i fosforu w organizmie.
Wskazania:  jest niezbędna do właściwego rozwoju oraz kondycji kości i zębów.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

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

Fervex o smaku  
cytrynowym i malinowym
8 saszetek
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-500mg, kwas askorbowy-
-200mg, malenian feniraminy-25mg.
Działanie: przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejszenie prze-
krwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy.
Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
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Maść Niedźwiedzia  
100ml, NATURALNA 
SIŁA I GRZANIE

Maść została wyprodukowana z naturalnych składników oraz ekstraktów ziołowych, 
zapewnia naturalne działanie oraz intensywne grzanie, pozostawiając przyjemne 
uczucie ulgi, odprężenia i relaksu.

Maść Niedźwiedzia
100ml, SILNE  GRZANIE

czątkowe objawy obydwu chorób. W przeziębieniu 
najpierw pojawia się kaszel, katar, lub ból gardła, 
którym zazwyczaj towarzyszy stan podgorączkowy. 
Temperatura często narasta w miarę postępów cho-
roby. W grypie natomiast nie ma narastania obja-
wów - pojawiają się one skokowo. Wysoka gorączka, 
najczęściej przewyższająca 39 stopni Celsjusza po-
jawia się jako jeden z pierwszych objawów, zawsze  
w pierwszym dniu choroby. Poprzedzają ją za-
zwyczaj jedynie bóle mięśniowe, określane nie-
raz jako łamanie w kościach. Katar, kaszel  
i ból gardła, o ile w ogóle występują, bo często grypa 
przebiega bez nich, pojawiają się dopiero w kolej-
nych dniach choroby.

O ile niepowikłane przeziębienie jest zazwyczaj 
chorobą łagodną i groźne są jedynie powikłania, 
dlatego najważniejszym  celem terapii jest  ich unik-
nięcie, o tyle grypa jest  chorobą dosyć poważną,  
a w ekstremalnych przypadkach śmiertelną. 

Grypę wywołuje wirus grypy, zaliczany do or-
tomyksowirusów. Wyróżniamy trzy grupy wiru-
sów grypy: A, B, C, z których ta ostatnia wywołu-
je tylko łagodne infekcje i nie wywołuje epidemii.  
Wirusy grypy, zwłaszcza z grupy A, wykazują silną 
zmienność. Zakażenie  następuje przede wszystkim  
drogą kropelkową.

Objawowe  leczenie grypy
Podobnie, jak w przypadku przeziębienia i  innych  

chorób  wirusowych,  należy stanowczo podkreślić, 
że grypy nie wolno leczyć antybiotykami, które nie 
działają na wirusy, a mogą zaburzyć funkcjonowa-
nie organizmu człowieka i doprowadzić do znacz-
nego pogorszenia stanu ogólnego. Leczenie grypy  

jest przede wszystkim objawowe i zbliżone do lecze-
nia przeziębienia. 

Przyczynowe  leczenie grypy
W cięższych przypadkach należy rozważyć przy-

czynowe leczenie grypy, to jest terapię przeciwwiruso-
wą. Stosuje się przede wszystkim inhibitory neurami-
nidazy: oseltamiwir (Tamiflu) i zanamiwir (Relenza)  
zatrzymujące namnażanie wirusa i skuteczne prze-
ciwko  typom  wirusa  A i B. Z kolei inhibitory M2: 
amantadyna i rymantadyna blokują kanał jonowy 
(białko M2), zapobiegając zainfekowaniu komórek 
przez wirusy. Są najbardziej skuteczne przeciwko gry-
pie typu A, o ile zostaną podane wcześnie, nie dzia-
łają na wirusa typu B. Leczenie, aby było skuteczne 
należy rozpocząć w czasie pierwszych 24-30 godzin 

Bez  czarny (ilustracja: wikipedia.pl)

Pneumolan fluo 

syrop 120ml, suplement diety  
(odporność)
Polecany od 3 roku życia.

Pneumolan plus
syrop 120ml, suplement diety 
(nos, zatoki i oskrzela) 
Polecany od 6 roku życia.

Pneumolan
syrop 120ml, suplement 
diety (nos i zatoki)
Polecany od 3 roku życia.

Suplement zawiera optymalną kompozycję ekstraktów roślinnych, 
które wykazują korzystne wzajemnie uzupełniające się działanie na 
funkcje układu oddechowego i zatok. Korzystnie wpływają na układ 
odpornościowy. 

Producent: Walmark Sp. z o.o. Dystrybutor: SEWED MEDICA.

Suplement zawiera optymalną kompozycję 
ekstraktów roślinnych, cynk i witaminę D3, 
które korzystnie wpływają na układ odpor-
nościowy.
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od początku choroby. Wszystkie 
powyższe leki są dostępne jedynie  
na receptę lekarską.

W ostatnich latach mówi się 
sporo o działaniu preparatów 
bzu czarnego (Sambucus nigra)  
przeciw wirusom grypy.  Mają one 
skracać czas trwania choroby.  Są 
dostępne bez recepty.

Zapobieganie grypie
Wobec ograniczonych mo- 

żliwości leczenia, ważne jest za-
pobieganie grypie. Można je po-
dzielić na specyficzne i  niespecy-
ficzne.  

Specyficznym  zapobieganiem  
grypie  jest  stosowanie szczepień.

Wobec dużej mutagenności 
wirusa grypy, nie da się  opraco-
wać  stałej  i  trwale  skutecznej 

szczepionki. Dlatego trzeba się 
szczepić co roku, za każdym ra-
zem nową szczepionką, opraco-
wana specjalnie na dany sezon. 

Szczepienie jest zalecane 
szczególnie dla  osób  dla  których  

przejście grypy mogło  by 
być zagrożeniem  

życia.
 

Niespecyficzne zapobieganie 
grypie polega na podnoszeniu 
odporności organizmu poprzez 
przyjmowanie środków immuno-
stymulujących, takich jak  połącze-
nia witaminy C z rutyną, selenem  
i cynkiem, preparaty jeżówki, 
aronii, aloesu, trany z dorsza  
i rekina. Preparaty  takie  trzeba 
przyjmować  przez  cały sezon  
zimowy, aby osiagnąć optymalny 
efekt.

oprac. Artur Rumpel

Piśmiennictwo:
1. Farmacja praktyczna;  

praca zbiorowa pod redakcją  
Renaty Jachowicz;  

Warszawa 2007
2. Leonidas Samocho-

wiec;  
Kompendium ziołolecz-

nictwa;  
Wrocław 2002

3. Halina Strzelecka,  
Józef Kowalski (red.);  

Encyklopedia zielarstwa  
i ziołolecznictwa;  

Warszawa 2000
4. pharmindex.pl

Sinulan DIRECT 
spray do gardła 30ml, wyrób medyczny
Product jest przeznaczony do leczenia bólu i infekcji gardła.
Zawiera wyciągi ziołowe, miód i olejek eukaliptusowy.
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

Sinulan forte
suplement diety, 30 tabletek powlekanych
Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych zatok, 
wspomaga ich funkcje samooczyszczające.
Producent: Walmark Sp. z o.o.

Dicoflor 30
10 kapsułek 
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia  
medycznego.
Przeznaczony dla niemowląt i dzieci. 
Jedna kapsułka zawiera 3 miliardy żywych kultur bakterii Lactobacillus rhammosus.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią, skraca czas trwania biegunki infekcyj-
nej, wspomaga odporność oraz przywraca równowagę mikroflory jelitowej.
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Dicoflor krople
5 ml
 dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczony dla dzieci i dorosłych

5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii Lactobacillus rhammosus. Zmniejsza ryzyko
wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią, skraca czas trwania biegunki infekcyjnej,
wspomaga odporność oraz przywraca równowagę mikroflory jelitowej.
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące 
działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu lecznicze-
go, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagra-
ża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Amerykańscy naukowcy z Uni-
wersytetu Kalifornijskiego przepro-
wadzili badania na pięciu tysiącach 
kobiet w wieku od 27 do 60 lat.  
Obserwowali ich urodę w warun-
kach zimowych. Wyniki badań są 
przerażające, szczególnie dla płci 
pięknej – okazało się, że kobiety 
starzeją się w zimie średnio o 5 lat,  
a konkretnie o 4 lata i 8 miesięcy. Nie 
jest to jedynie kwestia postrzegania 
ich przez mężczyzn, ale rzeczywi-

sty stan procesów, zachodzących  
w skórze. Najbardziej wrażliwa na te 
zmiany jest skóra wokół oczu, po-
nieważ jest cienka, łatwiej dostrzec 
na niej skutki mrozu i braku słońca. 
Zimą na skórze pod oczami bardziej 
wyraźne stają się cienie i opuchli-
zna. A ponieważ „oczy są zwiercia-
dłem duszy”, już tylko ta niewielka 
zmiana na twarzy dodaje nam lat.

Podobne procesy zachodzą tak-
że w przypadku mężczyzn. Jednak 
ze względu na ich grubszą i bardziej 
natłuszczoną skórę, nie są one aż tak 
widoczne. Pocieszający jest jednak 
fakt, że te elementy wyglądu, które 
dodają nam lat, znikną wraz z na-
staniem cieplejszych, słonecznych 
dni. Potwierdzają to również wyniki 
badań - zimą na cienie pod oczami 
skarży się około 82% kobiet, latem 
zaledwie 38%. By jednak nie zna-
leźć się w liczbie osób, którym zima 
dodała lat, wystarczy odpowiednio 

przygotować skórę na spotkanie  
z mrozem.

Kosmetyki w walce  
o młody wygląd

Okres jesienno-zimowy to ideal-
ny czas, by zaopatrzyć się w kosme-
tyki, bogate w drogocenny retinol, 
czyli pochodną witaminy A i an-
tyoksydanty. Regularne stosowa-
nie tego typu kosmetyków pomaga 
walczyć z pierwszymi oznakami 
starzenia. Retinol stymuluje pro-
dukcję naturalnego kolagenu. Gdy 
więc pod wpływem słońca na skutek 
uszkodzenia kolagenu w głębszych 
warstwach naszej skóry zachodzą 
zmiany, kosmetyki z retinolem po-
zwalają odwrócić te procesy. Retinol 
uznawany jest za jedyny prawdziwie 
skuteczny składnik w walce o młody 
wygląd skóry.

Podobne działanie ma za-
warty w kosmetykach koenzym 
Q10 – naturalny składnik skóry.  
Wraz z wiekiem jego ilość w skórze 
spada. W efekcie komórki wolniej 
się regenerują i na skórze pojawia-
ją się oznaki starzenia. Koenzym 
Q10 przyspiesza podziały komór-

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

4 LONG LASHES

Okazuje się, że nasz organizm starzeje się nie tylko w zależ-
ności od sposobu życia i diety. Wpływ na starzenie się komó-
rek ma również pora roku. Zima niestety nie sprzyja zacho-
waniu młodości.

Nie daj się  mrozom!  
czyli jak zachować młodość zimą

Krem jest wysokoskoncterowanym kosmetykiem, skutecznie 
chroniącym dłonie nawet w naj-bardziej surowych warunkach, 
szybko przynosi ulgę spierzchniętej i wysuszonej skórze.
Dystrybutor: Johnson & Johnson.

Producent: OCEANIC S.A.

Serum stymulujące 
wzrost włosów, 150ml.

Serum stymulujące 
wzrost rzęs, 150ml.
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kowe, pozwalając dłużej zachować 
młody wygląd. Dodatkowo chroni 
on skórę przed rozpadem kolagenu 
wywołanym przez UVA. Ponadto 
koenzym Q10 powstrzymuje utratę 
kwasu hialuronowego. W młodej 
skórze tego kwasu jest pod dostat-
kiem, co gwarantuje jej sprężystość 
i brak zmarszczek. Z wiekiem ilość 
kwasu hialuronowego maleje. Skóra 
człowieka się starzeje, traci zdolność 
wiązania wody i powstają zmarszcz-
ki. Jedna cząsteczka kwasu hialuro-
nowego jest w stanie związać ok. 250 
cząsteczek wody, dzięki czemu skóra 
pozostaje elastyczna i gładka. War-
to również skupić się na odpowied-
nim odżywieniu i nawilżeniu skóry. 
Najlepsze pod tym względem będą 
olejki pielęgnacyjne, które działają 
kompleksowo na skórę. Olejki po-

prawiają elastyczność skóry i dosko-
nale przygotowują ją na spotkanie 
z mrozem. Ponadto, zastosowanie 
olejku do ciała wzbogaconego olej-
kiem arganowym, dodatkowo po-
zwala zatroszczyć się o młodość na-
szej skóry.

Ograniczyć cukry
Na młody wygląd skóry zimą 

trzeba zapracować, działając – nie 
tylko z zewnątrz, ale również od 
środka. Naukowcy z laborato-
riów Estee Lauder uważają, że cu-
kry odpowiadają za 40-50% obja-
wów starzenia się skóry, takich jak: 
zmarszczki, przebarwienia czy utra-
ta jędrności. Cukier niszczy włók-
na podporowe skóry, czyli kolagen  
i elastynę, które odpowiadają za jej 
młody wygląd. Co więcej, cukier 
nie tylko niszczy kolagen, wpływa 
również na jego typ. Kolagen typu 
III, który jest charakterystyczny dla 
młodej skóry przeistacza w delikat-
ny kolagen typu 1, który jest podat-
ny na uszkodzenia. Dominuje on  
w skórze osób starszych. Cukier wy-
rządza jednak znacznie więcej złe-
go – dezaktywuje enzymy, pełniące  
w skórze rolę naturalnych antyoksy-
dantów. Oznacza to, że skóra szyb-
ciej reaguje na wszelkie bodźce, któ-
re sprzyjają starzeniu, np. promienie 
słoneczne. W konsekwencji skóra 
szybciej się starzeje. W dodatku cu-
kier sprzyja powstawaniu wszelkich 

niedoskonałości na skórze. Wystar-
czy zatem zrezygnować ze słodyczy  
i słodzonych napojów, by zaoszczę-
dzić skórze kilku lat.

Wzbogacić dietę  
w antyoksydanty

Antyoksydanty to związki che-
miczne, które neutralizują wolne 
rodniki wspomagają system odpor-
nościowy organizmu. Powszechnie 
są uważane za środek prewencyjny 
w zapobieganiu licznym choro-
bom, takim jak: nowotwory, choro-
ba niedokrwienna serca czy nawet 
choroba wysokościowa. Należą do 
nich: witaminy A, C, E, biotlawo-
noidy, wspomniany już koenzym 
Q10 i karotenoidy (beta-karoten, 
luteina, likopen). By antyoksydanty 
mogły działać skuteczniej, należy 
dostarczyć organizmowi wsparcia  
w postaci minerałów: selenu, cyn-
ku, żelaza, manganu i miedzi.

Witamina C należy do najbar-
dziej wrażliwych witamin wysta-
wionych na działanie czynników 
zewnętrznych. Niszczy ją wysoka 
temperatura, światło i bezpośred-
ni kontakt z powietrzem. Dlatego 
produkty, które stanowią jej źródło, 
warto jeść świeże lub jak najmniej 
przetworzone. Najlepsze źródła wi-
taminy C stanowią: acerola, owoce 
róży, zielona papryczka chili, nać 
pietruszki, czarna porzeczka, papry-
ka, brukselka, truskawki i szpinak. 

Gold-Vit „dla kobiet”  Zdrowie i piękno
suplement diety, 30 tabletek powlekanych
Produkt zawiera precyzyjnie dobrany dla kobiet zestaw witamin, che-
latowanych minerałów, diosminę, kwas hialuronowy, zieloną herbatę.
Producent: Olimp Laboratories.

Gold-Vit „complex”
Naturalna siła witamin
suplement diety, 30 tabletek powlekanych
Produkt zawiera wyciąg z 22 warzyw i owoców witaminy oraz chelato-
wane minerały.
Producent: Olimp Laboratories.

KREM DO STÓP  
prodiab 
100g
Krem nawilżająco-ochronny do 
suchych stóp, skóry skłonnej do 
rogowacenia i pękania, jest ide-
alnym rozwiązaniem dla osób 
chcących zapobiec problemom 
zdrowotnym stóp.
Dystrybutor: BIOTON S.A.
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Nizoral szampon leczniczy 

Skład: 1g szamponu zawiera 20mg ketokonazolu.
Działanie: przeciwgrzybiczne.
Wskazania: miejscowe leczenie i profilaktyka chorób skóry, wywoła-
nych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia, powodującego łupież owłosio-
nej skóry głowy, łojotokowe zapalenie skóry oraz łupież pstry wywołany 
przez Pityriasis versicolor.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

Pipi nitolic  
prevent 
50ml
Ochrona przed wszawicą – wyrób medyczny  
chroniący przed zarażeniem wszawicą 
Zalecany do codziennego stosowania, gdy w otoczeniu dziecka roz-
poznano wszawicę, w trakcie i po powrocie dzieci z kolonii, obozów  
i wycieczek.
Producent:  ICB PHARMA.

Pipi nitolic zestaw 
50ml
100% eliminacja wszy i gnid
Wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy wywołanej 
przez wesz głowową. Likwiduje zarówno aktywne stadia rozwojowe 
oraz jaja wszy, tzw. gnidy, ponadto ułatwia usunięcie martwych wszy 
i gnid. Umożliwia eliminację wszy i gnid z otoczenia osoby zarażonej.
Producent: ICB PHARMA.

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

Jeśli chodzi o źródła zwierzęce tej 
witaminy, można ją znaleźć głów-
nie w wątróbce wołowej i wieprzo-
wej.

Głównym przeciwutleniaczem, 
występującym w komórkach jest 
witamina E, nazywana ,,witaminą 
młodości”. Występuje ona przede 
wszystkim w olejach roślinnych 
- sojowym, kukurydzianym, sło-
necznikowym, w migdałach, mar-
garynie, jajkach, marchewkach, 
orzechach, kiełkach pszenicy, mące 
pełnoziarnistej, mleku, brukselce  
i innych zielonolistnych warzy-
wach. Witamina E także jest nisz-
czona przez światło słoneczne  
i kontakt z powietrzem. Produktów, 
które stanowią jej źródło, nie wolno 
również zamrażać i smażyć.

Beta-karoten to organiczny 
związek chemiczny, prowitamina 
witaminy A. Poza działaniem anty-
oksydacyjnym, korzystnie wpływa 
na funkcjonowanie wzroku i syste-
mu immunologicznego. Najwięcej 
prowitaminy A zawierają nie tylko 
warzywa czerwone czy pomarań-
czowe, takie jak marchew i pomi-
dory, ale również warzywa zielone: 
liście brokułu, słodkie ziemniaki, 
jarmuż, szpinak, kapusta. Beta-ka-
roten nie jest wrażliwy na smażenie 
czy gotowanie, organizm jednak ła-
twiej go przyswaja w towarzystwie 

tłuszczu. Warto więc np. świeże wa-
rzywa skropić odrobiną oliwy z oli-
wek. Beta-karoten sprawi również, 
że nasza skóra nabierze ładniejszej 
barwy.

Biof1awonoidów dostarczą nam 
z kolei: morele, jeżyny, jagody, głóg, 
papryka, pomidory, brokuły. Źró-
dła tych związków są jednak bardzo 
nietrwałe, należy więc spożywać je 
na surowo. Bardzo aktywnymi anty-
utleniaczami są flawonoidy należące 
do związków polifenolowych. Her-
bata zawiera katechiny, spełniające 
rolę przeciwutleniaczy. Można ją 
znaleźć w herbacie białej i zielonej. 
Owoce cytrusowe z kolei zawiera-
ją kilkadziesiąt takich związków,  
a czerwone winogrona zawiera-
ją antocjanidyny nadające barwę 
owocom. By antyoksydanty mo-
gły lepiej spełniać swoją rolę na-
leży również wzbogacić dietę  
w orzechy, produkty pełnoziar-
niste, ryby, owoce morza, pestki 
słonecznika, żółtka jaj i cebulę, 
które dostarczą nam m.in. selenu.  
W cynk natomiast zaopatrzymy or-
ganizm, jedząc pestki dyni, warzy-
wa strączkowe, ostrygi, przetwory 
mleczne, mięso, orzechy, morele, 
warzywa skrobiowe, drożdże piwne.

Skóra, włosy, paznokcie...
Tym, co niewątpliwie doda-

je urody i ujmuje lat jest nie tylko 
piękna skóra, ale również zadbane 
włosy i paznokcie. By zadbać odpo-
wiednio o ich wygląd zimą, należy 
dostarczyć organizmowi wysoko-
wartościowego białka. Powinno się 
więc spożywać produkty pocho-
dzenia zwierzęcego takie jak chude 
mięso, ryby, jajka.

Odpowiednia dieta i pielęgnacja 
skóry wymagają pracy i wytrwało-
ści. Warte są jednak efektów – od-
powiednio zadbane i odżywione 
ciało odwdzięczy się pięknym  
i młodym wyglądem.

oprac. M. Grzeczyńska

6 saszetek 
po 6ml

60ml 
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Zwyrodnienia stawów są naj-
częstszą chorobą układu ruchu. 
Choroba ta postępuje w wyniku 
zaburzenia jakości i ilości chrząst-
ki stawowej i jest odpowiedzialna 
za amortyzowanie ruchów stawów.  
Z czasem takie problemy powodują 
powikłania w postaci uszkodzenia 
innych struktur. Uszkodzeniu ule-
gają torebka stawowa, otaczające 
staw więzadła, ścięgna i mięśnie, 
co skutkuje bólem i sztywnością 
stawu.  

Najbardziej narażone na wystą-
pienie tej choroby są osoby star- sze. Płeć jest również czynnikiem 

zwiększającym ryzyko, ponieważ 
częściej na problemy ze stawami 
uskarżają się kobiety. 

Sposoby leczenia
Leczenie ma na celu złagodze-

nie objawów a także jak najdłuższe 
utrzymanie aktywnego trybu życia. 
Dlatego kluczowe jest odpowiednie 
dobranie sposobu leczenie i dbanie 
o kondycję fizyczną co często po-
zwala zapobiec niesprawności. 

Jak przeciwdziałać zwyrodnie-
niom stawów:
• zrzuć zbędne kilogramy,
• dbaj o dobrą kondycję fizyczną, 

uprawiając sporty, które nie po-
wodują dużych przeciążeń sta-
wów, takie jak pływanie, masze-
rowanie, jazda na rowerze,

• nie wykonuj czynności wywołu-
jących ból stawów,

• oszczędzaj swoje stawy: unikaj 
noszenia ciężkich przedmiotów, 
chodzenia po nieregularnym 
podłożu, długotrwałego stania 
lub klęczenia,

• stosuj się do zaleceń lekarza do-
tyczących poprawy funkcjono-
wania stawu (np. noś wkładki 
do butów, używaj stabilizatorów, 
kul lub innego zaopatrzenia or-
topedycznego),

• wykonuj zalecone ćwiczenia re-
habilitacyjne,

• naucz się rozpoznawać zaostrze-
nia choroby.

Prawidłowa masa  
ciała i ćwiczenia  
fizyczne

Problemy z nadwagą zwłaszcza 
gdy pojawiła się w okresie dojrze-
wania zwiększają ryzyko zacho-
rowania i pojawienia się proble-
mów ze stawami. Utrzymywanie 

Gdy stawy dają w kość!
Problemy ze stawami: rekonwalescencja, rehabilitacja
Rehabilitacja w przypadku problemów ze stawami jest kluczowym momentem leczenia.  
Przy wielu chorobach i urazach stawów zdecydowanie przyspiesza powrót do zdrowia.  
Zabiegów rehabilitacyjnych na stawy jest bardzo dużo i są one dobierane w zależności od  
rodzaju schorzenia i stopnia nasilenia. Dlatego o odpowiednim sposobie rehabilitacji  
powinien zdecydować lekarz.

PREL red 
3 plastry rozgrze-
wające 
Zawarte w plastrze kapsaicy-
nę i salicylan glikolu działają 
rozgrzewająco na okolice 
krzyżową, mięśnie, ścięgna, 
karku, stawów.
Producent: GENEXO Sp. z o.o.

Vita K
30 kapsułek 
Skład: 25 mcg witaminy K 
Działanie:  witamina K jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka. 
Jest odpowiedzialna za prawidłową krzepliwość krwi, prawidłowy metabo-
lizm wapnia, ma też właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze.
Wskazania: niedobory witaminy K u neimowląt. Na możliwość niedoboru 
narażone są niemowlęta karmione piersią, ponieważ w ich jelicie grubym 
znajdują się bifidobakterie, które nie produkują witaminy K, a pokarm matki 
zawiera zbyt małe ilości tego składnika. Dlatego też podawanie witaminy K 
w tym okresie jest tak ważne.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, prze-
ciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie 
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź 
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie 
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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odpowiedniej masy ciała znacznie 
zwalnia postęp choroby i pozwala 
na stosowanie mniejszej ilości przyj-
mowanych leków. 

Aktywność fizyczna daje bar-
dzo dobre rezultaty oraz zwięk-
sza zakres ruchu naszych stawów. 
Ćwiczenia powinny być dobrane 
przez rehabilitanta i na począt-
ku wykonywane przy jego asy-
ście. W momencie kiedy będziemy  
je wykonywać poprawnie i regular-
nie możemy kontynuować je sami  
w domu. Ćwiczenia fizyczne pozwa-
lają na zmniejszenie dolegliwości 
bólowych i przedłużenie naszej ak-
tywności. 

Odciążanie i unierucho-
mienie stawu

Zmniejszenie nacisku sił dzia-
łających na staw stosuje się w przy-
padku zaawansowanych problemów 
ze stawami. Do tego celu stosuje się 
sprzęt ortopedyczny taki jak: kule, 
laski, chodziki oraz urządzenia sta-
bilizujące stawy, czyli tak zwane 
kortezy. W momencie nasilenia się 
objawów oraz zapalenia stawów ko-
nieczne jest jego unieruchomienie. 

Terapia cieplna  
i krioterapia

 W niektórych przypadkach 
miejscowo pomaga przykładanie 
ciepła w postaci np. termoforu. Jest 

to skuteczna metoda ponieważ cie-
pło rozluźnia mięśnie i zmniejsza 
ból. Tego typu zabiegi działają jedy-
nie na głębokości 1-2 cm. Jeżeli takie 
okłady wykonujemy sami pamiętaj-
my aby najpierw sprawdzić tempe-
raturę w celu uniknięcia poparzeń. 
Okład nie powinien trwać dłużej niż 
20 minut. 

Pomocna w walce z zapalenia-
mi stawów jest również krioterapia, 
dzięki której możemy skutecznie 
zmniejszyć ból i objawy. Do tej me-
tody możemy użyć lodu albo sprayu 
chłodzącego. Okłady należy przy-
kładać na 15-20 minut, po kilka 
razy dziennie. Takie okłady należy 
skonsultować z lekarzem, ponieważ 
w przypadku współistnienia innych 
mogą nam zaszkodzić.

Wiedza to podstawa
Osoby borykające się z proble-

mami ze stawami, często muszą ra-
dzić sobie same, ponieważ ta cho-
roba będzie im towarzyszyć na co 
dzień. Dlatego warto jak najwięcej 
się o niej dowiedzieć, żeby umieć 
sobie poradzić w przypadku nagłego 
bólu kiedy nie możemy skonsulto-
wać go z lekarzem. Warto porozma-
wiać z lekarzem o takich sytuacjach 
awaryjnych. Jak w przypadku innych 
chorób osoba mająca tego typu pro-
blemy musi wiedzieć jakie są moż-
liwości leczenia a także co zrobić 

żeby choroba była mniej uciążliwa. 
Powinniśmy się odpowiednio przy-
gotować jeżeli choroba będzie się 
rozwijać. Mogą nam w tym pomóc 
urządzenia ułatwiające codzienne 
czynności, jak na przykład uchwy-
ty pomagające przy wstawaniu, po-
ręcze na schodach, odpowiednio 
dostosowane do naszego wzrostu 
łóżko. 

Problemy ze stawami mogą przy-
darzyć się również osobą młodym 
dlatego cały czas powinniśmy dbać 
o kondycję naszych stawów i podą-
żać według tych kilku zasad, które 
pomogą nam unikną takiego pro-
blemu. Zdrowie mamy tylko jedno  
i musimy o nie dbać przez całe życie. 

oprac. W. Jakubek

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

Falvit
suplement diety, 60 tabletek dra-
żowanych
Zestaw witamin i składników mineralnych 
do stosowania w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania, szczególnie u kobiet.
Podmiot odpowiedzialny:  
Valeant sp. z o.o.

VITRUM D3 forte 2000
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, j.m. 60 kapsułek
Suplement diety zawiera witaminę D3 1000 j.m.(25µg), olej z kro-
kosza barwierskiego. Polecany dla osób dorosłych w stanach nie-
doborów witaminy D3 w stanach obniżonej odporności organizmu,  
w osteoporozie, w zaburzeniach wchłaniana wapnia i fosforu.
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHARM, Sp. z o.o.
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W czasie Akcji informacyjnej realizowanej  
przez Główny Inspektorat Sanitarny udało się porozmawiać  

z prof. dr hab. Lidią Brydak na temat grypy i szczepień ochronnych.

Porozmawia jmy o…  
SZCZEPIENIACH 
PR ZECIWKO GRYPIE

wywiad z ekspertem

REDAKCJA: Pani Profesor – jak wy-
nika z danych Narodowego Instytut 
Zdrowia Publicznego - PZH jesteśmy 
jako Kraj na przedostatnim miejscu 
w Europie, jeżeli chodzi o szczepie-
nia przeciwko grypie. Ocenia się, że 
w  sezonie epidemicznym 2013/2014 
zaszczepiło się zaledwie 3,75 pro-
cent Polaków. Jednocześnie ponad  
2 miliony osób zachorowało,  
w tym ok. 7 tys. osób z powo-
du grypy przebywało w szpitalu,  
a  zmarło 17. Dlaczego nie chcemy 
się szczepić?

Prof. dr hab. Lidia Brydak:  
Wynika to z wielu czynników.  
W tym miejscu należy wymienić: 
brak większej akceptacji lekarzy 
dla tej formy profilaktyki, brak zna-
jomości lekarzy o prawnym obo-
wiązku zalecania szczepień wyni-
kającym z ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, niedostatecz-
na wiedza o powikłaniach pogry-
powych i ich kosztach, nie tylko  
w indywidualnych przypadkach,  
ale w skali całego kraju, niedosta-
teczna wiedza o rodzajach szcze-
pionek, mylenie grypy z prze-

ziębieniem, w tym np. „grypą 
żołądkową” lub innymi infekcja-
mi oddechowymi, oczekiwanie, 
że szczepienie zabezpieczy przed 
wszystkimi infekcjami górnych 
dróg oddechowych (nierealne, 
gdyż wirusów dróg oddechowych 
jest około 200 typów), częste my-
lenie niepożądanych odczynów 
poszczepiennych z powikłaniami 
pogrypowymi, lęk przed niepożą-
danymi odczynami poszczepien-
nymi, konieczność powtarzania 
szczepienia co sezon epidemicz-
ny, szkodliwą modę na nie szcze-
pienie ale również czynniki eko-
nomiczne – za szczepionkę musi 
zapłacić pacjent.
Suma tych czynników może skut-
kować tak niechlubnym wyni-
kiem. Niestety w rankingu społe-
czeństw troszczących się o własne 
zdrowie uplasowaliśmy się na 
bardzo niskim poziomie czyli na 
przedostatnim miejscu w Europie.

Pani Profesor, czy może Pani krót-
ko omówić te czynniki.

Prof. dr hab. Lidia Brydak:  
Odnieśmy się do poszczególnych 
kwestii: Czym różni się grypa od 

przeziębienia, w jaki sposób moż-
na je rozróżnić? Objawy grypy 
nie są specyficzne, co oznacza, że 
różne objawy kliniczne wywoła-
ne przez wirusa grypy mogą być 
również wywołane przez inne 
wirusy oddechowe. W tym sa-
mym czasie, kiedy krąży wirus 
grypy, w populacji są obecne 
również inne wirusy oddechowe,  
a jest ich ponad 200 typów.
Cechą charakterystyczną prze-
ziębienia jest zazwyczaj zmniej-
szenie drożności nosa, średnie 
objawy zmęczenia, osłabienia, 
ból oczu, kaszel. Natomiast go-
rączka, stan podgorączkowy, 
utrata apetytu, ból głowy wystę-
pują rzadko.
Grypa może przebiegać bardziej 
burzliwie. Kliniczny obraz gry-
py obejmuje: nagłe wystąpie-
nie choroby, wysoką gorączkę 
trwającą do dwóch dni, dresz-
cze, bóle głowy, stawów, mięśni, 
znaczne osłabienie, objawy ze 
strony układu oddechowego:  
kichanie, zapalenie błony śluzo-
wej nosa, ból gardła, suchy na-
padowy kaszel, poczucie ogól-
nego rozbicia.

Prof. dr hab. Lidia Brydak, prof. zw. – Kierownik Zakładu Badań Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. 
Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH. Wybitny znawca problematyki z zakresu wirusa 
grypy, żarliwy propagator profilaktyki przeciwgrypowej, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Wakcy-
nologii. Jest autorem jedynego 492 stronnicowego opracowania książkowego w języku polskim dotyczącego 
grypy i jej profilaktyki, który jest wynikiem czterdziestoletnich żmudnych badań eksperymentalnych prowa-
dzonych z klinicystami przy ścisłej współpracy z międzynarodowymi centrami grypowymi.
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Pragnę jednak podkreślić, że dia-
gnoza zawsze należy do lekarza. 
Należy mieć świadomość, że do-
stępne są w Polsce metody dia-
gnostyczne potwierdzające infek-
cję wywołaną przez wirus grypy. 
Badania te wykonywane są za-
równo w  Zakładzie Badania Wi-
rusów Grypy, Krajowym Ośrodku 
ds. Grypy, Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego – PZH, jak 
też w 16 wojewódzkich stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych.
Kolejna kwestia: obawa przed nie-
pożądanymi odczynami poszcze-
piennymi (NOP). Tego rodzaju 
reakcja o różnym nasileniu może 
wystąpić u niewielkiego procen-
ta osób zaszczepionych. Odczyny 
te mogą mieć charakter reakcji 
miejscowych, tj.: zaczerwienie-
nie, bolesność i obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia oraz rzadziej reak-
cji ogólnych, tj.: niewielki wzrost 
temperatury ciała, ból mięśni, 
stawów i głowy, które ustępują 
po kilku dniach. Nie należy utoż-
samiać ich z zachorowaniem na 
grypę. Pragnę jednocześnie pod-
kreślić, że NOP nie u każdej oso-
by występują, są przewidywalne  
a zatem pod kontrolą, gdy tym-
czasem powikłania pogrypowe 
mogą przebiegać w sposób trudny 
do przewidzenia i bardzo groźny 
dla pacjenta. Nie zapominajmy, że 

grypa jest chorobą, która ze wzglę-
du na możliwe niejednokrotnie 
wielonarządowe powikłania, może 
wymagać hospitalizacji, pozostawić 
zdrowotne konsekwencje do końca 
życia, a nawet zakończyć się zgo-
nem. Jeśli chodzi o tzw. modę na 
nie szczepienie...
Powiem tylko, iż wprost trudno 
uwierzyć, że w nowoczesnym, inte-
ligentnym społeczeństwie w środku 
Europy posłuch mogą znaleźć opi-
nie negujące jedną z największych 
zdobyczy cywilizacji jaką są szcze-
pienia ochronne. Ostatnia kwestia 
– czynnik ekonomiczny.  Ma swoje 
uzasadnienie. Koszt szczepionki 
dla niektórych grup społecznych 
może się wydawać zbyt wysoki. Na 
szczęście coraz więcej samorządów 
oferuje szczepienia przeciwko gry-
pie za darmo. Bardzo pochwalam 

tego rodzaju inicjatywy. Oczywi-
ście nadal staję na stanowisku, że 
szczepienia przeciwko grypie po-
winny na stałe znaleźć się w Pro-
gramie Szczepień Ochronnych  
w grupie szczepień obowiązkowych 
– nieodpłatnych, zwłaszcza w gru-
pach podwyższonego ryzyka bez 
względu na wiek.

Dziękuję za te wyjaśnienia. Sezon 
grypowy już się rozpoczął. Proszę  
o krótką „instrukcję”- jak ustrzec się 
przed grypą?

Prof. dr hab. Lidia Brydak:  
Proszę Państwa zasady profilak-
tyki są proste i można zawrzeć je  
w zaledwie w dwóch punktach: 
1. Regularne coroczne, sezono-
we szczepienie przeciwko grypie. 
Szczepienie jest najskuteczniej-
szą, najtańszą metodą profilaktyki,  

Tran z witaminami  
i kwasami Omega-3
suplement diety, 60 kapsułek
Suplement zawiera olej z wątroby dorsza, bo-
gaty w witaminy A i D, łatwo rozpuszczające 
się rozpuszczalny w tłuszczach, a także kwasy 
tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA). Wzmacnia 
układ odpornościowy.
Dystrybutor: Diagnosis Sp. z o.o.

Tran z rekina 
grenlandzkiego 
z Islandii 
ODPORNOŚĆ dla całej 
rodziny, suplement die-
ty, 250ml
Produkt o smaku mango  
i brzoskwiń, bez posmaku ryby, 
zawiera alkiloglicerole z oleju  
z wątroby rekina, witaminy A, C, 
D, E, cynk i selen.
Suplement pomaga dbać  
o zdrowie wzmacniając układ 
odpornościowy.
Producent:  
DOMOWA APTECZKA Sp. z o.o.

Tran z rekina  
grenlandzkiego
NA ODPORNOŚĆ, 
suplement diety, 250ml
Produkt o smaku malin, bez 
posmaku ryby. Zawiera alki-
loglicerole z oleju z wątroby 
rekina, witaminy A, C, D, E, 
cynk i selen.
Suplement pomaga dbać  
o zdrowie wzmacniając układ 
odpornościowy.
Producent:  
DOMOWA APTECZKA Sp. z o.o.
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a także najlepszą ochroną nie tyl-
ko dla nas ale też dla naszych ro-
dzin. Komitet Doradczy do Spraw 
Szczepień Ochronnych (ACIP) 
wraz z WHO co sezon epidemicz-
ny wydają zalecenia dotyczące 
szczepień przeciwko grypie. Za-
leca się szczepienie wszystkim 
chętnym osobom począwszy od 
6. miesiąca życia. Zgodnie z nimi 
do szczepień przeciwko grypie 
wskazane są osoby z grup ryzyka, 
które szczególnie narażone są na 
wystąpienie powikłań grypowych 
czy utratę życia:
• dzieci i kobiety w ciąży,
• osoby starsze po 50. roku życia,
• osoby przewlekle chore oraz 

osoby po przeszczepach,
• osoby spoza grup ryzyka po-

winny zaszczepić się nie tylko  
w trosce o własne zdrowie, ale 
również o zdrowie najbliższych.

2. Przestrzeganie zasad higieny:
• regularne mycie rąk,
• unikanie bliskiego kontaktu  

z osobami chorymi,
• w przypadku zachorowania – 

pozostanie w domu,
• przestrzeganie zasad higieny 

podczas kaszlu i kichania - za-
krywanie ust i nosa przy po-
mocy chusteczki jednorazowej, 
nigdy w dłoń.

Zatem szczepić powinni się wszy-
scy, a zasady profilaktyki są jasne. 
Proszę jeszcze przypomnieć na-
szym Czytelnikom kiedy najlepiej 
zaszczepić się przeciwko grypie?

Prof. dr hab. Lidia Brydak:  
Proszę Państwa zasady profilak-
tyki są proste i można zawrzeć je 
zaledwie w dwóch punktach:
Nie ma sztywnego terminu do-
tyczącego szczepień. W Polsce 
sezon epidemiczny grypy trwa 
zwykle od września do końca 
sierpnia, a szczyt zachorowań 
ma miejsce między styczniem  
a marcem. W związku z tym osoby  
z grup podwyższonego ryzyka 
powinny wykonać szczepienie 
jeszcze przed rozpoczęciem se-
zonu epidemicznego, gdy tylko 
szczepionki będą dostępne w ap-
tekach. Jeżeli z jakiś powodów 
szczepienie nie może być wyko-
nane przed sezonem epidemicz-
nym, wówczas szczepionkę moż-
na podać także w okresie jego 
trwania, gdy badania laboratoryj-
ne potwierdzają, że wirus grypy 
już krąży w danej populacji.
Pamiętajmy jednak, że o szczepie-
niu zawsze decyduje lekarz.

Pani Profesor - jeśli już się zaszcze-
piliśmy, to czy możemy być pewni, 

że nie zachorujemy na grypę? Jaka 
jest skuteczność szczepionki prze-
ciwko grypie?

Wysoka - sięga 70 - 90% u dzieci 
i dorosłych poniżej 65. roku życia. 
Oczywiście skuteczność szczepie-
nia zależy od wielu czynników, 
których omówienie przekracza 
zakres tego wywiadu. Pragnę jed-
nak podkreślić, że szczepionki 
stanowią nie tylko sukces ale są 
dobrodziejstwem współczesnej 
medycyny. Na przestrzeni lat ura-
towały one wiele istnień ludzkich. 
Aktualnie wiele chorób dzięki 
szczepieniom, albo praktycznie 
zostały wyeliminowane albo ma 
łagodniejszy przebieg. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku 
grypy – szczepionka od dziesiąt-
ków lat stała się sposobem na za-
pobieganie grypy. Proszę Państwa 
- dajmy sobie szansę i zaszczepmy 
w sobie chęć szczepienia. Nasze 
zdrowie i życie są tego warte.

Dziękuję za rozmowę.

wywiad udostępniony  
w ramach akcji „Zaszczep w sobie  

chęć szczepienia”, realizowanej  
przez Główny Inspektorat  Sanitarny. 

http://www.szczepienia.gis.gov.pl/

Tymianek z Podbiałem 
30+6 pastylek, suplement diety
Suplement przeznaczony dla osób po-
wyżej 12 roku życia, zawiera wyciąg  
z tymianku i podbiału oraz dodatek 
specjalnie skomponowanych 20 ziół.
Wyprodukowano dla:  
MSFarma Sp. z o.o.

Tymianek z Podbiałem 
30+6 pastylek, BEZ CUKRU,  
suplement diety
Suplement przeznaczony dla osób po-
wyżej 12 roku życia, zawiera wyciąg  
z tymianku i podbiału oraz dodatek spe-
cjalnie skomponowanych 20 ziół.
Wyprodukowano dla: 
MSFarma Sp. z o.o.

Biovital Zdrowie
suplement diety, 1000ml
Witaminy+żelazo+głóg
Produkt zawiera zestaw wi-
tamin z grupy B, witaminę C, 
witaminę E, żelazo oraz wy-
ciąg z głogu.
Przeznaczony jest dla osób 
dorosłych – przepracowa-
nych, przemęczonych, chcą-
cych utrzymać dobrą kondy-
cję organizmu niezależnie od 
wieku.
Może być stosowany przez 
diabetyków.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., 
Warszawa.



Dicopeg junior
proszek x 14 sasz po 5g, 
wyrób medyczny

BeSlim 3
3 fazowy produkt wspierający odchudzanie
3 x 30 tabletek, suplement diety

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

Vitaral
suplement diety,  
60 tabletek drażowanych
Suplement diety zawierający zestaw 
witamin i składników mineralnych prze-
znaczonych w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania. 
Podmiot odpowiedzialny:  
Valeant Sp. z o.o.

Suplement zawiera składni-
ki, które wspierają procesy 
odchudzania wg naturalnego 
cyklu dobowego, dlatego za-
wiera trzy rodzaje tabletek: 
na rano, na południe i na noc. 
Białe tabletki na rano po-
budzają procesy trawienne, 
czerwone tabletki na połu-
dnie wspierają utratę wagi. 
Składniki niebieskiej tabletki 
na noc zmniejszają apetyt.
Producent: COLFARM.

Skład: makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek 
krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny.&nbsp;Nie zawiera 
glutenu. 
Działanie: wyrób medycznym o osmotycznym działaniu prze-
czyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie 
jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia 
błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.
Wskazania: zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w 
przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. 
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

16 ZDROWIE
I OPIEKALISTOPAD – GRUDZIEŃ

MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJIZDROWIE
I OPIEKA

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukow-
ców, dotyczących leczniczych właściwości mieszanki 
miodu z cynamonem zostały opublikowane w jednym 
z wydań tygodnika „World News”. Okazuje się, że tą 
cudowną mieszanką można leczyć większość chorób. 
Co więcej, z jej cudownych właściwości mogą korzy-
stać również osoby chore na cukrzycę.

Choroby serca
Miód i cynamon działają dobroczynnie na ser-

ce. Obniżają poziom cholesterolu we krwi, a także 
chronią przed zawałem. Wystarczy zmieszać miód 
z mielonym cynamonem i smarować nim chleb.  
Takie śniadanie wzmocni nie tylko pracę naszego 
serca, ale wesprze nas w ochronie przed miażdżycą. 
Nic zatem dziwnego, że miód wchodzi obecnie w skład 
diety płetwonurków, sportowców i alpinistów. Jeśli  
zależy nam przede wszystkim na obniżeniu choleste-
rolu, możemy również skorzystać z innego przepisu:  
2 łyżki miodu i 3 łyżeczki cynamonu zmieszać  

z 200 ml ciepłej wody. Taki napój obniża poziom  
cholesterolu o 10% w ciągu zaledwie dwóch godzin! 
Jeśli ktoś ma mocno podwyższony poziom cholestero-
lu, wystarczy pić ten miodowy napój trzy razy w ciągu 
dnia, by utrzymać wyniki na optymalnym poziomie.

Warunek jest jeden – tak jak w przypadku każdego 
leku, danego nam przez naturę – regularne i długo-
trwałe spożywanie przyniesie oczekiwane rezultaty. 

MIÓD i CYNAMON
Panaceum na wszelkie dolegliwości?

Dobroczynne właściwości miodu znane są od dawna. Już starożytni Egipcjanie 
wkładali miód faraonom do grobowca, co świadczy o tym, iż cenili oni ten nie-
zwykły dar natury. Właściwości lecznicze miodu znane i wykorzystywane były 
także w medycynie ludowej w leczeniu różnych chorób i schorzeń. Okazuje się 
jednak, że gdy połączymy miód z cynamonem uzyskamy lek, który nie bez ko-
zery można nazwać cudownym panaceum na wszelkie choroby.



Jeśli zatem ktoś oczekuje cudownego uzdrowienia  
z dnia na dzień, może się rozczarować. Natura wyma-
ga pokory i cierpliwości.

Zapalenie stawów
Jeśli chcemy uleczyć miodem chore stawy, wy-

starczy codziennie rano i wieczorem wypić szklankę 
ciepłej wody (ok. 42°C - w zbyt gorącej wodzie miód 
traci swoje lecznicze właściwości) zmieszaną z dwie-
ma łyżeczkami miodu i jedną łyżeczką cynamonu. 
Systematycznie picie takiego trunku pozwoli uleczyć 
nawet chroniczne zapalenie stawów. Nie jest to tylko 
teoria. Badania tego typu zostały przeprowadzone na 
Uniwersytecie w Kopenhadze. Obserwacji poddano 
200 pacjentów. W ciągu zaledwie jednego miesiąca  
73 z nich zaczęło się poruszać o własnych siłach, nie 
odczuwając bólu.

Lek na wieczną młodość
Któż z nas nie chciałby być wiecznie młody? Oka-

zuje się, że matka natura pomyślała o wszystkim, 
dając nam rozwiązanie na wyciągnięcie ręki. Wy-
starczy sporządzić miodową herbatę – przegotować  
3 szklanki wody z 1 łyżką cynamonu i – po schłodze-
niu – dodać 4 łyżki miodu. Taka herbatka spożywa-
na systematycznie (l/4 szklanki 3x dziennie) sprawia, 
że dolegliwości wieku starczego – jeśli już się poja-
wią – są mniej uciążliwe. Dzięki niej skóra jest świeża  
i miękka niczym skóra dwudziestolatka i to do późnej 
starości.

Eliksir zdrowia
Lista dolegliwości i chorób, na które miód i cyna-

mon pomagają - zgodnie z obserwacjami naukowców 
- jest niezwykle długa. Napój z tych składników po-
maga na zapalenie pęcherza moczowego i dróg mo-
czowych, skutecznie leczy bole żołądkowe, chroniąc 
żołądek przed wrzodami. Miód z cynamonem chroni 
również układ pokarmowy, ograniczając nadmierne 
powstawanie gazów.

Zważywszy na sezon jesienny, jednoznacznie ko-
jarzony jako okres grypy i przeziębień, warto zaopa-

trzyć się w spore ilości miodu. Codzienne zażywanie 
miodu i cynamonu wzmacnia system odpornościowy, 
chroniąc nas przed wirusami i bakteriami. Naukowcy  
w Hiszpanii stwierdzili, że miód zawiera natural-
ne substancje, które niszczą szczepy grypy i chronią 
przed nią pacjentów. Miód pomaga nie tylko na grypę, 
jest pomocny również przy wszelkiego rodzaju infek-
cjach. Gdy zależy nam na szybkim zwalczeniu prze-
ziębienia, wystarczy przez okres 3 dni, trzy razy dzien-
nie zażywać 1 łyżkę miodu z 1/4 łyżeczką cynamonu. 
Wyleczymy w ten sposób zarówno przeziębienie,  
jak i chroniczny kaszel oraz oczyścimy oskrzela.

Miód pomaga także – co może zabrzmi nieco pa-
radoksalnie, zważywszy na dużą wartość kaloryczną 
miodu oraz wysoką zawartość cukru – odchudzają-
cym się. Wystarczy codziennie rano na czczo i wieczo-
rem przed snem wypić szklankę miodu z cynamonem. 
Pozwala to obniżyć wagę nawet u nadmiernie otyłych 
osób, gdyż miód z cynamonem ogranicza odkładanie 
się tłuszczu w organizmie.

Spożywanie miodu z cynamonem w proporcjach 
1:1 pozwala również zregenerować siły witalne, tak-
że w przypadku osób, które skarżą się na chroniczne 
zmęczenie. Najlepiej spożywać miód i cynamon roz-
prowadzony w wodzie po południu, gdy nasze siły  
i energia słabną. Z obserwacji dr Miltona wynikało, że 
pacjenci, którzy spożywali tę słodką miksturę odzyski-
wali energię, byli bardziej ruchliwi, chętniej podejmo-
wali się różnych zadań.

Najbardziej niesamowite wnioski wysnuli naukow-
cy w Japonii i Australii. Wykazali oni, że mieszanka 
miodu z cynamonem może być stosowana jako lek na-
wet w przypadku znacznych zmian rakowych: kości, 
żołądka czy tez innych organów wewnętrznych.

Każdy miód to najlepszy pokarm, jaki dała nam 
natura – bogaty w składniki odżywcze, dobrze przy-
swajany i trawiony przez nasz organizm. Warto więc 
korzystać z tego bogactwa, o którym już Hipokra-
tes mawiał: „Dobrze jest, jeśli pokarm jest lekarstwem  
a lekarstwo pokarmem”.

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

Sezon grypowy rozpoczął się 
na dobre, a ta choroba, jeżeli nie 
jest odpowiednio leczona, oznacza 
groźne powikłania takie jak: zapa-
lenie oskrzeli, płuc, ucha, mięśnia 
sercowego. Szczególnie narażeni 
na powikłania są seniorzy, których 
układ odpornościowy jest słabszy.

Kiedy należy się zaszczepić?
Szczepionkę najlepiej jest podać 

przed sezonem grypowym czyli 
od końca sierpnia. Jednak wielu 
pacjentów zastanawia się do kiedy 
warto ją podać. Sezon grypowy za-
czyna się już we wrześniu, jednak 
to nie oznacza, że zaszczepienie się 
w listopadzie czy nawet grudniu 
nie ma sensu. W Polsce od wielu 

la największe nasilenie zachoro-
wań na grypę przypada na styczeń  
i luty. Po podaniu szczepionki swo-
ista odporność rozwija się w ciągu 
2-3 tygodni i utrzymuje przez 6-12 
miesięcy. 

Kto powinien się zaszczepić 
przeciw grypie?

Jeżeli lekarz nie stwierdza prze-
ciwwskazań to tak naprawdę każ-
dy kto kwalifikuje się do podania 
takiej szczepionki powinien ją 
przyjąć. Ogólnoświatowe zalecenia 
dotyczące szczepienia przeciwko 
grypie mówią, zgodnie z wytycz-
nymi organizacji ACIP oraz WHO, 
że zaszczepić powinien się każdy.  
W Polsce nie ma obowiązkowych 

(finansowanych z budżetu Mini-
sterstwa Zdrowia) szczepień prze-
ciw grypie. Są to szczepienia zale-
cane, powinny objąć następujące 
grupy osób:
• osoby po przeszczeie organu,
• zdrowe dzieci od 6 do 59 mie-

siąca życia,
• osoby w wieku powyżej 50 lat  

(w tej grupie znacznie zwiększa 
się liczba osób należących do 
grup wysokiego ryzyka), 

•  dorosłych i dzieci, chorujących 
na przewlekłe choroby układu 
sercowo-naczyniowego, odde-
chowego (w tym chorych na 
astmę), 

• dorosłych i dzieci z niedobora-
mi odporności (w tym spowo-
dowanymi leczeniem immu-
nosupresyjnym lub zakażeniem 
HIV), kobiety, które są lub będą 
w ciąży w trakcie sezonu epide-
micznego grypy,

• pensjonariuszy domów spokoj-
nej starości, zakładów opieki 
zdrowotnej, dla przewlekle cho-
rych bez względu na ich wiek

Szczepienie przeciwko 
grypie – gdzie i dla kogo?

Okres jesienno-zimowy jest traktowany przez specjalistów 
jako czas największej zachorowalności na grypę.  Jest bar-
dzo dużo sposobów, które pozwolą nam poprawić odpor-
ność naszego organizmu na działanie tego wirusa, jednak 
jedynym skutecznym i polecanym przez lekarzy są szcze-
pienia przeciwko grypie.

Sudafed XyloSpray HA 
10ml z kwasem hialuronowym

Syrop Prawoślazowy
125g, ALTHAE SIRUPUS 

Sudafed XyloSpray
10ml

Skład: 1ml roztworu zawiera 1mg ksylo-
metazoliny.
Działanie: miejscowo na błony śluzowe 
działa obkurczająco na naczynia zmniej-
szając prze-krwienie, obrzęk, wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu 
wirusowego oraz bakteryjnego ostrego 
nieżytu nosa lub przewlekłego zaostrza-
jącego się zapalenia zatok przynosowych, 
alergicznego nieżytu nosa, zapalenia 
ucha środkowego – w celu udrożnienia 
trąbki słuchowej.
Podmiot odpowiedzialny:  
Johnson & Johnson.

Skład: 100g zawiera: Althaeae radicis ma-
ceratio 32,9g, ekstahent –mieszania woda 
i etanol (40:1), sacharozę 64g, kwas benzo-
esowy 0,1g oraz wodę do 100g.
Działanie: powlekające, łagodzące, osła-
niające.
Wskazania: kaszel w przebiegu stanów 
zapalnych górnych dróg oddechowych 
spowodowane podrażnieniem błony ślu-
zowej gardła.
Podmiot odpowiedzialny:  
Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

Skład: 1ml roztworu zawiera 1mg ksylo-
metazoliny.
Działanie: miejscowo na błony śluzowe, 
działa obkurczająco na naczynia zmniej-
szając przekrwienie, obrzęk, wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu 
wirusowego oraz bakteryjnego ostrego 
nieżytu nosa lub przewlekłego zaostrza-
jącego się zapalenia zatok przynosowych, 
alergicznego nieżytu nosa, zapalenia 
ucha środkowego – w celu udrożnienia 
trąbki słuchowej.
Podmiot odpowiedzialny:  
Johnson & Johnson.

ZDROWIE
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• osoby otyłe, u których indeks 
masy ciała (BMI) wynosi powy-
żej 40,

• wszyscy pracownicy ochrony 
zdrowia (lekarze, pielęgniarki  
i pozostały personel szpitali oraz 
ośrodków lecznictwa otwartego, 
pogotowia ratunkowego),

• pracowników domów spokojnej 
starości oraz zakładów opieki 
medycznej, którzy kontaktują 
się z pensjonariuszami lub cho-
rymi (w tym także dziećmi), jak 
też osoby zapewniające opiekę 
domową pacjentom z grup wy-
sokiego ryzyka

• członków rodzin osób należą-
cych do grup wysokiego ryzyka

• osoby opiekujące się dziećmi  
w wieku poniżej 5 lat,

• pracowników służb publicznych, 
np. konduktorów, kasjerów, po-
licjantów, wojskowych, nauczy-
cieli, przedszkolanki, dziennika-
rzy, pracowników budowlanych, 
ekspedientów sklepów i marke-
tów, rzemieślników itp.

Czy po szczepieniu mam 
pewność, że nie zachoruję?

Żadna szczepionka nie ma 
100% skuteczności, ale podanie jej 
przeciw grypie zapobiega powikła-
niom. Jest to kluczowe dla naszego 
zdrowia ponieważ to właśnie po-

wikłania są najgroźniejsze dla na-
szego zdrowia a czasami nawet ży-
cia. W wypadku kiedy zdarzy nam 
się jednak zachorować na grypę 
to szczepienie nie jest pozbawione 
znaczenia. Osoby, które po przyję-
ciu szczepionki chorują na grypę 
przechodzą ją z dużo łagodniej-
szymi objawami.  Ponadto szcze-
pienia przeciw grypie są skuteczne 
w zapobieganiu zachorowaniom  
u ok. 90 % zdrowych dorosłych.  

Darmowe szczepienia  
przeciw grypie

Narodowy Fundusz Zdrowia 
zalicza szczepienia przeciw wiru-
sowi grypy do tak zwanych „zale-
canych” czyli tych, które nie są re-
fundowane. Jednak grypa jest coraz 
większym problemem szczególnie 
w dużych skupiskach miejskich. 
Dlatego właśnie w okresie jesien-
nym w niektórych miastach są or-
ganizowane darmowe akcje szcze-
pień przeciw grypie. Udział w niej 
jest dobrowolny i uwarunkowany 
przekroczeniem 65 roku życia oraz 
brakiem przeciwwskazań zdro-
wotnych do realizacji szczepie-
nia. Przed szczepieniem należy się 
skonsultować z lekarzem, który 
zdecyduje czy szczepienie jest wska-
zane czy nie. Jeżeli nasz lekarz nie 
stwierdzi takich przeciwwskazań 

to możemy się udać do wybranego 
punktu szczepienia. Należy przy so-
bie mieć dowód osobisty, ponieważ 
akcje są prowadzone wyłącznie dla 
zameldowanych mieszkańców da-
nego miasta. W takiej akcji bierze 
udział z reguły kilkanaście punk-
tów szczepień więc nie powinni-
śmy mieć problemu z wybraniem 
najbliższego dla nas. Należy jednak 
pamiętać, że liczba szczepionek jest 
limitowana więc warto zrobić to jak 
najwcześniej.  

Informację o prowadzonej ak-
cji oraz o punktach wykonywania 
szczepień w naszym mieście nie 
trudno znaleźć. Akcje są zawsze 
ogłaszane w lokalnych mediach, 
Internecie a także w placówkach 
zdrowia. W trakcie wizyty u lekarza 
również możemy zasięgnąć infor-
macji o darmowych szczepieniach. 

Warto poświęcić trochę czasu  
i zabezpieczyć swój organizm 
przed okresem grypowym. Po-
zwoli to nam zaoszczędzić dużo 
czasu i przebrnąć przez ten okres 
bez niepotrzebnych problemów  
z grypą. Należy również pamiętać, 
że przyjmowanie takich szczepio-
nek rok rocznie poprawia ich sku-
teczność i prawie wyklucza możli-
wość zachorowania.

oprac. W. Jakubek

Clotrimazolum 
10mg/g, krem 20g

Chlorchinaldin
20 tabletek do ssania
Skład: 1 tabletka zawiera 2mg chlorochinaldolu.
Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniakowe.
Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy 
ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej  
i gardła po leczeniu antybiotykami.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:  ICN Polfa Rzeszów S.A.

Sachol żel stomatologiczny
10g

Skład: 1g kremu zawiera 10mg klotrymazolu.
Działanie: przeciwgrzybicze.
Wskazania: miejscowe leczenie grzybic stóp, pachwin, 
skóry między palcami, łupieżu pstrego, zakażeń grzybiczych 
skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.
Podmiot odpowiedzialny:   
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.

Skład: 1g żelu zawiera: 87,1mg salicylanu choliny i 0,1mg chlorku 
cetalkonium.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe i miejscowo odkaża-
jące.
Wskazania: do stosowania miejscowego na śluzówki jamy 
ustnej jako lek wspomagający w leczeniu chorób przyzę-
bia, opryszczkowym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej  
i innych chorób błon śluzowych.
Podmiot odpowiedzialny: Pharma Swiss Ceska Republika s.r.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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W przeszłości w walce z niestrawnością najczęściej 
stosowano mleko lub jego przetwory. Te „domowe” 
sposoby nie zawsze były skuteczne, o czym łatwo prze-
konać się również dzisiaj. Potrafimy już nieźle radzić 
sobie z niestrawnością, ale najlepiej jej po prostu za-
pobiegać.

Co to właściwie  
jest niestrawność?

Aby trawienie dobrze przebiegało, powinny współ-
grać ze sobą przynajmniej trzy procesy:

  prawidłowe rozdrobnienie i wymieszanie jedzenia 
w ustach i żołądku,

  niezakłócony transport pożywienia przez przełyk, 
żołądek, jelito cienkie, jelito grube do odbytu,

  prawidłowe wydzielanie soków trawiennych 
w przewodzie pokarmowym, takich jak ślina, kwas 
żołądkowy, żółć, enzymy trzustkowe i jelitowe.

Dzięki nim organizm może rozłożyć pożywienie 
na proste składniki i przetransportować wraz z krwią 
tam, gdzie są one potrzebne. Jeżeli którykolwiek 
z mechanizmów zawodzi, mamy do czynienia z nie-
strawnością. Odczuwamy zgagę, mdłości, wzdęcia, 
„odbijania”. Dochodzi do wymiotów, biegunek lub za-
parć.

Zgaga
Najczęstszym objawem niestrawności jest zgaga. 

Mamy wtedy wrażenie pieczenia w przełyku, a nawet 
bólu za mostkiem, promieniującego aż do gardła, ple-
ców, barków.

Panuje opinia, że zgagę powoduje przede wszyst-
kim nadkwaśność żołądkowa, co nie jest do końca 
prawdą. Na tę dolegliwość bardzo często narzekają 

osoby, które w ogóle są pozbawione soku żołądkowe-
go. Zgaga może też pojawiać się u osób z tak zwaną 
przepukliną rozworu przełykowego, nacieczeniem 
rozrostowym żołądka, po resekcji żołądka, w choro-
bach dróg żółciowych, w okresie ciąży, a także jako 
objaw nerwicy.

Główną przyczyną zgagi jest motoryczne zaburze-
nie funkcji dolnej części przełyku i zwieracza wpustu. 
Sprzyjają jej: nadużywanie jedzenia, tytoniu i alkoholu 
(kto miał kaca, wie o czym mowa), przedłużające się 
napięcie nerwowe, wyczerpanie psychiczne i ogólne 
zmęczenie.

Każda dłużej trwająca niestrawność może być obja-
wem poważnych chorób przewodu pokarmowego, np. 
choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, kami-
cy pęcherzyka i dróg żółciowych, zapalenia wątroby, 
trzustki. Częste przyjmowanie zbyt obfitych, ciężko-
strawnych posiłków bardzo obciąża nasz przewód po-
karmowy i może wywołać dużo poważniejsze skutki 
niż objawy zwykłego przejedzenia. Jeżeli dolegliwości 
utrzymują się, powinniśmy udać się do lekarza, aby zy-
skać pewność, że nie chorujemy na zapalenie przełyku  

Zgaga, a także inne objawy niestrawności przez wieki były zmorą ludzi, na któ-
rą ciężko cokolwiek poradzić. Problemy żołądkowe „od zawsze” stanowiły jedną  
z najczęstszych dolegliwości naszych przodków.

Niestraszna zgaga  
czy niestrawność
Dolegliwości żołądkowo-jelitowe
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i żołądka, zapalenie trzustki, jelita, 
kamienie żółciowe lub nowotwory 
układu pokarmowego.

Jak zapobiegać  
niestrawności i zgadze?

Odżywiać się dobrze, regular-
nie i z umiarem! Nie przejadać się 
słodyczami. Nie jeść ostrych po-
traw!

Metoda ziołowa  
na niestrawność

Przyczyną kłopotów z brzu-
chem może być zwykłe prze-
jedzenie, zbyt duże tempo  
w czasie posiłku, albo coś ciężko-
strawnego. Aby złagodzić przykre 
objawy, warto wspomóc się zioła-
mi. Poniższe zioła pomogą Ci po-
zbyć się uczucia ciężkości w żołąd-
ku, zgagi, wzdęć i nudności:
Imbir – likwiduje zgagę i nudno-

ści. Łyżeczkę świeżo startego 
kłącza zalej szklanką wrzątku. 
Wymieszaj, parz 10 min, wypij.

Koper włoski – zmniejsza ból 
brzucha. Pół łyżeczki nasion 
zalej szklanką wrzątku i parz 
15 min pod przykryciem. Pij 4 
razy dziennie po pół szklanki. 

Rumianek – ułatwia trawienie. 
Łyżeczkę suszonego ziela zalej 
szklanką wrzątku, parz 3 min. 
Pij po ciężkostrawnym jedze-
niu.

Kminek – ułatwia pozbycie się ga-
zów. Po obfitym posiłku żuj lub 
połknij kilka nasion kminku.

Jak pozbyć się wzdęć
Wzdęcia to po prostu zgroma-

dzona duża ilości gazów w jelitach, 
która objawia się bólem brzucha. 

Jak szybko i skutecznie pozbyć 
się tego uciążliwego uczucia?

1   Napar z jałowca.   
Łyżeczkę suszonych jagód ja-
łowca rozdrobnij w moździe-
rzu. Zalej szklanką wrzątku. 
Parz 5 min pod przykryciem. 
Taki napar pij trzy razy dzien-
nie po jedzeniu. Kuracja nie 
powinna trwać dłużej niż 
6 tygodni – potem zrób dwu-
tygodniową przerwę.

2   Kminek z miodem.   
Zmiel łyżkę nasion kminku 
i wymieszaj z połową łyżki 
miodu. Miksturę jedz po każ-
dym posiłku. Zmielony kmi-
nek możesz też wymieszać  
z łyżką otręb, a potem posypać 
kanapki, surówkę lub sałatkę.

3   Herbatka z bazylii.   
Łyżkę suszonych liści bazylii 
zalej szklanką wrzątku. Parz 
pod przykryciem 15–20 min. 
Przecedź napar. Wypijaj po 
pół szklanki bazyliowej her-

batki trzy – cztery razy dzien-
nie, zwłaszcza po jedzeniu 
produktów o działaniu wzdy-
mającym (takich jak kapusta, 
czy cebula).

Jeżeli zioła nie pomogły i mimo 
wszystko dolegliwości nie ustępu-
ją, a zgaga i niestrawność męczy 
Cię już kilka dni, odwiedź ko-
niecznie lekarza. 

oprac. J. Kurkowski

Natychmiast należy spotkać 
się z lekarzem, jeżeli:

  objawom niestrawności 
towarzyszą ostre bóle 
brzucha, wysoka gorącz-
ka, osłabienie lub utrata 
przytomności

  dolegliwościom żołąd-
kowym towarzyszy gwał-
towne chudnięcie

  nie możemy znaleźć przy-
czyn dolegliwości

  podejrzewamy, że kłopo-
ty żołądkowe wywołało 
przyjmowanie nowych 
leków

  dolegliwości wywołują 
niepokój lub strach

  dolegliwości nie ustępują 
po krótkim czasie samo-
dzielnego leczenia 

Iberogast
20ml, płyn doustny
Lek roślinny do stosowania 
w zaburzeniach żołądko-
wo-jelitowych, zawiera 
wyciągi z ziela ubiorka 
gorzkiego, z korzenia arcy-
dzięgla, z kwiatu rumianku, 
z owocu kminku, z owocu 
ostropestu, z liści melisy,  
z liści mięty pieprzowej.
Podmiot  
odpowiedzialny: 
STEIGERWALD, Niemcy.

Cholester  
Cholesterol na dobrym poziomie  
suplement diety, 30 tabletek
Preparat przeznaczony dla dorosłych osób pragnących zadbać o utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Zawiera monakolinę K z fermentowane-
go czerwonego ryżu i sterole roślinne.
Dystrybutor: Garden Pharm.

Enterol 250  
20 kapsułek
Skład: zawiera 250mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, nawracających biegunek 
spowodowanych zakażeniem C.difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną 
lub metronidazolem, zapobiegawczo w biegunkach żywieniowych, dojelitowych.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Często udając się w dale-
ką podróż, spotykamy Polaków.  
Zamieszkują kraje i rejony, w któ-
rych nie spodziewalibyśmy się spo-
tkać kogokolwiek mówiącego w na-
szym ojczystym języku, a jednak...

Skomplikowana historia naszego 
kraju, wpłynęła na złożoność losów 
Polaków, którzy często mimo woli, 
ale też z własnego wyboru stali się 
emigrantami. Jednym z miejsc, które 
stało się ostoją Polaków jest Mada-
gaskar.

Madagaskar to państwo położo-
ne na wyspie o tej samej nazwie, na 

południowo-wschodnim wybrzeżu 
Afryki. Jest to czwarta co do wielko-
ści wyspa na świecie, zamieszkiwana 
głównie przez Malgaszów, z których 
połowa to chrześcijanie. Madagaskar 
znany jest w świecie przede wszyst-
kim ze swojej niesamowitej fauny  
oraz wydobywanych tam szmarag-
dów.

Wyspa stanowiła centrum za-
interesowań Anglii i Francji, które 
dążyły do utworzenia kolonii. Pod 
koniec XIX wieku Francuzom udało 
się zdobyć wyspę, co oficjalnie uzna-
li również Anglicy. Pełną niepodle-
głość Madagaskar odzyskał dopiero 
w 1960 roku.

Polskie ślady
Okazuje się, że Polacy mają wię-

cej wspólnego z Madagaskarem niż 
można by przypuszczać.

Historia polskości na Mada-
gaskarze zaczyna się bowiem już  
w XVI wieku wraz z osobą Krzysz-
tofa Pawłowskiego (zm. 1603), któ-
ry w 1596 r. wyruszył jako kupiec  

z Gdańska w celach handlowych. 
Odbył on podróż morską z Lizbony 
do Goa, która była portugalską en-
klawą na terenie Indii. Nie ma pew-
ności, co do tego czy jego statek za-
trzymał się na Madagaskarze. Można 
przypuszczać, że tak – chociażby po  
to, by uzupełnić zapasy. Tak więc był 
to najprawdopodobniej pierwszy 
Polak, który miał kontakt z tą egzo-
tyczna wyspą.

Innym Polakiem, zapomnia-
nym przez wielu historyków  
i badaczy, któremu dane było zoba-
czyć Madagaskar był Michał Dzier-
żanowski (ok. 1725 - 1808), znany 
przede wszystkim jako konfedera-
ta barski. Była to postać niezwykle 
barwna - podróżnik i obieżyświat, 
znający kilka języków. Na Oceanie 
Indyjskim zajmował się prawdopo-
dobnie korsarstwem, co w konse-
kwencji doprowadziło go aż na Ma-
dagaskar, gdzie trafił uciekając przed 
Anglikami. Tu ciszył się sympatią tu-
bylców, których wspierał w walkach 
z Francuzami. Sam tytułował się 

MADAGASKAR
Śladami Polaków

Polacy to naród, który możemy spotkać na caym świecie. Nasi rodacy podróżowali do 
najdalszych zakątków od stuleci, często wpisując się w karty historii nieznanych nam lądów. 
Chcemy Wam przybliżyć ich losy, w kolejnych numerach odkrywając inny rejon świata.

Gold Omega 3 Mocne serce
suplement diety, 60 kapsułek miękkich
Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb 
zimnowodnych, mianowany na 65%-ową zawartość kwasów tłusz-
czowych omega-3, uzupełniający dietę w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodziny omega -3. Przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania serca.
Producent: Olimp Laboratories.
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królem Madagaskaru: ,,z Bożej łaski 
Michał I król Madagaskaru”. Jednak 
Francja, która zaczęła się wówczas 
mocno interesować Madagaskarem, 
przepędziła „króla” z wyspy, który na 
skradzionym holenderskim statku 
powrócił do Polski.

Oficjalnie historia Polaków 
na Madagaskarze rozpoczyna się  
w 1776 roku, kiedy to Maurycy Be-
niowski – słynny polski podróżnik 
pochodzenia węgierskiego, żołnierz, 
awanturnik i kosmopolita – którego 
rząd Francji wysłał z misją koloniza-
cyjną na Madagaskar trzy lata wcze-
śniej, został przez tubylców obwoła-
ny królem (!) wyspy. Po przybyciu na 
Madagaskar na swoją siedzibę wy-
brał miejscowość Marancet (obecnie 
Maroantsetra) w północno-wschod-
niej części wyspy, nad zatoką An-
tongil, koło ujścia rzeki Tingueballe 
(obecnie Antanambalona), którą 
nazwał na cześć króla francuskiego 
Ludwika XV Louisburgiem. Dzisiaj 
Maroantsetra jest podobno jedną 
z najładniejszych miejscowości na 
Madagaskarze. Beniowski energicz-
nie penetrował, badał i zagospoda-
rowywał administrowaną przez sie-

bie część kraju. W 1776 r. powrócił 
do Francji, by przedstawić rządowi 
swe plany wykorzystania nowego 
lądu, nie uzyskał jednaj poparcia.  
W czerwcu 1785 roku przypłynął po 
raz ostatni na Madagaskar. Utworzył 
wówczas wojsko złożone z tubylców, 
które ubrał w polskie (!) rogatywki. 
Opanował francuską faktorię han-
dlową w Zatoce Antongila i stoli-
cę kraju, wybudował kilka fortów, 
ale zginął w potyczce z Francuzami  
23 maja 1786.

Król Beniowski musiał sobie 
mocno zaskarbić miłość Malgaszów, 
o czym świadczą liczne dowody 

owej sympatii pozostawione na wy-
spie do dnia dzisiejszego. Pisał o tym 
już znany polski pisarz i podróżnik 
Arkady Fiedler (1894-1985), który 
przebywał na Madagaskarze na krót-
ko przed II wojną światową. Beniow-
ski jest bowiem obecny w podręcz-
nikach szkolnych, poświęcone jest 
mu odrębne hasło w encyklopedii, 
a nawet jedna z ulic Antananary-
wy – stolicy Madagaskaru: „rue de 
Beniowski”. Dla Malgaszów jest on 
symbolem walki o wyzwolenie kraju 
spod francuskiej dominacji.

XIX wiek to czas, kiedy wielu Po-
laków w ramach tzw. Wielkiej Emi-
gracji po klęsce powstania listopado-
wego znalazło się we Francji. Wśród 
nich byli także dwaj bracia: Ludwik 
Mierosławski (1814-1878) – jeden 
z czołowych działaczy polskiej emi-
gracji, rewolucjonista i bohater Wio-
sny Ludów – oraz jego młodszy brat 
Adam Piotr Mierosławski. Temu 
drugiemu działalność polityczna 
była raczej obca, został natomiast ka-
pitanem francuskiej marynarki han-
dlowej, żeglarzem i łowcą wielory-
bów. Stał on się wybitnym morskim 
podróżnikiem, po trosze piratem,  
a także władcą wysp Nowy Amster-
dam i Saint Paul na Oceanie Indyj-
skim. Jako kapitan statku „Courier 
de Bourbon”, którego macierzystym 
portem była wyspa na Oceanie In-
dyjskim, prawdopodobnie niejeden 
raz zawitał na Madagaskar.

Wielka Emigracja sprawiła, że 
wielu Polaków -powstańców i ich 
potomkowie pozostało we Francji 
na stałe. Także później Francja stała 
się krajem, do którego z okupowa-
nych ziem przybywali Polacy. Mia-
ło to również miejsce po pierwszej 
i drugiej wojnie światowej. Często 
Więc Polacy byli zatrudniani w ko-
lonialnej administracji francuskiej 
lub też oddawali się służbie jako 
żołnierze Legii Cudzoziemskiej.  
Z całą pewnością więc część z nich 

Maurycy Beniowski

Mapa i sceny z życia tubylców, XVII w.
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przebywała na Madagaskarze aż 
do 1960 roku, kiedy to Madagaskar 
uzyskał niepodległość. Tajemni-
ce ich tożsamości i ilości skrywają  
z pewnością francuskie archiwa.

Nie tylko jednak żołnierze  
i pracownicy administracji znajdo-
wali swoje miejsce na Madagaska-
rze. Także polski Kościół podjął się 
misji ewangelizacyjnej na terenie 
wyspy. Najbardziej znanym mi-
sjonarzem jest z całą pewnością 
jezuita Jan Beyzym (1850 - 1912), 
nazywany apostołem trędowa-
tych. Mając 48 lat, wyjechał on  
z Krakowa na Madagaskar, gdzie 
pracował w schronisku dla trędo-
watych. W 1903 roku rozpoczął on 
budowę szpitala dla trędowatych, 
którą udało mu się ukończyć – dzięki 
ofiarności polskiego społeczeństwa 
– na rok przed śmiercią. Kierował 
on budową szpitala, sam rzeźbił ele-
menty do kaplicy, prowadził szeroką 
korespondencję, a nade wszystko 
opiekował się chorymi, swoim ży-
ciem dając świadectwo ewangelicz-
nym nakazom. Stworzył on również 
słownik polsko-malgaski, pisywał 
artykuły do pracy misyjnej. Zmarł 

jako ofiara febry, zarażony wcześniej 
trądem. Jego trud i poświęcenie do-
cenił papież Jan Paweł II, dokonując 
w Krakowie w 2002 roku jego be-
atyfikacji. W bazylice Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Krakowie znaj-
dują się jego relikwie-kości z prawe-
go ramienia.

Praca misyjna polskiego Kościo-
ła katolickiego trwa na Madagaska-
rze po dziś dzień. Misjonarze są nie 
tylko kapłanami dla tamtejszej lud-
ności, ale są jednocześnie nauczy-
cielami i lekarzami. W 2006 roku 
na Madagaskarze pracowało 62 pol-
skich misjonarzy z różnych zgroma-
dzeń zakonnych.

Tuż przed II wojną światową  
z inicjatywy francuskiego ministra 
zrodził się pomysł przekazania Ma-
dagaskaru - wówczas francuskiej ko-
lonii - Polsce. Były to czasy koloniali-
zmu na świecie, więc także i w Polsce 
powstała idea zdobycia terenów ko-
lonialnych, które rozwiązałyby cho-
ciaż częściowo problemy z przelud-
nieniem i bezrobociem. Madagaskar 
miał stać się miejscem, na którym 
osiedlaliby się głównie polscy Żydzi, 
ale również ludność, etnicznie pol-
ska. W 1937 na Madagaskar udała 
się specjalna polska komisja rządo-
wa (Komisja Studiów), której celem 
była ocena możliwości realizacji 
tego planu. Pomysł był krytykowa-
ny zarówno przez prasę francuską, 
jak i polską. Ostatecznie realizację 
planów zakończył wybuch II wojny 
światowej.

Wspomniany już wcześniej Ar-
kady Fiedler napisał nawet książ-

kę, będącą owocem jego podróży 
pt. ,,Jutro na Madagaskar” (1939), 
która miała zachęcić Polaków do 
emigracji na czerwoną wyspę. Jed-
nakże odległe położenie wyspy oraz 
panujący tam afrykański klimat nie 
zachęcały Polaków do emigracji. Po 
1936 roku zamieszkało tam zaledwie 
kilkanaście rodzin, o których Fidler 
pisał: Serce rośnie gdy o nich myśleć. 
Spisali sie gracko. Złożyli dowód, że  
z łagodnych pól polskich i z łaskawe-
go klimatu można przenieść i gdzie 
indziej twardą krzepę i junacką ocho-
tę. Tu, na Madagaskarze, obce słońce 
nie pieści, obca ręka nie głaska. Tu ła-
twiej paść niż stać. A oni stanęli moc-
no. Zawistną łapę Greków strzepnęli. 
Hindusów wzięli za mordę, Malga-
szów pozyskali, wodę na swój młyn 
skierowali, los skłonili do uśmiechu; 
od Greków i Hindusów wymusili 
uznanie, od Francuzów przyjaźń.  
I chwalą jeszcze gorące słońce, że ra-
fie płodzi i pracują bez wytchnienia, 
dzielne lechickie zuchy.

Wybuch II wojny światowej oraz 
późniejsza polityczna sytuacja kraju 
sprawiły, że nie tylko plany emigra-
cji Polaków stały się nierealne, ale 
również kontakt z wyspą. Obec-
nie wyspę zamieszkuje ok. 80 osób, 
głównie misjonarzy. Madagaskar 
stał się miejscem, które coraz chęt-
niej odwiedzane jest przez turystów, 
miłośników przyrody i alpinistów.  
O Polakach, mieszkających tam 
na stałe można powiedzieć jedno: 
,,Wszyscy myślą o Polsce i za nią tę-
sknią, aczkolwiek z rożnych powo-
dów i często nie potrafią sprecyzować 
dokładnie czego im brakuje” (http://
rokpolskinamadagaskarze.blog.pl/  
– autor anonimowy).

Redakcja 

oprac. na podstawie M. Kaluski 
„Śladami Polaków w świecie.  

Polacy na Madagaskarze”

Adam Piotr Mierosławski

Thealoz Duo Gel
10 ml
Produkt zawiera trehalozę oraz hialu-
ronian sodu.
Płynny żel, chroni, nawilża, działa 
osmoregulacyjnie, na powierzchnię 
oka.
Dystrybutor: Thea Polska Sp. z o.o. 

Hyabak 0,15%
10ml
Nawilżające krople do oczu  
i soczewek kontaktowych, za-
wierające 0,015g hialuronianu 
sodu w 10ml. 
Wytwórca: Laboratoires THEA, 
Francja.
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Wraz z nastaniem zimowej pory 
ogarnia nas świąteczna gorączką. 
Każdy lubi tę szczególną, magiczną 
i rodzinną atmosferę, która pojawia 
się już na długo przed 24 grudnia. 
Cieszy nas zapach choinki i poma-
rańczy. Z radia słychać świąteczne 
melodie. Ale to tylko komercyjna 
część świąt. Coraz częściej zapomi-
namy o prawdziwych tradycjach, 
które mogą być także magiczne  
i niepowtarzalne, bo to nasze, pol-
skie tradycje.

Nasi dziadkowie i pradziadko-
wie zupełnie inaczej obchodzili Boże 
Narodzenie. Uwaga skupiona była 
przede wszystkim na ich sakralnym 
charakterze, zwłaszcza, że Boże Na-
rodzenie jest obok Wielkanocy jed-
nym z najważniejszych świąt kościel-
nych.  Nazwa Wigilia pochodzi od 
łacińskiego słowa vigiliare – czuwać 
oraz vigilia – czuwanie i  nawiązuje 
do oczekiwania na narodziny Jezusa. 
Jako że jest to najdłuższa noc w roku, 
przodkowie przypisywali jej szcze-
gólne znaczenie. W dzień Wigilii 
mogło zdarzyć się wszystko. Mimo 
śniegu zakwitały rośliny, zwierzę-
ta mówiły ludzkim głosem, woda  

w studniach zamieniała się w wino,  
a każdy sygnał przesyłany przez 
naturę człowiekowi był dla niego 
wróżbą na nadchodzący rok. Wi-
gilijny poranek na polskiej wsi za-
czynał się bardzo wcześnie. Każda 
gospodyni i każdy domownik wy-
konywali ostatnie przygotowania do 
uroczystej kolacji, gdyż po wzejściu 
pierwszej gwiazdy nie wolno było 
wykonywać żadnej pracy. Do domu 
znoszono więc zapas drewna na 
opał oraz wody pitnej, a zwierzętom 
przygotowywano paszę na cały okres 
świąt. Do domu przynoszono rów-
nież choinki z uciętym wierzchoł-
kiem. Drzewka ubierano w kolorowe 
ozdoby w kształcie gwiazd, zrobione 
z drucików czy ciastek. Popularne 
były także jabłka i orzechy. Warto 
wspomnieć, że gwiazdy i światy to 
oryginalne polskie ozdoby, znane je-
dynie w naszym kraju. 

Dobór obrzędowych potraw 
i zwyczajów wigilijnych wyraźnie 
świadczy, że korzenie tej wiecze-
rzy sięgają czasów prasłowiańskich.  
W nawiązaniu do tych tradycji w pol-
skich domach przez cały dzień i noc 
stale utrzymywany był ogień na pale-
niskach, aby bliscy, którzy pożegnali 
się już z ziemskim życiem, mogli się 
ogrzać. Ściśle przestrzegano zakazu 
szycia, rąbania drewna, tkania, za-
miatania w kierunku drzwi by nie 
przyszyć, przepędzić lub narazić na 
uszkodzenie przybyłą duszę. Uważać 

należało nawet przy siadaniu – zanim 
zajęło się swoje miejsce, trzeba było 
na nie dmuchnąć, by nie usiąść na 
niezwykłym gościu. Znana do dziś 
tradycja pozostawiania pustego na-
krycia przy stole pierwotnie odnosiła 
się właśnie do zmarłych, dla których 
było ono przygotowane. Dopiero  
w czasach wojny, gdy wielu bliskich 
nie wracało do domu na święta,  
w nadziei, że jeszcze żyją i niespo-
dziewanie powrócą, zostawiano jed-
no puste nakrycie. 

Kwestia potraw i zwyczajów 
kulinarnych w wigilijną noc jest 
szczególnie ważna. Do momentu 
wspólnej wieczerzy domowników 
obowiązywał ścisły post, który ulegał 
złagodzeniu wraz z rozpoczęciem 
wieczerzy. Wśród wigilijnych po-
traw nie mogło być mięsa (od tego 
przykazania odstępowali zwykle bo-
gaci szlachcice, którzy podawali np. 
potrawy z ogona bobra, tłumacząc, 
że jest on przez cały czas w wodzie 
i niewiele różni się od ryby), posiłki 
przede wszystkim przyrządzone były 
z pożywienia, które dostarczyła na-
tura. Dominowały dania rybne, po-
pularne były również bakalie, miód, 
groch, dania mączne, kasza, kapusta, 
kluski, pierogi, zupy: migdałowa, 
barszcz, żurek, łamańce z makiem, 
pierniki, kisiel owsiany, grzyby, kutia 
– symbol jedności żywych i umar-
łych. Wszystko gotowane było na 
tradycyjnym oleju lnianym.

Polskie tradycje
Boże Narodzenie

Z czym kojarzy nam się grudzień? Wszystkim bez względu na wiek kojarzy się ze świę-
tami Bożego Narodzenia. Jednak skojarzenia już nie są takie jednoznaczne dla każdego. 
Prezenty, choinka, karp, kolorowe światełka… Oto o tradycji słów kilka.
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Sama wieczerza miała swój 
ustalony harmonogram i niezmien-
ny, uroczysty charakter. Zaraz po 
zapadnięciu zmroku i pojawieniu 
się pierwszej gwiazdy domownicy 
zbierali się przy świątecznym sto-
le, by wysłuchać Ewangelii według  
św. Łukasza czytanej przez najstar-
szego z rodziny. Później ta sama oso-
ba rozpoczynała dzielenie się opłat-
kiem. Ta piękna tradycja pochodzi 
prawdopodobnie od  zwyczaju obda-
rowywania się chlebem nieofiarnym 
przez pierwszych chrześcijan. Samą 
wieczerze wigilijną słusznie można 
też nazwać przypomnieniem dawnej 
agape – uczty pierwszych chrześci-
jan na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. 
Liczba potraw kojarzona z dwuna-
stoma apostołami przetrwała do dnia 
dzisiejszego. Obok jedzenia wyróżnić 
można i tradycyjne napoje. Znany 
nam kompot z suszonych owoców 
podawany był zwykle dzieciom. Do-
rośli za prawdziwie świąteczny tru-
nek uważali… piwo i wódkę. W za-
możnych domostwach pito również 
wino.

Z końcem posiłku atmosfera 
ulegała rozluźnieniu, ale nadal prze-

pełniona była magią. Dziewczęta 
wyciągały spod obrusa źdźbła siana. 
Zielone oznaczało szybki ślub, zwię-
dłe – oczekiwanie na zamążpójście, 
a żółte śmierć w staropanieństwie. 
Rychły ślub wywróżyć można było 
nawet z ziarenek kutii – wystarczy-
ło podrzucić odrobinę w górę i ob-
serwować, czy  przyklejają się do 

sufitu. Świątecznie mogli poczuć się 
także mieszkańcy stodół i obór. Tej 
nocy pozostałe jedzenie zmieszane  
z opłatkiem stanowiło dla nich po-
dziękowanie za pracę, jaką wykonują 
dla ludzi w ciągu całego roku. Wi-
gilijny wieczór kończył się pasterką. 
Dla wszystkich rozpoczynał się czas 
radosnego świętowania. 

Trudno jest wybrać najciekaw-
sze obrzędy, ale warto wymienić 
jeszcze jeden ze zwyczajów: 

Co zrobić by w domu cały 
rok gościło zdrowie? 

Należy przypilnować, by o po-
ranku do domu pierwszy wszedł 
mężczyzna, nie kobieta, bo jej 
przyjście wróży choroby. By w do-
-mu zawsze był chleb, stół, na któ-
rym spożywana będzie wigilijna 
kolacja, musi być przewiązany 
łańcuchem. 

Wiele mroźnych zim upłynęło od 
czasów, gdy w polskich domach go-
ściły owe piękne zwyczaje. Zapewne 
większości z nich nigdy nie uda się 
przywrócić do tradycyjnego świą-
tecznego obrządku, bo nikt z nas nie 
ma już czasu, nawet w święta, wy-
cinać kolorowych ozdób z papieru, 
wróżyć z siana, obserwować niebo… 
Dlatego dbajmy o to, by przynaj-
mniej cześć obyczajowości świątecz-
nej nie umarła, bo nic tak nie łączy 

jak wspólna tradycja. Dzięki niej na-
ród może zachować swoją tożsamość 
nawet w czasach, w których ciężko 
jest mówić o indywidualności. Tra-
dycje świąteczne są niewyczerpanym 
źródłem informacji o naszych przod-
kach, ale nie tylko. Mogą one stano-
wić doskonałą inspirację do uczy-
nienia świąt naprawdę magicznymi 
– bez potrzeby włączania telewizo-
ra. A może w tym roku spróbujemy, 
bo kto wie, może zimowe niebo lub 
źdźbła siana spod obrusa wywróżą 
nam coś zaskakującego?

oprac. M.Grzeczyńska, M. Oblas

COREGA Super mocny
krem mocujący do protez zębowych, 40g
Krem mocujący do pełnych i częściowych protez zębowych, zapobie-
ga dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę, nie zawiera cynku.
Dystrybutor: GlaxoSmithKline Consumer.



Przygotowanie:
Pierniki kroimy na małe kawał-

ki, wrzucamy do garnka i zalewa-
my ciepłą wodą do rozmoknię-
cia (powinny być gęstą jednolitą 
masą). Następnie sparzamy mi-
gdały wrzątkiem aby obrać je 
ze skórki i wrzucamy do garnka. 
Dodajemy orzechy. Całość zale-
wamy wodą, zagotowujemy aż 
bakalie zmiękną. Do ugotowa-
nych bakalii dodajemy pokrojone 
na pół morele, śliwki oraz rodzynki. 
Dodajemy łyżkę masła, sól oraz 
sok z cytryny do smaku i zago-
towujemy przez około 20 minut. 
Wcześniej przygotowaną masę 
piernikową podgrzewamy na de-
likatnym ogniu i uważamy, aby jej 
nie przypalić, a następnie doda-
jemy wywar z bakalii i owoców. 
Całość znów zagotowujemy oko-
ło 15 minut. Jeżeli moczka jest za 
mało słodka polecamy dodać do 
niej trochę miodu. Całość prze-
kładamy do małych miseczek  
i ozdabiamy migdałami.
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Wigilia
po Śląsku

Śląskie potrawy wigilijne różnią się nieco od 
tych tradycyjnych Polskich. W śląskiej kuchni  
regionalnej oprócz tych standardowych potraw  
jak barszcz czerwony z uszkami, ryba po grecku, 
dominują potrawy  z maku i piernika – moczka, 
makówki. Kolacja nie może obejść się bez siemie-
niotki (Siemionki, konopiotka) czy tradycyjnego 
kompotu wigilijnego z suszu. Jak je przyrządzić?

Moczka
Przyrządzana na wiele sposobów jednak w każdym dominują-
cymi składnikami są pierniki oraz bakalie. Swoja konsystencją 
przypomina gęsta zupę lub marmoladę. 

Kompot z suszu

Składniki:
• 300 g piernika
• 300 g orzechów włoskich
• 300 g orzechów laskowych
• 200 g migdałów
• 200-300 g rodzynek
• 300 g suszonych śliwek
• 150 g suszonych moreli
• 0,5 l kompotu śliwkowego
• 0,5 l kompotu agrestowego
• 1 łyżka masła
• świeżo wyciśnięty sok z 1/2 cytryny
• sól do smaku
• 1 łyżka miodu lub cukru

Siemieniotka
Przyrządzana na Śląsku, trochę zapomniana zupa wigilijna.

Składniki:
• 30 dag nasion konopnych 
• litr mleka 
• łyżka masła 

•  łyżka cukru 
•  sól 
• kasza, gryczana  

i jaglana

Przygotowanie:
Nasiona opłukujemy, wrzucamy do garnka, zalewamy 

wrzątkiem i odcedzamy. Tak przygotowane nasiona zale-
wamy 2 l wody i gotujemy przez godzinę. Po zagotowaniu 
odcedzamy ale zostawiamy wywar z nasion. Ugotowane 
nasiona ucieramy tłuczkiem do momentu, aż puszczą bia-
łe mleczko. Mleczko wlewamy do wywaru z nasion i odle-
wamy je do garnka z wodą po gotowaniu. Znów zalewamy 
nasiona niewielką ilością wody, przecieramy i zlewamy bia-

łą wodę do garnka. Czynność powtarzamy kilkakrotnie, aż  
z nasion zostaną nam same łupinki. Do białej wody dolewa-
my mleka, cukru i solimy do smaku. Można zagęścić 3 łyżka-
mi zmielonej kaszy jaglanej (ewentualnie mąki). Zupę zago-
towujemy. Przed podaniem dodajemy łyżkę masła. Osobno 
gotujemy kaszę gryczaną (lub jaglaną) na sypko. Wkładamy 
ją na talerz i zalewamy gorącą zupą. Na talerzyku obok moż-
na podać grzanki.

Składniki:
• po 100 g suszonych owoców: jabłek, 

gruszek, śliwek, moreli
• garść rodzynek
• 2 litry wody
• ½ łyżeczki cynamonu
• 1/3 szklanki cukru
• 2 łyżki miodu
• 1 pomarańcza
• 6 goździków

Przygotowanie:
Mieszankę owoców wrzucamy do 

garnka zalewamy wodą i zagotowuje-
my. Dodajemy cynamon, goździki i cukier. 
Gotujemy na małym ogniu przez około 
30 minut. Na koniec doprawiamy kompot 
miodem oraz sokiem z pomarańczy. Po-
dajemy do kolacji wigilijnej.

Kompot oprócz swojego wyśmienite-
go smaku idealnie  wspomaga pracę jelit.

oprac. M. Oblas
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Chociaż Święty Mikołaj kojarzy się nam z 6 grudnia, to  
z powodów napływu zachodniej kultury jego postać coraz 
częściej utożsamiana jest także z Wigilią. Jeżeli takowe po-
łączenie Ci nie przeszkadza to w czasie Bożego Narodze-
nia może warto odwiedzić centrum dowodzenia ubranego 
w czerwony kubrak i posiadającego długą brodę starusz-
ka, obdarowującego prezentami dzieci na całym świecie? 
Leżące na terenie Koła Podbiegunowego, lapońskie mia-
steczko Napapiiri uważane jest przez wszystkich za świą-
teczną stolicę Starego Kontynentu. Co roku, przybywają 
tutaj tysiące turystów, poszukujących wyjątkowego miej-
sca na spędzenie tego magicznego okresu.

Rejkiawik – mroźna stolica Islandii, nie dość, że samo 
miasto należy do niezwykle czarujących, to ogromna 
ilość śniegu buduje magiczną i tajemniczą atmosferę! Co 
więcej, w czasie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia  
i w roku następnym, z powierzchni Islandii świetnie wi-
doczna będzie zorza polarna. Według ekspertów NASA, 
podobny efekt ostatnio widzialny był kilkadziesiąt lat 
temu! Islandia to jednak nie tylko śnieg i zorza polarna.  
To także gorące źródła i gejzery, czynne kratery wulka-
niczne, przepiękne wodospady, psie zaprzęgi i idealna at-
mosfera do spędzenia rodzinnych świąt.

Jeśli w świętach Bożego Narodzenia liczy się dla Ciebie 
także wymiar duchowy i sakralny, wtedy koniecznie po-
winieneś odwiedzić Rzym i przylegającą do niego Stolicę 
Apostolską. Niezwykłym przeżyciem jest z pewnością 
uczestnictwo w mszy Wigilijnej odbywającej się w Bazy-
lice św. Piotra w Watykanie, którą odprawia sam papież. 
Chociaż na pierwszy rzut oka odstraszający morze być 
tłum, to tak naprawdę ogromna ilość ludzi uświadamia 
nam, że jesteśmy uczestnikami jednego z najważniej-
szych wydarzeń w religii chrześcijańskiej.

Wędrówki bliskie i dalekie

Wioska świętego Mikołaja w Laponii 

Rejkiawik, Islandia

Rzym, Włochy 

Złota jesień, zmienia się w szarość aż nadchodzi zima. Zima to święta Bożego Narodzenia i powitanie  
Nowego Roku. W tym wydaniu zachęcę Państwa do wędrówek dość dalekich, bo w odległe miejsca.  

Podglądniemy jak świętują i witają nowy rok w innych krajach. Do Siego Roku!



Planując spędzenie tegorocznych świąt w nietypowym 
miejscu, zawsze należy pamiętać o wspaniałych Al-
pach – szczególnie jeżeli lubimy spędzać czas aktywnie.  

Osobiście polecam francuską część tychże gór, miastecz-
ka i wiejskie osady, oraz 400 kilometrów tras dla narcia-
rzy, ogromną ilość wyciągów narciarskich. Co więcej, 
przepiękne widoki, szczyty pokryte sporą warstwą śnie-
gu oraz magiczna górska atmosfera sprawią, że będą to 
jedne z najbardziej wyjątkowych świąt w Waszym życiu! 

Fajerwerki wystrzeliwane ze szczytu Zamku Edynburskie-
go oraz wież starego miasta? Koncert setek kobziarzy od-
grywających Amazing Grace przed pomnikiem Sir Wal-
tera Scotta? Czemu by nie! Chociaż te tradycje mało mają 
wspólnego z naszymi polskimi świętami, to dla mieszkań-
ców Edynburga są jednym z najważniejszych elementów 
każdego wigilijnego wieczoru! Wszystko to skąpane w sce-
nerii wielokolorowych światełek, którymi obwieszone jest 
dokładnie całe miasto oraz niezwykle przyjaznej atmosfe-
ry powodującej, że wielu zagranicznych gości decyduje się 
tutaj spędzić Gwiazdkę. Jeżeli w te święta chcesz spotkać 
sympatycznych i wyjątkowych ludzi, koniecznie odwiedź 
Edynburg!

Do Siego Roku!

Edynburg, Wielka Brytania 

Alpy
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KOŃSKA MAŚĆ 
ROZGRZEWAJĄCA
350ml
Maść końska w formie żelu zawiera opty-
malnie dobrane składniki, które służą do 
pielęgnacji ciała. Działa energetyzująco oraz 
łagodząco na skórę organizmu. Polecana do 
masażu i terapii manualnych.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA Sp. z o.o.

KOŃSKA MAŚĆ FORTE 
ROZGRZEWAJĄCA
350ml
Żel wyprodukowany według tradycyjnej recep-
tury z dużą zawartością naturalnych wyciągów 
ziołowych. Może być stosowana w nadmiernym 
obciążeniu lub długotrwałym wysiłku fizycznym 
do rozgrzania.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA Sp. z o.o.
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Pytania:
1.  Twardy na komputerze
2.  Cięta odpowiedź
3. Dostajemy je pod choinkę
4.  Składamy je podczas dzielenia się opłatkiem
5.  Świąteczna kolacja z 12 potrwawami 
6.  Świętuje ostatniego dnia roku
7.  Inaczej mięciutki, aksamitny, delikatny

8.  Przy hetmanie w szachach 
9.  Ogród Adama i Ewy
10. Buduje piece kaflowe
11. Ruch „wędrówkowy” ludności poza granice kraju
12. Przynosi prezenty 6 grudnia
13. Rok ma ich 12
14. Ogół wszystkiego co nas otacza i co  

postrzegamy zmysłami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hasło:

Pierwsze 5 osób, które zadzwonią do redakcji  
pod numer telefonu: 32/ 253-75-00  

lub wyślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  
na adres mailowy: biuro@fuzio.pl  
rozlosowane zostaną upominki.  
Zostaną do Państwa wysłane już  

w Nowym 2016 Roku!
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Krzyżówka
pod choinkę

Ogłaszamy konkurs 

„Smaczne i zdrowe danie kolorowe!”
Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31 grudnia 2015 przysłać swój ulubio-
ny, zdrowy przepis na dowolną potrawę wraz z jej zdjęciem! 

Autor najlepszego przepisu otryzma ciśnieniomierz Tech-Med TMA868, a przepis 
zostanie opublikowany w naszym Magazynie Zdrowie i Opieka.

Przepisy wraz ze zdjęciami proszę przesyłać na adres Katowice, ul. Pułaskiego 9 kod 
40-273 lub drogą mailową biuro@fuzio.pl z dopiskiem: „ZDROWIE i OPIEKA”. 

Życzymy powodzenia!



Zadbaj, aby Twoje kości  
były jak najdłużej młode!

Calmagin
forte

DZIAŁANIE:  
•  wapń zawarty w składzie to podstawowy budulec 

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

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

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

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

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

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



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

SOPELEK3
aspirator do nosa

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

ABsOlUTNy hIT CENOWy
ZAmóW JUŻ DZIŚ W sWOJEJ hURTOWNI

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

WYRÓB MEDYCZNY, BLOZ: 9076742

NOWOŚĆ !


