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MMaj i czerwiec to miesiące radosne, słoneczne,  
a większość z nas snuje już plany urlopowe.  
Zaczymamy przyglądać się uważniej sygnałom, jakie 
emituje nasz organizm. Dostrzegamy wiele elemen-
tów do poprawy, bo o zdrowie trzeba dbać zawsze 
i po prostu warto. Po zimie, pracy zdalnej w skutek 
pandemii, doskwiera nam brak aktywności. Zaczy-
namy myśleć o naszych mięśniach i kościach. Jed-
nocześnie majówka rozpoczyna sezon grillowy, więc 
warto pomyśleć o bardziej zdrowym grillowaniu. Brak 
zwykłego kontaktu międzyludzkiego spowodował, 
że częściej korzystamy z telefonów, smartfonów, ta-
bletów, ale czy wiemy, że smartfony mają negatywny 
wpływ na nasz organizm? Warto się nad tym zastano-
wić. Jak zawsze dbając o Wasze zdrowie radzimy, które 
produkty rozgrzewają, a które chłodzą, jakie witaminy 
są ważne dla nas, gdzie je szukać. 

Jak zwykle zachęcamy Was także do poznawania 
najciekawszych zakątków w Polsce, a mamy wiele 
cudów natury...

Z okazji Dnia Matki wszystkim naszym ukochanym 
Mamom i ich pociechom, z okazji Dnia Dziecka  
składamy  z całego serca najlepsze życzenia!

Redakcja
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Ostéon - oznacza kość, a póros 
- dziurę, otwór. W osteoporo-
zie kość staje się porowata, 
zrzeszotniała i krucha. Kości 
zdrowego człowieka są bardzo 
wytrzymałe i łamią się dopiero 
pod wpływem dużych sił, jakie 
występują np. podczas upadku 
lub zderzenia samochodów. 
Kości chorego z osteoporozą 
są tak osłabione, że łamią się 
przy banalnym potknięciu,  
a nawet podczas normalnego 
spaceru. Osteoporozę nazywa-
my „cichym złodziejem“ – oso-
ba narażona nie wie, że ta cho-

roba „okrada” ją z minerałów.  
O stratach często dowiaduje 
się za późno, kiedy ubytek ko-
ści jest już bardzo duży. Nie-
stety, dość często pierwszym 
sygnałem choroby jest złama-
nie, będące nieodłączną cechą 
osteoporozy.  

Komu zagraża  
osteoporoza?
Decydują o tym okoliczno-
ści wynikające z cech dzie-
dzicznych i fizjologii nasze-
go organizmu, czyli czynniki 
wewnętrzne oraz czynniki ze-

wnętrzne, jak odżywianie się 
czy styl życia. Wieloletnie ba-
dania wykazały, że najważniej-
szymi z nich są:

• osteoporoza u matki 
Ponad wszelką wątpliwość wy-
kazano, że skłonność do oste-
oporozy dziedziczymy po mat-
ce. Jeżeli nasza mama czy babcia 
miała osteoporozę, to jesteśmy 
również na nią narażeni i to bar-
dziej od innych. Nie oznacza to, 
że sprawa jest przesądzona a tyl-
ko, że zwiększa się ryzyko zacho-
rowania na osteoporozę.  

PO 40 ROKU ŻYCIA W ZNACZNY SPOSÓB SŁABNIE TWORZENIE SIĘ KOŚCI. MÓWIĄC 
KRÓTKO – ZACZYNAJĄ SIĘ ONE STARZEĆ. JEST TO NORMALNY PROCES, TAK JAK 
POWSTAWANIE ZMARSZCZEK NA TWARZY, CZY WYPADANIE WŁOSÓW. TRACIMY  
W TEN SPOSÓB OK. 1% MINERAŁÓW ROCZNIE. NATOMIAST W OSTEOPOROZIE UBY-
TEK KOŚCI JEST ZNACZNIE WIĘKSZY, OSIĄGA 5% ROCZNIE, A NAWET WIĘCEJ.

OSTEOPOROZA
„cichy złodziej kości“



• wątła budowa ciała 
Im bardziej masywna budowa 
ciała, tym mniejsze zagrożenie 
osteoporozą. Osoby o „drob-
nych kościach” są zatem bar-
dziej narażone, w przeciwień-
stwie do kobiet „puszystych”. 
Spadek masy kostnej dotyczy 
wszystkich, ale ten sam 5% 
ubytek masy kości będzie miał 
inne skutki u osób o drobnych 
kościach w porównaniu do 
osoby o kościach masywnych.  

• zaprzestanie miesiączko-
wania (menopauza) 
Z ostatnią miesiączką rozpo-
czyna się okres menopauzy. 
Następuje to zwykle w wie-
ku ok. 49 lat. Jajniki przestają 
produkować żeński hormon 
– estrogen, który wpływa bez-
pośrednio na komórki kostne i 
jego brak powoduje zanik ko-
ści. W okresie menopauzy ko-
bieta może tracić nawet 4-7% 

masy kostnej rocznie. Szcze-
gólnie narażone są kobiety, 
które przestały miesiączkować 
poniżej 50 roku życia.

• zaawansowany wiek 
Proces starzenia obejmuje 
cały organizm. Starzeją się na-
sze komórki i narządy, starzeją 
się też nasze kości. Ubytek mi-
nerałów występuje zarówno 
u kobiet jak i mężczyzn, ale  
u kobiet proces ten jest szyb-
szy. Sytuację kobiet pogarsza 
jeszcze fakt, że ich maksymal-
na, szczytowa masa kości jest 
niższa o 10-20% w stosunku 
do mężczyzn. Postępujące 
pogorszenie zdolności wchła-
niania wapnia wpływa nega-
tywnie na procesy odnawia-
nia kości. Zarówno produkcja 
witaminy D3 przez skórę jak 
i jej przetwarzanie jest coraz 
słabsze, a pogorszenie spraw-
ności fizycznej powoduje 

coraz rzadsze eksponowa-
nie ciała na słońce. Tak, więc  
u osób starszych niezbędne 
jest wprowadzenie profilakty-
ki osteoporozy.

• niedobór wapnia w diecie  
Wapń jest podstawowym 
składnikiem kości, dostarcza-
nym wraz z pokarmami, głów-
nie z mlekiem. Dzienne zapo-
trzebowanie na wapń wynosi 
u kobiety w okresie menopau-
zy ok. 1500mg (1 litr mleka). 
Dieta bogata w wapń jest 
istotna także u dzieci, gdyż 
dzięki niej ich organizm może 
zbudować mocny szkielet  
i osiągnąć wysoką szczytową 
masę kości.  

• brak wysiłku fizycznego
Najsilniejszym regulatorem 
pracy komórek kostnych jest 
wysiłek fizyczny. Komórki ko-
stne „są wrażliwe“ na obciąże-
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nia mechaniczne i pod wpły-
wem naprężeń budują kość, 
by im sprostać. Natomiast brak 
obciążeń lub długotrwałe leże-
nie w łóżku powoduje niszcze-
nie kości. Im więcej ćwiczeń, 
tym mocniejsze kości.  Ruchu 
nie da się zastąpić żadnymi 
lekami, natomiast ruch może 
zastąpić wiele z nich. Koniecz-
ny jest codzienny, co najmniej 
półgodzinny spacer lub kwa-
drans intensywnych ćwiczeń 
fizycznych.

• palenie tytoniu i alkoho-
lizm
Zarówno palenie tytoniu, jak  
i picie alkoholu działa toksycz-
nie na komórki tworzące kość. 
Zatem nawet u zdrowej, ale pa-
lącej papierosy osoby, ryzyko 
wystąpienia osteoporozy jest 
wyższe; podobnie jak u osób 
nadużywających alkoholu. 

• choroby i leki powodujące 
osteoporozę  

Osteoporoza może powstać  
w przebiegu innych chorób 
lub też być skutkiem ubocz-
nego działania leków. Może 
się pojawić przy schorzeniach 
gruczołów wydzielających 
hormony regulujące gospo-
darkę wapniową ustroju: przy-
tarczyc i tarczycy oraz u osób 
cierpiących na: niewydolność 
nerek, schorzenia wątroby, za-
burzenia przewodu pokarmo-
wego, cukrzycę i reumatoidal-
ne zapalenie stawów. Również 
wieloletnie podawanie leków 
steroidowych np. w leczeniu 
astmy lub przeciwpadaczko-
wych, może przyczyniać się do 
powstawania osteoporozy.
  
Według reumatologa dr Adria-
na Okulickiego osteoporoza to 
jedna z najczęstszych chorób 
populacji dorosłych. Defini-
cja podana przez Internatio-
nal Osteoporosis Fundation 
(IOF) określa osteoporozę, jako 
chorobę metaboliczną kości,  

w której zmiany ilościowe i ja-
kościowe prowadzą do zwięk-
szonego ryzyka złamań.

Złamanie to najważniejszy 
objaw i najpoważniejsze po-
wikłanie choroby, która w wie-
lu przypadkach prowadzi do 
zgonu (20% chorych ze złama-
niem szyjki kości udowej umie-
ra w ciągu roku, 20% pacjen-
tów ze złamaniem kręgosłupa 
w ciągu 5 lat) lub upośledzenia 
sprawności i pogorszenia, ja-
kości życia.
Celem postępowania w oste-
oporozie jest ocena ryzyka zła-
mania kości oraz zapobieganie 
jego wystąpienia, a w przypad-
ku złamania kości o charakterze 
osteoporotycznym (niskoener-
getycznym), zapobieganie ko-
lejnemu złamaniu.
Zagrożone osteoporozą i zwięk- 
szonym ryzykiem złamania kości 
są osoby, u których występują 
określone czynniki ryzyka. Ich 
obecność jest podstawą do 
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rozpoczęcia badań w kierunku 
osteoporozy.
Ocenę zwiększonego ryzy-
ka złamania kości wymagają 
kobiety w okresie pomeno-
pauzalnym oraz mężczyźni 
powyżej 50 r.ż. Osoby poniżej 
podanego przedziału wieku 
wymagają diagnostyki w kie-
runku osteoporozy jedynie  
w przypadku obecności cho-
rób i stosowania leków, bę-
dących potencjalnymi czyn-
nikami ryzyka osteoporozy 
wtórnej.
Główną rolę w ocenie ryzyka 
złamania kości odgrywa ba-
danie podmiotowe - wywiad  
w kierunku obecności czyn-
ników ryzyka oraz badanie 
przedmiotowe. Bardzo istot-
ne jest np. badanie wzrostu. 
Zmniejszenie wzrostu o 4 cm 
u kobiet i o 6 cm u mężczyzn 
(wg zaleceń ISCD) jest uzna-
wane za wskazanie do bada-
nia w kierunku osteoporozy 
i budzi podejrzenie złamania 

kręgosłupa. Deformacja klat-
ki piersiowej tzw. wdowi garb 
jest objawem zaawansowanej 
choroby.

W 2008 roku profesor Kanis 
działający pod patronatem 
WHO zaproponował metodę 
FRAX oceny 10- letniego ryzyka 
złamania kości. Metoda ta bie-
rze pod uwagę wiek badanej 
osoby, płeć, ciężar ciała, wzrost, 
przebyte złamanie o cha- 
rakterze osteoporotycznym, 
przebyte osteoporotyczne 
złamanie biodra u rodziców, 
palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu, przewlekłą terapię 
glikokortykostroidami, rozpo-
znane reumatoidalnego za-
palenia stawów oraz choroby 
będące przyczyną osteoporo-
zy wtórnej, takie jak: cukrzyca 
typu 1, nadczynność tarczycy, 
pierwotna nadczynność przy-
tarczyc, jak również wynik ba-
dania DXA w zakresie szyjki ko-
ści udowej (lub total) wyrażony 

wyłącznie wartością T-score.
W przypadku braku możliwo-
ści wykonania DXA 10-letnie 
ryzyko można obliczyć na pod-
stawie wartości BMI dla danej 
osoby. Wartość FRAX wylicza-
na jest za pomocą kalkulatora 
dostępnego na stronie inter-
netowej IOF www.iofbonehe-
alth.org Taką ocenę powinien 
przeprowadzić Lekarz Rodzin-
ny oraz Ortopeda. W przypad-
ku podwyższonego 10-letnie-
go ryzyka, dla dużych złamań 
osteoporotycznych FRAX ma-
jor>20% lub złamań biodra 
FRAX hip>3% należy rozpo-
cząć farmakologiczne leczenie 
osteoporozy, co powinno od-
być się pod opieką wyspecja-
lizowanego i doświadczonego 
specjalisty - w Poradni Lecze-
nia Osteoporozy lub Reuma-
tologicznej. Głównym celem 
terapii jest - nie jak wcześniej 
uważano - wzrost gęstości mi-
neralnej kości, ale zapobiega-
nie złamaniom.

Cztery Cztery pory roku
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  Specjalista medycyny rodzin-
nej dr n. med. Katarzyna Borec-
ka uważa, że w  chwili obecnej 
panuje w Polsce zamieszanie 
dotyczące tego, jaki lekarz,  
o jakiej specjalizacji powinien 
leczyć osteoporozę – czy ma 
to być lekarz rodzinny, orto-
peda, reumatolog, ginekolog, 
endokrynolog czy jeszcze inny 
specjalista? Część osób trafia 
do lekarza pierwszego kontak-
tu, który po zebraniu wywiadu 
jest w stanie ocenić gdzie leży 
przyczyna problemu, a jedno-
cześnie wskazać kierunki dzia-
łania w postępowaniu z osobą 
podejrzaną o istnienie oste-
oporozy. Teraz dodatkowym 
utrudnieniem jest panująca 
pandemia i diagnoza 

Pamiętajmy:
• Osteoporoza dotyczy nie tyl-
ko kobiet w okresie pomeno-
pauzalnym; zdarza się również 
u mężczyzn (głównie u tych  

z częstymi złamaniami), choć  
w mniejszym procencie.
• Występuje nie tylko u osób  
w wieku starszym i średnim, 
ale również u ludzi młodych  
z grupy ryzyka.
• Możemy zmniejszyć ryzy-
ko wystąpienia osteoporo-
zy w wieku starszym, przede 
wszystkim dbając o prawidło-
wy rozwój układu kostnego 
już od najmłodszych lat, a tak-
że poprzez właściwe nawyki 
żywieniowe i aktywność fi-
zyczną.
• W diecie należy pamiętać nie 
tylko o odpowiedniej zawarto-
ści białka, ale również o właści-
wym stosunku wapnia do fos-
foru,w spożywanych przez nas 
produktach.
• Należy wprowadzić profilak-
tykę osteoporozy zanim doj-
dzie do powikłań w postaci 
złamań i ich następstw.
• Alkohol i nikotyna zwiększają 
ryzyko osteoporozy.

• Już zwykłe zdjęcie rentge-
nowskie może wykazać zanik 
kostny, jednak bardziej do-
kładnym badaniem jest bada-
nie densytometryczne kości.
• Przy leczeniu osteoporozy 
dobrze jest kontrolować go-
spodarkę wapniowo – magne-
zowo - fosforanową.
• Przy postawieniu rozpozna-
nia osteoporozy należy wyklu-
czyć również schorzenia cho-
rób tarczycy i przytarczyc.
Osteoporoza wymaga wcze-
snego rozpoznania oraz spore-
go zaangażowania, zarówno ze 
strony lekarza prowadzącego, 
jak i samego pacjenta. Dopie-
ro wówczas możemy osiągnąć 
leczniczy sukces i stwierdzić, 
że zrobiło się wszystko lub pra-
wie wszystko, aby nie zostać  
z powodu tej podstępnej cho-
roby inwalidą, skazanym na 
dożywotnią opiekę ze strony 
innych ludzi.

oprac. M. Grzeczyńska
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Grilluj z głową
MIMO, ŻE POGODA ZA OKNAMI NA RAZIE NA TO NIE WSKAZUJE, TO WIELKIMI KRO-
KAMI ZBLIŻA SIĘ OKRES GRILLOWY. MAJÓWKA TO DLA WIELU POLAKÓW POCZĄTEK 
SEZONU GRILLOWEGO I PIERWSZA W ROKU OKAZJA DO SPOTKAŃ ZE ZNAJOMYMI 
PRZY RUSZCIE. ZDECYDOWANIE POPIERAMY I SAMI LUBIMY TĄ FORMĘ SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU, JEDNAK POSTANOWILIŚMY OPISAĆ KILKA ZASAD, DZIĘKI KTÓ-
RYM WASZ GRILL BĘDZIE ZDROWY I BARDZO SMACZNY.

Dobrze rozpal
Po pierwsze, to ważne jest nie ty-
lko to co znajdzie się na ruszcie, 
ale to w jaki sposób przygotowu-
jemy posiłki na grillu. Żeby grill był 
smaczny i zdrowy to musimy prze-
de wszystkim użyć do jego przygo-
towania brykietu lub węgla, który 
nie zawiera żywicy. Na pewno, nie 
można używać do rozpalania gril-
la zadrukowanego kolorowego 
papieru, kartonów, lakierowane-
go drewna i tym podobnych ma-

teriałów. Pośpiech w czasie takiej 
uczty nie jest  wskazany, dlatego 
należy poczekać około 40 minut 
aż brykiet się odpowiednio rozpa-
li. Dopiero wtedy można zacząć 
przygotowywać nasze potrawy. 
Pamiętajmy, że dobre grillowanie 
wymaga czasu i cierpliwości.
Jeżeli nasz grill przygasa absolu-
tnie nie dodawajmy żadnej po-
dpałki. Ich opary są trujące i od 
razu przedostaną się do naszych 
potraw.  

Tacki przede wszystkim
Jednorazowe tacki aluminiowe 
można kupić w prawie każdym 
sklepie spożywczym, są nie dro-
gie a bezpośrednio odpowia-
dają za to żeby nasze jedzenie 
było zdrowe. Tacki zapobiegają 
ściekaniu tłuszczu na rozżarzony 
węgiel. Takie opary unoszące 
się ku górze wnikają do mięsa 
czy ryb a to na pewno nam nie 
służy. Oprócz tego powinniśmy 
przed każdym grillowaniem lub 
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po jego zakończeniu oczyścić 
dokładnie ruszt z resztek przypa-
lonego jedzenia i tłuszczu.

Dobrze wypieczone mięso  
to podstawa
Jak już wcześniej wspomina-
liśmy przy grillu warto być cier-
pliwym, ponieważ mięso i ryby 
z grilla muszą być odpowiednio 
wypieczone. W innym wypadku 
będą nie dobre i nam zaszko-
dzą. Mimo iż mięso z zewnątrz 
wygląda na dobrze upieczone 
to w środku może być na wpół 
surowe. Dlatego należy zadbać 
o to żeby grill się dobrze rozpa-
lił i żeby temperatura była stała. 
Dla pewności lepiej pokroić mię-
so na mniejsze kawałki, dzięki 
czemu się szybciej upiecze. Tak 
samo jak niedopieczone, może 
nam zaszkodzić mięso lub ryby 
przypalone. Te mocno spieczone 
zawierają najwięcej szkodliwych 
związków. Dlatego tak ważne 
jest, żeby być uważnym i nie zos-
tawiać naszego grilla „samopas”. 
Do przewracania mięsa używa-
jmy metalowych szczypiec. Nie 
obracajmy mięsa za pomocą wi-

delca ponieważ, jeżeli będziemy 
je nakłuwać to mięso stanie się 
suche.

Postaw na naturalne zioła  
i przyprawy
Nie da się zrobić dobrego grilla 
bez odpowiednio przyprawione-
go mięsa i ryb. Takie dodatki nie 
tylko wzbogacą smak naszych 
potraw, ale zneutralizują toksy- 
czne związki, które uwalniają się 
w czasie grillowania. Dodatkowo 
przyprawy ułatwiają trawienie, 
co w przypadku takiej uczty nie 
jest bez znaczenia. Zdecydowanie 
unikajmy gotowych mieszanek 
ziół i przypraw, bo często zawie-
rają niepożądane składniki - glu-
taminian sodu i inne polepszacze 
i konserwanty. Osobą starszym 
odradzamy ostre przyprawy, które 
mogą podrażnić żołądek.
Zrezygnujmy z kupowania mię-
sa w gotowej marynacie, ponie-
waż bardzo ciężko ocenić jego 
świeżość. Nie będziemy mieć 
pewności jakie składniki zostały 
użyte do przygotowania takiej 
marynaty. Grillowanie jest chyba 
najprostszą formą przygotowy-

wania posiłków, jednak warto się 
wcześniej trochę natrudzić, żeby 
nadać odpowiedniego smaku 
naszym potrawom. Co w takim ra-
zie powinna zawierać dobra mary-
nata? Przepisów możemy znaleźć 
naprawdę dużo. Na pewno uży-
jmy do jej przygotowania dobrej 
jakości oliwy lub oleju, jogurtu 
oraz jakiegoś kwaśnego składnika 
np. soku z cytryny czy octu win-
nego. Oliwa zapobiegnie wysch-
nięciu dania, natomiast kwaśny 
składnik zmiękczy mięso a jogurt 
sprawi, że mięso będzie soczyste. 
Nie warto dodawać zbyt dużej 
ilości soli, lepiej zastąpić ją ziołami 
i przyprawami. W czasie przygoto-
wywania unikajmy naczyń meta-
lowych, ponieważ kwaśna mary-
nata reaguje z metalem.

Zdrowy ruszt
Trudno nie przyznać, że mięso 
jest mało dietetycznym daniem, 
jednak jeszcze trudniej wyobrazić 
sobie prawdziwego grilla bez nie-
go. Uspokajamy, że nie musimy 
używać samych warzyw. Możemy 
na przykład zamiast karczku czy 
kiełbasy użyć mięsa drobiowe-
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go, które jest znacznie zdrowsze 
i mniej kaloryczne. Ponadto kur- 
czak czy indyk wymagają krótszej 
obróbki termicznej, co może być 
ważne dla tych bardziej niecier-
pliwych. Długiego przygotowania 
nie wymagają także ryby. Pamię-
tajmy tylko, żeby ryby grillować 
zawinięte w folię aluminiową. Nie 
wkładajmy na ruszt mięsa prosto  
z lodówki. Dajmy mu ogrzać się do 
temperatury pokojowej i dopiero 
wtedy grillujmy. Dzięki temu nas-
ze mięso szybciej będzie gotowe 
do zjedzenia i lepsze w smaku.

Zastąp chleb warzywami
Pamiętajmy, że grill to nie tylko 
mięso. Na ruszt możemy spoko-
jnie wrzucić warzywa, a nawet  
i owoce. Grillować można prawie 
każde warzywo ale najlepiej sma-
kują bakłażany, papryka czy szpa-
ragi. Pokrojone w słupki połóżmy 
na tacka skropmy odrobiną oliwy 
z ziołami i gotowe. Co do grillo-
wanych owoców też jest duża do-
wolność. Zachęcamy do próbo-
wania nowości. Taką przekąskę na 

pewno chętnie zjedzą najmłodsi 
uczestnicy grilla. Warzywa z gril-
la czy sałatki są bardzo ważnym 
składnikiem grilla, ponieważ po 
pierwsze są zdrowe i mają bardzo 
dużo witamin, a po drugie dzię-
ki nim unikniemy przejedzenia. 
Warzywa są lekkostrawne, więc 
nie odchorujemy tej uczty. Za-
pomnijmy tym razem o chlebie  
i zastąpmy go świeżą sałatką, 
dzięki temu nasz grill będzie 
smaczny i dietetyczny.

Dobry sos nie zaszkodzi
Upieczony kawałek mięsa na-
jlepiej smakuje z domowej roboty 
sosem. Odrzucamy majonezy, ket-
chupy i inne gotowce. Bazą dobre-
go sosu do mięsa powinien być 
jogurt naturalny lub musztarda.   
Do takiej bazy wystarczy do do-
dać przypraw i sos będzie gotowy. 
Jednym z bardziej popularnych 
sosów są tzatzyki z jogurtu grec-
kiego, startego ogórka i ząbków 
czosnku. Dla tych, którzy lubią ket-
chup proponujemy sos na bazie 
pomidorów w połączeniu z aro-

matycznym rozmarynem.
Tak jak widać żeby zjeść dobry 
posiłek z grilla nie musimy rezyg-
nować z diety i narażać naszego 
zdrowia. Wystarczy trochę poszu-
kać, poczytać i być otwartym na 
nowe smaki i propozycje. My bar-
dzo polecamy posiłki na świeżym 
powietrzu w towarzystwie zna-
jomych i rodziny bo to służy nie 
tylko naszemu zdrowiu ale także 
wpływa pozytywnie na nasze 
nastawienie i pozwala odpocząć. 
Poza tym po całej zimie spędzonej 
w kuchni warto wyjść z naszymi 
daniami w plener.

oprac. W. Jakubek



Minęło już prawie 30 lat od roz- 
poczęcia działalności telefonii 
komórkowej na terenie nasze-
go kraju. Jej start miał miejs-
ce dokładnie 18 czerwca 1992 
roku, kiedy ruszyła pierwsza 
sieć komórkowa. Na początku 
telefony służyły tylko do kon-
taktu czyli dzwonienia i pisa-
nia SMS-ów. Dopiero w 2007 
roku powstał pierwszy smartfon  
z dotykowym ekranem jakie 
znamy dzisiaj. Był to iPhone. 
Od ponad 14 lat smartfony towarzy- 
szą nam przez całą dobę. Są ws-
zechobecne w naszym życiu, 
bo aż 80% Polaków go posiada. 
Ciężko wyobrazić sobie życie 
bez komórki, bo wielu z nas spę- 
dza długie godziny z telefonem 

komórkowym przyklejonym do 
ucha, sprawdzając wiadomości 
w Internecie, grając w przeróż-
ne gry czy „siedzą” w media-
ch społecznościowych. Żyjemy 
w czasach, w których uzależ-
nienie od telefonu stało się bar-
dzo powszechne. Bez smartfona 
nie potrafimy wyobrazić sobie 
wyjścia z domu. Uzależnienie od 
telefonu ma nawet swoją nazwę 
- fonoholizm. Nawet lęk przed 
dostępem do własnego smartfo-
na dorobił się swojego określe-
nia – nomophobia. 

Może warto zastanowić się czy 
używanie telefonów komórko-
wych jest bezpieczne? 
Nie każdy zdaje sobie sprawę, jaki 

negatywny wpływ te urządzenia 
mają na nasze zdrowie. Najbar- 
dziej oczywistą konsekwencją 
 jest krótkowzroczność, która spo-
wodowana jest wpatrywaniem się  
w obiekt znajdujący się w nie-
wielkiej odległości. Coraz więk- 
sza liczba dzieci, a zarazem coraz 
młodsze z nich sięgają po smart-
fony, tablety oraz inne urządze-
nia emitujące niebieskie światło.  
W okresie dorastania rozwijają 
się ich gałki oczne i to wówczas  
istnieje największe ryzyko pos-
tępu krótkowzroczności w wy- 
niku korzystania z telefonu. Kor-
zystanie ze smartfona wypie-
ra też inne, z pozoru mniej 
atrakcyjne zajęcia. Mniej cza-
su spędzamy w ruchu, prowa- 
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Zdrowie a SMARTFONY
czy częste ich używanie szkodzi?
10 skutków jakie smartfony mają na nasze życie
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dzimy siedzący tryb życia, re-
zygnujemy ze sportu, a nawet  
– z wychodzenia z domu. Wpły-
wa to na postępującą epi-
demię otyłości, która z kolei 
prowadzi do cukrzycy typu II  
i nadciśnienia. Korzystanie ze 
smartfona wpłynąć może ró-
wnież na wykształcenie się 
wad postawy – wpatrując się  
w ekran smartfona, nieustannie 
pochylamy, opuszczamy głowę. 
Zebraliśmy dla Was 10 konsek-
wencji jakie niesie za sobą korzy-
stanie ze smartfona. 
I tu nasuwa się pytanie. Ile czasu 
zjadają nam nasze telefony dzien-
nie i ile to jest za dużo?
Statystyki zależą od badanego 
kraju, roku badania, czy wieku 
użytkowników, ale można przy-
jąć, że średni czas korzystania ze 
smartfona mieści się w przedziale 
między dwiema, a czterema go-
dzinami dziennie. W Polsce ok. 
57% osób spędza z telefonem od 
jednej do trzech godzin dzien-
nie. Z kolei w przypadku 23% 
są to ponad cztery godziny. Aż 
44 % osób w trakcie pandemii 
wydłużyło czas korzystania z te-
lefonu o minimum dwie godziny 
każdego dnia. Ile godzin to jest za 
dużo? Na to pytanie ciężko znaleźć 
konkretną odpowiedź, bo zależy 
to od naszego trybu życia, do cze-
go wykorzystujemy smartfon, czy 
używamy go w pracy, czy korzys-
tamy z różnych aplikacji np. oglą-
dając filmy czy czytając książki. 

1. Problemy z kręgosłupem
Jeśli przyjąć, że dziennie korzys-
tamy ze smartfona średnio od 2 do 
4 godzin to rocznie daje to ponad 
1000 godzin w pozycji ze schy-
loną głową. W efekcie kręgosłup 
przebywa w nienaturalnej pozyc-

ji, a nacisk na niego jest ogromny. 
Przeprowadzono badania z jak 
dużym ciężarem podczas korzys-
tania ze smartfona musi poradzić 
sobie odcinek szyjny kręgosłupa. 
Użyto do tego celu modelu 3D lu-
dzkiego kręgosłupa, zaznaczając, 
że głowa ludzka waży ok. 5,5 kg, 
gdy znajduje się 
w pozycji prostej. Jeśli ją pochy-
lamy, powoduje to wygięcie krę-
gosłupa i dodatkowy nacisk na 
kręgi. Przy największym możli-
wym pochyleniu szyja jest zgięta 
pod katem 60 stopni. W tej pozycji 
fundujemy naszym kręgom nacisk 
o ciężarze 27 kg, czyli tyle ile waży 
średnio siedmioletnie dziecko. 
W nachyleniu 12-stopniowym, na-
ciskamy na kręgosłup z ciężarem 
ok. 12 kg. Ortopedzi przestrzega-
ją - długotrwałe korzystanie ze 
smartfonów w pozycji schylonej 
grozi degeneracją kręgosłupa szy-
jnego. Aby tego uniknąć należy 
korzystać z urządzenia w pozycji 
wyprostowanej.

2. Bóle głowy
Wymieniamy nasze smartfony na 
coraz nowocześniejsze urządze-
nia. To jednak może okazać się 
zgubne dla zdrowia. Jak wykazały 
badania zbyt długie wpatrywanie 
się w wyświetlacz smartfona o wy-
sokiej rozdzielczości może być pr-
zyczyną zawrotów i bólów głowy 
a także mdłości. Dolegliwość ta to 
tak zwany syndrom cybersickness. 
Jest to elektroniczny odpowiednik 
choroby lokomocyjnej. Objawy 
zazwyczaj się nasilają w momen-
cie intensywnego przewijania za-
wartości stron na ekranie, grania  
w gry zręcznościowe oraz ogląda-
nia filmów, w których obrazy szyb-
ko się zmieniają. Widzimy ruch, 
ale go nie czujemy, pojawiają się 
więc objawy typowe dla choroby 

lokomocyjnej. Rozwiązaniem pro-
blemu jest oczywiście ogranicza-
nie czasu poświęcanego na kor-
zystania ze smartfona.

3. Problemy ze snem
Przed pójściem spać powinniśmy 
odstawić telefon i inne urządze-
nia elektroniczne przynajmniej 
na godzinę przed snem. Niestety 
jest to trudne do zrealizowania, 
ale zamiast oglądać telewizję czy 
przeglądać Internet w telefonie 
warto poczytać książkę. Choć dla 
nas niewiele to znaczy, nasz mózg 
świecące niebieskie światło smart-
fona odczytuje jako sygnał, że 
nadal trwa dzień. Przez to hamu-
je wydzielanie melatoniny, czyli 
hormonu snu. Wskutek tego rytm 
dobowy zostaje zakłócony, zac-
zynamy cierpieć na bezsenność,  
a jak śpimy to nasza jakość snu jest 
kiepska. Mimo wielu godzin snu 
jesteśmy dalej zmęczeni. Potwier-
dziły to badania, jakie przepro-
wadzili naukowcy z Uniwersytetu  
w Göteborgu w Szwecji. W testach 
udział wzięło ponad 4 tys. ochot-
ników, którzy przed snem intensy-
wnie korzystali ze smartfonów. 
Jak się okazało, takie praktyki po-
wodują zaburzenia snu zarówno  
u kobiet, jak i mężczyzn. Co wię-
cej, u osób, które z telefonem  
w ręku lub przed monitorem  
komputera spędzały kilkanaście 
godzin dziennie naukowcy zau-
ważyli stany depresyjne. 

4. Problemy ze wzrokiem.
Spędzając kilka godzin dnienie 
przed ekranem smartfona grozi 
nam syndromem CSV (Compu-
ter Vision Syndrome). Jeszcze do 
niedawna przypadłość ta była 
charakterystyczna dla osób, które 
pracowały przed komputerem. 
Teraz zaczyna również dotykać 
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te, korzystające z małych ekra-
nów. Podstawowym objawem 
CSV jest zespół suchego oka. Jeśli 
więc odczuwamy “piasek pod 
powieką”, a mruganie stanowi 
trudność, to znak, że za często zer-
kamy na ekran. To jednak nie ws-
zystkie skutki, jakie niesie ze sobą 
nadużywanie telefonu. Czytanie 
na niewielkim monitorze powo-
duje zmęczenie mięśni oka, które 
odpowiedzialne są za dostosowy-
wanie się narządu do patrzenia 
na przedmioty znajdujące się na 
różnych odległościach.

5. Problemy ze słuchem
To, że głośne słuchanie muzyki 
w słuchawkach uszkadza słuch, 
nie jest żadnym odkryciem. 
Jednak jak się okazuje również 
rozmowy przez telefon mogą 
być niebezpieczne. Kiedy roz-
mawiasz na ulicy, w pracy,  
w samochodzie czy autobusie 
zwiększasz głośność, by usłys-
zeć rozmowę w hałasie. Niestety, 
stąd już prosta droga do szumów  
usznych, których niestety wylec-
zyć się nie da.

6. Brak empatii
Coraz częściej można zaobserwo-
wać, że gdy coś się dzieje, ludzie 
odruchowo zaczynają wyciągać 
smartfony i nagrywają lub foto-
grafują całe wydarzenie. Nieważ-
ne, czy jest to koncert zespołu, 
na którym akurat się bawią, czy 
też wypadek samochodowy lub 
nieprzytomna osoba leżąca na 
chodniku. Empatia, brak odruchu 
niesienia pomocy zdają się być 
zastąpione pragnieniem zdobycia 
sensacyjnego newsa, który moż-
na przesłać znajomym lub „wrzu-
cić” w social media.

7. Wypadki drogowe
Rozmowy przez telefon w trakc-
je jazdy, wysyłanie wiadomości, 
czytanie treści publikowanych  
w social mediach może skutko-
wać wypadkami komunikacy-
jnymi. Używanie smartfonów za 
kierownicą wyprzedziło już pro-
wadzenie pojazdów po spożyciu 
alkoholu jako najczęstszy powód 
wypadków drogowych. Dlatego 
nie wolno korzystać z telefonu  
podczas jazdy za kierownicą. 

Czasem wystarczy tylko sekunda 
nieuwagi i dochodzi do tragedii.

8. Uzależnienie
Smartfon jest urządzeniem, któ-
re bardzo łatwo uzależnia. Ciągłe 
spoglądanie na ekran, odświeża-
nie social mediów, wysyłanie 
często zbytecznych wiadomości 
sprawia, że telefon okazuje się 
rzeczą „nieodkładalną”. Jeśli uży-
tkownik smartfona uzależniony 
jest od tego urządzenia, może 
być również łatwo podatny na 
inne uzależnienia. Także odc-
zytywane treści, wyświetlane 
na podstawie wyników wyszu-
kiwań użytkownika smartfona 
mogą prowadzić do fiksacji na 
dany temat. Powtarzane treś-
ci, nie zawsze prawdziwe mogą  
w dalszej perspektywie prowadzić 
do lęków, strachu, a w konsekwen-
cji – sięgania po używki. Większość 
z nas nie wyobraża sobie życia bez 
telefonu, wielu nawet nie zna lub 
nie pamięta takiego życia. Mamy 
na to wiele wygodnych wytłu-
maczeń i usprawiedliwień – obec-
nie smartfony to przecież nie tyl-

Temat Temat wydania
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ko urządzenie do kontaktu, mamy  
w nim zegarek i budzik, kroko-
mierz, kalendarz, notatnik, sklepy, 
muzykę, gry, książki, radio, platfor-
my do oglądania filmów, aplikacje 
do ćwiczeń, plany diety, przepisy. 
Spróbujmy na jeden dzień, cho-
ciaż na kilka godzin odłożyć tele-
fon i skoncentrować się na czymś 
innym, na co często brakuje czasu. 
To prozaiczne czynności: porządki 
domowe, wyprowadzenie psa na 
spacer, gotowanie. 

9. Depresja i lęki
Ogromną rolę jeśli chodzi o ne-
gatywne konsekwencje korzys-
tania ze smartfonów odgrywają 
media społecznościowe, które 
z jednej strony zasypują użyt-
kownika treściami, po których 
będzie się on czuł smutny, nies-
pełniony czy sfrustrowany (ktoś 
właśnie pochwalił się, że kupił 
nowy samochód, komuś urodziło 
się dziecko, ktoś zarabia więcej, 
„lepiej” wygląda, itd.). Z drugiej 
strony – social media są też mie-
jscem do rozprzestrzeniania się 
hejtu - wysyłania obraźliwych 

wiadomości, nakręcania spirali 
nienawiści na daną osobę, kom-
promitowania jej poprzez pu-
blikację krzywdzących i niepra-
wdziwych informacji czy zdjęć. 
Doświadczenia takie mogą 
stać się powodem depresji,  
a w konsekwencji prowadzić 
mogą do prób samobójczych. 
Osoby, a zwłaszcza dzieci i nasto-
latkowie, które bardzo dużo uży-
wają telefonów mogą z czasem 
nabawić się leków. Wyróżniamy  
2 typy: FoMo (fear of missing out) 
– lęk przed tym, że coś nas omi-
nie, Nomofobia (no mobile pho-
ne phobia) – lęk przed brakiem 
smartfona. Strach przed zgubie-
niem, zostawieniem, niemoż-
nością ciągłego spoglądania na 
ekran może być objawem uzależ-
nienia od telefonu. Zwłaszcza 
wśród młodych ludzi obserwuje 
się potrzebę ciągłego przegląda-
nia telefonu. Zdarza się, że osoby 
uzależnione od smartfona doś-
wiadczają wibracji fantomowych 
– wydaje im się, że telefon zawi-
brował, informując o nadejściu 
nowej wiadomość, podczas gdy 
wcale tak się nie dzieje!

10. Smartfony a potomstwo
Najnowsza analiza przygotowana 
przez badaczy z University of Exe-
ter w Wielkiej Brytanii sugeruje, 
że panowie, którzy noszą telefon 
komórkowy w kieszeni spodni, 
mogą zmniejszać swoje szanse na 
posiadanie potomstwa – mikrofa-
le emitowane przez te urządzenia 
obniżają jakość spermy.

„To badanie wyraźnie wskazu-
je, że ekspozycja na fale elektro-
magnetyczne związana z nosze- 
niem telefonu komórkowego 
w kieszeni spodni może negaty-
wnie wpływać na jakość spermy.  
Szczególne znaczenie może to 
mieć dla panów, których płod-
ność już jest zagrożona i ko-
nieczne są przyszłe badania, by 
określić, jakie niesie to konsek-
wencje w skali całego świata”  
− podsumowuje dr Fiona Mathe-
ws z Uniwersytetu Exeter.
Jak we wszystkim, także w kor-
zystaniu ze smartfona warto 
mieć umiar i znaleźć równowagę 
miedzy życiem realnym a wir-
tualnym.

oprac. J. Kurkowski
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
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Producent: Salus International Podmiot odpowiedzialny: Merck

Producent: Biovena Producent: Colgate

Mustico 

spray odstraszający na komary, 
kleszcze i meszki

Mustico - spray odstraszający komary, kleszcze i meszki jest 
przeznaczony do sobistej ochrony przed kłującymi owadami i 
kleszczami. Stosuje się go na skórę, w miejscach narażonych na 
ukąszenia. Repelent Mustico Spray odstraszający komary, klesz-
cze i meszki działa długo i bardzo skutecznie – po 4 godzinach 
od zastosowania stwierdzono 100% skuteczności odstraszania 
komarów. Wysoki poziom odstraszania, czyli 95,9% utrzymywał 
się ponad 6 godzin. Skuteczność Mustico Spray została potwier-
dzona badaniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny.

ELMEX  
żel do fluoryzacji, 25 g
Środek do wymrażania kurzajek z dłoni i stóp 
Wyrób medyczny do szybkiego usuwania kurzajek poprzez 
wymrażanie, jest łatwy w użyciu i nie wymaga montażu 
przed zastosowaniem.

Nasivin BABY  

0,01% aerozol 5 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,1 mg oksy-
matazoliny. Lek przeznaczony dla 
niemowląt od 3 miesiąca życia. 

Nasivin KIDS 

0,025% aerozol 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,25 mg  
oksymatazoliny. ek przeznaczony 
dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat.

Nasivin CLASSIC  
0,05% aerozol 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg oksy-
matazoliny. Lek przeznaczony dla 
dzieci od 6 roku życia i dorosłych.

Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczy-
nioruchowego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha 
środkowego.

MAJ / CZERWIEC
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Producent: Biocodex

ENTEROL 250   10 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawra-
cającym biegunkom spowodowanym zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub 
metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

Producent: Magnappharm

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

AKUTOL 
spray, 60 ml
Plastyczny bandaż ochronny na bazie kopolimeru 
akrylanowego służący do szybkiego opatrzenia 
drobnych ran i otarć. 
Po aplikacji zasycha do 3 minut i jest wodo-
szczelny. 
Bandaż samoistnie usuwa się po 3 - 4 dniach. 
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Producent: Orkla Care

Producent: Procter & Gamble Health Care

Podmiot odpowiedzialny:  NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care

Producent: Procter & Gamble Health Care

DETRAMAX  
60 tabletek powlekanych, 
suplement diety
Suplement zawiera zmikronizowaną diosminę 
i hesperydynę, ekstakt z liści winorośli, ekstakt 
z pestek winogron oraz witimnę C. Składniki 
wspierają mikrokrążenie żylne oraz wspomaga-
ją zmniejszenie uczucia ciężkich nóg.

DETRAMAX PLUS  
30 tabletek powlekanych, 
suplement diety
Suplement zawiera zmikronizowaną dio-
sminę i hesperydynę, ekstakt z liści winoro-
śli, ekstakt z pestek winogron oraz witimnę 
C. Składniki wspierają mikrokrążenie żylne 
oraz wspomagają zmniejszenie uczucia 
ciężkich nóg.

Producent: Orkla Care

Femibion 2 Ciąża 
28 tabletek + 28 kapsułek
Femibion 2 Ciąża - suplement diety zawierający składniki odżywcze stosowane od 13 tygodnia do porodu.  
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości składników: 
Witamina D i cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego oraz podział komórek. 
Magnez wspiera przemianę energii oraz wspomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia.
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ETIAXIL Original
Roll-on pod pachy
Zwalcza nadmierną potliwość i nie-
przyjemny zapach. Aktywny system 
pielęgnacji skóry. Antyperspirant 
eliminujący problem potu i jego za-
pachu, zawierający zaawansowany 
regulator pocenia. 

Skuteczność działania 3-5 dni.

ETIAXIL Comfort
Roll-on pod pachy, 
15 ml
Antyperspirant eliminujący 
problem potu i jego zapachu, 
zawierający zaawansowany 
regulator pocenia. Skuteczna 
ochrona przed poceniem i nie-
przyjemnym zapachem.

Czas działania 3-5 dni.

ETIAXIL Strong
Roll-on pod pachy, 
15 ml
Przed intensywnym 
poceniem
Antyperspirant eliminujący 
problem potu i jego zapachu, 
zawierający zaawansowany 
regulator pocenia.

Skuteczność działania 5 dni.

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

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

ŻELAZNA KONDYCJA  
Żelazo + witamina B12
O smaku czarnej porzeczki. Wspomaga 
prawidłową produkcję czerwonych krwinek 
i hemoglobiny, wpływa na zmniejszenie 
uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspiera 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpor-
nościowego.

BODYMAX 
Informacja o produktach orklacare.com.pl/portfolio/bodymax/

ACTIVE 
60 tabletek, suplement diety
Wspomaga sprawność fizyczną i zmniejsza uczucie 
zmęczenia.

FOCUS  
30 tabletek, suplement diety
Wspomaga sprawność umysłową i zmniejsza  
zmęczenie psychiczne.

ZzzQuil NATURA 

30 żelek, smak owoców leśnych, suplement diety
Melatonina pomaga szybciej zasnąć.  
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Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Thea

Producent: Uniphar Producent: Polfarmex

Producent: Salus International
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Producent: Polpharma

Alantan Plus  maść 30 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.

Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające  leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia 
nawilżenie skóry.

Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń:  
słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnio-
nej i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapale-
niu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.

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

Podmiot odpowiedzialny:  XENICO PHARMA

MENACHINOX K2+D3 2000
30 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 pozyskiwaną z natto (aktywna forma MK-7-100 µg) 
oraz witaminy D3 2000 j.m. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/menachinox-k2-d3-2000/

Sopelek baby  

jednorazowe podkłady higieniczne
Wskazania: jednorazowe podkłady higieniczne stosuje się w celu ochrony niemowlaka przed zanieczyszcze-
niami i zakażeniami powodującymi choroby podczas zmiany pieluszki. Podkłady doskonale sprawdzają się 
podczas przewijania w czasie podróży, w łóżeczku czy na przewijaku.
Właściwości:  podkłady wykonane są z najwyższej jakości trzywarstwowego laminatu (dwie warstwy bibuły 
i jedna warstwa folii). Nieprzemakalny laminat o wymiarach 50 cm x 60 cm skutecznie chroni przed ewentual-
nym ubrudzeniem czy przemoczeniem.

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek, suplement diety
Saszetki zawierają mleczan wapnia (3000 mg), bez substancji pomocniczych, bez aromatów, barwników, 
słodzików i sodu. Suplement polecany do uzupełnienia diety w wapń szczególnie dla osób uczulonych na 
niektóre substancje dodatkowe występujące w tabletkach musujących. 

CALCIUM POLFARMEX
syrop 150 ml, smak: bananowy, pomarańczowy, truskawkowy
Skład: 114 mg jonów wapniowych (Calcii glucobionas+Calcii lactobionas) w 5 ml syropu.

Działanie: składnik mineralny wpływający na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu 
oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.

Wskazania: profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie.
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Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Informacja o produkcie:  http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/
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Podmiot odpowiedzialny: Virdepol

Producent:  Teva Pharmaceuticals Polska   Producent: Polski Lek

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser Wyprodukowano w Polsce dla: Orkla Care 

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis

AVIOMARIN  

50 mg x 5 tabletek
Skład:  1 tabl. zawiera 0,05 g dimenhydrynatu.
Działanie: Lek o silnym działaniu przeciwwymiotnym poprzez  depresyjny wpływ  na odruchy błędni-
kowe i ośrodek wymiotny, wywiera działanie przeciwhistaminowe i spazmolityczne. 
Wskazania: Wymioty, choroba lokomocyjna, zaburzenia błędnika, choroba Menierea, stany uczule-
niowe, niektóre postacie migreny, stany skurczowe jelit; także w zapobieganiu wymiotom pooperacyj-
nym i w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych.
UWAGA: Wywiera depresyjny wpływ na OUN.

Krem z konopi 
100 ml
Krem z konopi przynosi szybką  
ulgę oraz rozluźnienie, idealny  
do pielęgnacji przeciążonych, sztywnych i 
obolałych stawów, mięśni więzadeł. 

Krem z konopi Forte
100 ml
Krem z konopi przynosi szybką ulgę  
oraz rozluźnienie, idealny do pielęgnacji  
przeciążonych, sztywnych i obolałych stawów, 
mięśni więzadeł. Krem dodatkowo zawiera  
chondroitynę o właściwościach nawilżających 
oraz kwas hialuronowy, który zachowuje 
elastyczność i wytrzymałość skóry. 

Plusssz ELEKTROLITY
24 tabletki musującące, 
suplement diety, 
z sokiem owocowym
Plusssz Elektrolity + 100% Multiwitamina - suple-
ment diety zawierający specjalny zestaw najważ-
niejszych elektrolitów, glukozę oraz kompleks 10 
najważniejszych witamin. 
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Informacja o produkcie:  
Produkty » Polski Lek S.A.

Pharmaton Geriavit + Normabiotic
30 kapsułek żelatynowych miękkich, suplement diety
+ Normabiotik, 10 sztuk kapsułek 
Pharmaton Geriavit to starannie dobrana kompozycja witamin, składników mineralnych i wyciągu G115* 
z żeń-szenia, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu w okresach osłabienia i zmęczenia.

Normabiotic Complete - suplement diety zawierający 5 specjalnie wyselekcjonowanych szczepów bakterii 
kwasu mlekowego. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Gaviscon o smaku mięty TAB
48 tabletek (blistry), produkt leczniczy
Skład:  substancjami czynnymi leku są alginianu sodu (Natrii alginas), wodorowęglan sodu (Natrii hydrogenocarbo-
nas) oraz węglan wapnia (Calcii carbonas).

Działanie: tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega 
cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle 
i jamie ustnej. 

Wskazania: stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: odbijanie, zgaga, nie-
strawność.

Gaviscon o smaku mięty
zawiesina  150 ml, produkt leczniczy 
Skład: Substancjami czynnymi leku są alginian sodu, 
wodorowęglan sodu i węglan wapnia.
10 ml leku zawiera: 500 mg alginianu sodu, 267 mg 
wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia. 
Lek ten nie zawiera cukru i glutenu.

Działanie: tworzy ochronną warstwę utrzymującą się 
na powierzchni treści żołądkowej do 4 godzin, zapobie-
gając cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co 
powoduje ból i uczucie dyskomfortu w przełyku.

Wskazania: stosowany w leczeniu objawów refluksu 
żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga 
i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po  
posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z obja-
wami związanymi z refluksowym zapaleniem  przełyku.



Medycyna chińska przedstawia 
organizm jako mikrokosmos wy-
pełniony energią życiową Czi, 
która daje siłę, a jej prawidłowe 
krążenie jest gwarancją zdrowia 
i witalności. Według tych wierzeń 
kluczowe jest zachowanie rów-
nowagi między pierwiastkiem 
Yin i Yang we wszystkich obsza-
rach życia, również w odżywia-
niu. Z medycyny chińskiej wywo-
dzi się także podział wszystkich 
produktów żywnościowych na 
rozgrzewające i wychładzające 
organizm, a odpowiednie ich 
spożywanie według wyznawców 
tej filozofii gwarantuje zdrowie  
i prawidłową masę ciała. Według 
medycyny chińskiej dieta powin-
na być dopasowana do klimatu,  
w którym żyjemy. Strefy klima-

tyczne dzielone są na gorące, 
ciepłe, umiarkowane, chłodne  
i zimne. Podobnie na pięć kate-
gorii podzielona jest żywność. 
Wyróżnia się potrawy wyziębia-
jące – Han, wychładzające Liang, 
obojętne – Ping, ogrzewające – 
Wen i gorące – Re. Mieszkamy w 
klimacie umiarkowanym chłod-
nym, dlatego powinni spożywać 
jedzenie natury rozgrzewającej 

i obojętnej, a unikać produktów 
wychładzających i wyziębiają-
cych. W praktyce oznacza to wy-
kluczenie z diety surowych wa-
rzyw i owoców, a także surowej 
wody.

PING CZYLI PRODUKTY  
NEUTRALNE:
słodkie ziemniaki, karczoch, fa-
solka szparagowa, groch, groszek 

ProProduktydukty 
rozgrzewające i chłodzące  
nasz organizmnasz organizm
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TERMIKA POKARMÓW TO TERMIN ZNANY Z TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ, BAZU-
JĄCEJ NA DIECIE ZGODNEJ Z KLIMATEM I PORAMI ROKU. WEDŁUG JEJ ZAŁOŻEŃ, ISTNIE-
JE PIĘĆ KATEGORII PRODUKTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA TEMPERATURĘ NASZEGO CIAŁA. 
CZĘŚĆ Z NICH OCHŁADZA ORGANIZM, CZĘŚĆ MA WŁAŚCIWOŚCI ROZGRZEWAJĄCE. 
NAJWAŻNIEJSZE, ABY SPOŻYWANE PRZEZ NAS PRODUKTY DOSTARCZAŁY ORGANIZMO-
WI TEGO, CZEGO NA DANY MOMENT POZBAWIA NAS ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE. NA 
CO DZIEŃ ZATEM NASZA DIETA POWINNA OPIERAĆ SIĘ NA PRODUKTACH NEUTRALNYCH, 
A W ZALEŻNOŚCI OD PORY ROKU NALEŻAŁOBY WZBOGACIĆ JADŁOSPIS O SKŁADNIKI 
OCIEPLAJĄCE BĄDŹ CHŁODZĄCE ORGANIZM.
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zielony, kalarepa, brukselka, ka-
pusta biała, kapusta czerwona, 
kapusta włoska, marchewka, 
pietruszka, bób, soczewica, dak-
tyle suszone, figi, śliwki suszone, 
grzyby leśne, pestki dyni, orze-
chy laskowe, migdały, orzechy 
pistacjowe, sezam, orkisz, kasza 
jaglana, kasza kukurydziana, 
słonecznik, orzechy ziemne, ma-
sło, cielęcina, wołowina, mięso 
z indyka i gęsi, karp, miód, jajka, 
twaróg, drożdże, melasa, mleko 
krowie, kawa zbożowa.

WEN - PRODUKTY OGRZE-
WAJĄCE (wzbogacające 
jadłospis jesienno-zimowym):
dorsz, flądra, szproty, tuńczyk 
węgorz, ryby wędzone, okoń, 
mięso z dziczyzny i drobiu, szczy-
pior, cebula, por, koperek, natka 
pietruszki, kolendra, kiełki, imbir 
marynowany, czosnek, gorczyca, 
kardamon, kmin rzymski, chrzan, 
majeranek, ostra papryka, świeży 
imbir, czarnuszka, bazylia, cząber, 
estragon, lubczyk, liść laurowy, 
kurkuma, tymianek, rozmaryn, 
orzechy piniowe, orzechy wło-
skie, rodzynki, słodkie brzoskwi-
nie, morele, czereśnie, czerwone 
winogrona, owoc derenia, owoc 
róży, masło klarowane, ocet: bal-
samiczny, winny, ryżowy, kasza 
gryczana, ser kozi, mleko kozie, 
miód pitny, słodkie wino, gorąca 
woda.

RE - PRODUKTY GORĄCE, 
SILNIE ROZGRZEWAJĄCE 
ORGANIZM (powinny być sto-
sowane sporadycznie, w celu 
rozgrzania wyziębionego or-

ganizmu lub - jak w przypadku 
przypraw - dodawane do po-
traw w niewielkich ilościach): 
baranina, jagnięcina, pieprz, gałka 
muszkatołowa, chili, kozieradka, 
cynamon, anyż, goździki, koper 
włoski, spirytus, wódka, herbata 
Yogi, whisky, grzane wino.

NADMIAR PRODUKTÓW 
WYZIĘBIAJĄCYCH  
A OTYŁOŚĆ
Zdaniem wyznawców chińskiej 
medycyny nadmiar produk-
tów wychładzających i wyzię-
biających w diecie prowadzi 
do powstania śluzu TAN, który 
odpowiada za otyłość i liczne 
choroby. Śluz TAN odkłada się 
w narządach wewnętrznych, 
wywołując np. kamienie żółcio-
we i w tkance łącznej, powodu-
jąc cellulit. Według tej teorii za 
otyłość i zły stan zdrowia odpo-
wiada zatem nadmierne spoży-
cie surowych warzyw i owoców, 
mleka i jajek, wody mineralnej 
czy chłodnych potraw.
Nie ma naukowych dowodów 
potwierdzających tę teorię. Je-
dyne z czym można się zgodzić, 
to to, że za otyłość odpowiada 
jedzenie zbyt dużej ilości cukru 
zaliczanego do produktów wy-
ziębiających. O tym, że otyłość 
bierze się z długotrwałego wy-
chłodzenia organizmu i wystę-
powania śluzu TAN, przekonani 
są zwolennicy medycyny chiń-
skiej, natomiast nie naukowcy, 
badający przyczyny otyłości  
i zajmujący się jej leczeniem  
i zapobieganiem.

HAN – PRODUKTY WYZIĘ-
BIAJĄCE (najkorzystniejsze 
do spożywania w gorącym 
klimacie, w okresie upałów 
i w przypadku przegrzania 
organizmu):
rabarbar, ananas, banany, melon, 
arbuz, grejpfrut, gruszka, morwa, 
ogórki, szparagi, awokado, sałata 
lodowa, jogurt, kefir, zsiadłe mle-
ko, maślanka, piwo pszeniczne, 
herbata czarna, herbata zielo-
na, kawa czarna, mleko sojowe, 
woda z lodem, woda mineralna, 
woda źródlana, sól, biały cukier.

LIANG - PRODUKTY WYCHŁA-
DZAJĄCE ORGANIZM (pole-
cane raczej w okresie letnim, 
nawilżają organizm, ale ich 
nadmierne spożycie obciąża 
układ trawienny, większość wy-
mienionych warzyw wychła-
dza, ale tylko w surowej wersji):
żyto, jęczmień, sałata, rukola, ba-
kłażan, szparagi, grejpfrut, burak, 
brokuły, grzyby, kalafior, seler, 
pieczarki, papryka, słodkie jabłka, 
kukurydza, rzepa, cykoria, szpi-
nak, kabaczek, pomidory, cukinia, 
jarmuż, rzodkiewka, seler nacio-
wy, ciecierzyca, soja, oliwki, mięta 
pieprzowa, herbata miętowa, ryż 
brązowy, ryż biały, maliny, jeżyny, 
estragon, orzechy nerkowca, tofu, 
olej słonecznikowy, olej lniany, 
olej sojowy, olej z pestek wino-
gron, oliwa z oliwek, siemię lniane, 
kolendra, soki warzywne i owo-
cowe, chleb na drożdżach, cukier, 
słodka śmietanka, szampan, białe 
wina, piwo pszeniczne, herbaty 
owocowe, herbaty z głogu, hibi-
skusa i dzikiej róży.

MAJ / CZERWIEC 2021
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GDY ŻAR SIĘ LEJE Z NIEBA
Z całą pewnością tym co najle-
piej obniża temperaturę ciała  
i pozwala nam lepiej sobie radzić 
z upałami, jest woda. Najlepiej 
pić ją w temperaturze pokojowej. 
Mimo gorąca, nie sięgajmy po tę 
z lodówki, bo zbyt duża różnica 
temperatur może być dla organi-
zmu szokiem. Do wody możemy 
też dodać orzeźwiające dodatki 
smakowe - np. listki świeżej mię-
ty czy sok z cytryny, pomarańczy 
lub innego cytrusa. Same cytrusy 
też doskonale sprawdzą się jako 
„ochładzacze“. Mądra natura do-
skonale zna potrzeby naszego 
organizmu, właśnie dlatego bo-
gate w witaminę C i wodę cytrusy 
rosną właśnie tam gdzie tempe-
ratury są wysokie i nasze ciepło 
potrzebuje produktów, które 
pomogą zniwelować skutki upa-
łów. Także inne owoce doskona-
le ochłodzą organizm. Im więcej 
w nich wody tym lepiej. Jedzmy 
więc sporo arbuzów, melonów 
i truskawek. Bogate w wodę,  
a co za tym idzie, doskonale chło-
dzące są też zielone warzywa. 
Np. ogórek to w 96 proc. woda  
i elektrolity. Doskonale nawad-
niają też cukinia, zielona sałata 
czy brokuły. Generalnie najlepiej 
kierować się zasadą - zielone 
warzywa chłodzą, a żółte, poma-
rańczowe i czerwone grzeją. Wy-
jątkiem jest pełny wody pomidor, 
który doskonale uzupełni letnią 
dietę. Pamiętajmy też, że właści-
wości chłodzące lub grzewcze za-
leżą też od sposobu przyrządza-
nia potraw. O ile zimą doskonale 
sprawdzą się dania i zupy goto-

wane w niskiej temperaturze, ale 
przez dłuższy czas, latem jedzmy 
jak najwięcej warzyw surowych, 
ewentualnie krótko gotowanych. 
Latem przede wszystkim warto 
zwiększyć aktywność fizyczną  
i zmienić dietę na bardziej war-
tościową. Moc tanich owoców  
i warzyw sprzyja temu zadaniu. 
Owoce jedz w postaci natural-
nej (jeżeli soki, to świeżo wyci-
śnięte). Nie wzbraniaj się przed 
produktami nieoczyszczonymi, 
zawierającymi cenny błonnik. 
Śniadania urozmaicaj wzboga-
canym żelazem muesli. Ogranicz 
natomiast spożywanie wołowiny. 
Kiedy temperatury przekracza-
ją 30 stopni C, może brakować 
ochoty na obfity, dwudaniowy 
obiad. Pomimo to, nie możemy 
o nim zapomnieć. Zamiast go-
rącej zupy wybierzmy chłodnik 
na bazie kefiru lub naturalnego 
jogurtu. Pamiętając o tym, żeby 
w każdym posiłku znalazły się 
świeże owoce lub warzywa, na 
drugie danie przygotujmy sałat-
kę. Żeby stała się bardziej sycąca, 
do sałaty, papryki, pomidorów 
dodajmy ser żółty lub mozzarel-
lę i garść brązowego ryżu. Danie 
przyprawione świeżymi ziołami 
i łyżką oliwy będzie lekkostraw-
ne i wspomoże wchła-
nianie witamin  
z warzyw.

ZIMNE PIWO UGASI PRA-
GNIENIE W GORĄCE DNI?
Mówi się, że w upał nie ma nic 
lepszego niż zimne piwko. Nic 
bardziej mylnego! Kiedy tem-
peratury powietrza są wysokie, 
nie powinno się pić alkoholu. 
W gorące dni szybciej się upi-
jamy, łatwiej o zasłabnięcie 
czy zawroty głowy. Alkohol 
odwadnia organizm, podob-
nie jak kawa. Pamiętajmy, aby 
szczególnie wystrzegać się na-
pojów wysokoprocentowych. 
Według tradycyjnej medycyny 
chińskiej, odpowiedni dobór 
składników odżywczych ma 
także silny wpływ na utrzy-
manie właściwej wagi ciała. 
Spożywanie zbyt dużej ilości 
chłodnych i wyziębiających 
produktów prowadzi do osła-
bienia funkcji trawienia. Orga-
nizm musi zużyć bardzo dużo 
energii na strawienie pokarmu, 
co w konsekwencji skutkuje 
problemami trawiennymi i od-
kładaniem zbędnych resztek 
przemiany materii. 

oprac. W. Jakubek
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Prawidłowa dieta  
owszem, ale…
Najważniejsza jest zbilanso-
wana dieta. Aby przygotowy-
wane przez Ciebie posiłki były 
urozmaicone. Nie ważne, czy 
wraz z Tobą do stołu zasiadają 
seniorzy, małe dzieci, czy jesz 
samodzielnie. Jednak każdemu 
(tak, ja również biję się w pier-
si) będą zdarzać się w tym nie-
dostatki. Goni nas czas, karci 
zawartość portfela i jeszcze na 
dodatek wygodniej ugotować 
raz i niech będzie na trzy dni.
W efekcie mogą powstać nie-

doboru składników odżyw-
czych. Jedne większe, a drugie 
mniejsze. Niektóre całkiem nie-
winne. Inne bolesne. Jeszcze 
inne zagrażające zdrowiu nas 
samych i naszych Bliskich na 
wiele lat.
Witaminy są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia naszego organizmu, bio-
rą udział w wielu procesach, 
wpływają na rozwój, stan zdro-
wia i wydolność organizmu. 
Muszą być dostarczane orga-
nizmowi z codzienną, zróżnico-
waną dietą. 

Witamina D
Właściwie każdy powinien ją 
suplementować! Nie jest prze-
sadą mówić o niej, jak o hor-
monie. Bierze aktywny udział 
w gospodarowaniu wapniem 
w Twoim organizmie, wpły-
wa znacząco na mineralizację 
kości. Ostatecznie chroni Cię 
więc przed osteoporozą. Nie-
stety, mała liczba słonecznych 
dni i nasz sposób przebywa-
nia na słońcu zmuszają nawet 
zdrowych dorosłych do suple-
mentacji. Z badań, które pre-
zentowano ostatnio podczas 
konferencji lekarzy rodzinnych 
we Wrocławiu, jasno wynika: 
70% populacji ma niedobór wi-
taminy D3. Czyli wskazanie do 
jej suplementacji cały rok, nie 
tylko zaś od jesieni do wiosny.
Zgodnie ze wskazówkami 
dzieci w ogóle nie powinny 
wystawiać się na działanie peł-
nego słońca – to także oznacza 
konieczność podawania im 
suplementów z witaminą D.  
A seniorzy? Tym bardziej. Ich 
skóra nie produkuje tak chęt-
nie witaminy D, stąd jej ca-
łoroczne niedobory. Zapytaj 
swojego lekarza o właściwe dla 

WitaminyWitaminy  
jak zapobiegać niedoborom?

WITAMINY ODKRYTO NIEWIELE PONAD STO LAT TEMU. NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE MAJĄ 
KLUCZOWE ZNACZENIE DLA ZDROWIA, TYM RAZEM KILKA SŁÓW O TYM, JAKIE WITAMINY SĄ 
NAM NAJBARDZIEJ POTRZEBNE. DBAJMY O SIEBIE. 
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Ciebie i Twoich Bliskich dawki 
witaminy D.

Witamina C  
i jej występowanie
Witamina C znajduje się przede 
wszystkim w owocach i warzy-
wach – m.in. natce pietruszki, 
papryce czerwonej, ziemnia-
kach, czarnej porzeczce, kiwi, 
owocach cytrusowych, szpina-
ku, kalafiorze, pomidorach, tru-
skawkach oraz brukselce. Jej 
niedobór powoduje choroby 
jamy ustnej – szkorbut, krwa-
wienie, owrzodzenie dziąseł, 
wypadanie zębów, objawia się 
kruchością i pękaniem naczyń 
krwionośnych. Brak dostatecz-
nej ilości witaminy C w orga-
nizmie to także osłabienie od-
porności, powolne gojenie się 
ran i nieprawidłowe zrastanie 
się kości, obrzmiałe i bolesne 
stawy, a także podatność na 
siniaki, osłabienie i niekiedy 
wzmożona senność. Prawidło-
wy poziom stężenia witaminy 
C wynosi 34–110 µmol/l (6–20 
µg/dl)[1]. Badanie wykonywa-
ne jest we krwi.

Witamina E i jej źródła
Nadmiar witaminy E występuje 
rzadko, prowadzi do zmęczenia 
i osłabienia, wiąże się z zabu-
rzeniami wzroku, zaburzeniami 
jelitowymi oraz bólem głowy. 
Zalecenia odnośnie dziennego 
zapotrzebowania na witaminę 
E są różne i wg piśmiennictwa 
wahają się między 10 a 30 mg. 

Witaminę E zawiera mleko, jaja, 
masło, oleje roślinne, ryby, kieł-
ki pszenicy, pieczywo razowe, 
orzechy, migdały oraz zielone 
warzywa liściaste. Prawidłowe 
stężenie witaminy E można 
sprawdzić, wykonując badanie 
poziomu alfa-tokoferolu w su-
rowicy, który powinien wyno-
sić min. 30 μmol/l[3].

Witamina A  
– na co i kiedy?
Witamina A – na co ma wpływ 
i kiedy może występować jej 
niedobór? Witamina A w or-
ganizmie człowieka jest syn-
tetyzowana z beta-karotenu 
pochodzącego z diety. Uczest-
niczy w procesie widzenia 
– przekształca się w retinal, 
który wchodzi w skład rod-
opsyny, której rolą jest utrzy-
manie wrażliwości pręcików 
siatkówki oka na przyćmione 
światło. Wpływa także na pra-
widłowe funkcjonowanie tkan-
ki nabłonkowej.
Witamina A wywiera dobro-
czynny wpływ na wzrok. Wita-
mina A (inaczej retinol) zapo-
biega kurzej ślepocie, pomaga 
w leczeniu chorób oczu. Poza 
tym wzmacnia błony śluzowe 
nosa, gardła, jelit i płuc, dzięki 
czemu zwiększa odporność na 
zakażenia. Wpływa na rozwój 
i wzrost kości, zapobiega two-
rzeniu się krzywego zgryzu. 
Stymuluje także błony śluzowe 
do produkcji śluzu i pełni funk-
cje antyoksydacyjne.

Witamina A i jej występowanie
W czym jest witamina A? Beta-
-karoten, będący prowitaminą 
witaminy A, występuje w pro-
duktach pochodzenia roślinne-
go, szczególnie w pomarańczo-
wych, zielonych  i czerwonych 
warzywach, np. marchwi, szpi-
naku czy czerwonej papryce.

W czym jest witamina A? Pro-
dukty pochodzenia zwierzę-
cego, bogate w witaminę A  
to m.in. żółtka jaj, pełne mle-
ko oraz jego przetwory, tłuste 
ryby morskie, wątroba i inne 
podroby.
Przedawkowanie witaminy A 
jest niebezpieczne dla zdro-
wia. Jej nadmiar prowadzi do 
nadmiernej senności i zmę-
czenia, utraty łaknienia, ły-
sienia, owrzodzeń skórnych, 
krwotoków, a nawet dysfunkcji  
w obrębie ośrodkowego ukła-
du nerwowego, serca czy ne-
rek.
Jak rozpoznać niedobór wi-
taminy A? Objawy to przede 
wszystkim suchość i łuszcze-
nie skóry oraz ślepota zmierz-
chowa, która jest wynikiem 
zahamowania regeneracji rod-
opsyny. Niedobór witaminy 
A objawia się pogorszeniem 
widzenia, co powoduje np. 
trudności w prowadzeniu sa-
mochodu, zwłaszcza wieczo-
rem. Niedobór może także pro-
wadzić do suchości spojówek  
i rogówki, a przy dużych niedo-
borach nawet do ślepoty. Inne 
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symptomy obejmują zaburze-
nia wzrostu kości i zębów oraz 
częste infekcje.
Poziom witaminy A można 
określić, wykonując pomiar jej 
stężenia w badaniu krwi.

Magnez
Kołatanie serca, nadpobudli-
wość mięśni (w tym drżenia, 
skurcze) oraz nadciśnienie tęt-
nicze mogą być objawem nie-
doboru magnezu. Ktoś z Twoich 
Bliskich cierpi z tych powodów? 
Warto oznaczyć poziom magne-
zu. Pierwiastek ten jest niezbęd-
ny do prawidłowego funkcjono-
wania mięśni. Uważaj, jego niski 
poziom może wiązać się z rów-
noczesnym niskim poziomem 
wapnia. Ten także warto wtedy 
zbadać.
Wchłanianie magnezu w Twoim 
organizmie zachodzi w jelicie,  
a wypłukiwanie w nerkach. Jego 
niedostatki można więc suple-
mentować doustnie. Braki poja-
wiają się najczęściej w związku  
z błędami w diecie oraz przy 
nadużywaniu alkoholu. Kasza, 
ryż i pełnoziarniste pieczywo? 
Są w Twojej diecie? Jeśli tak, wy-
starczy popić je mlekiem i ma-

gnez wchłonie się doskonale.
Pamiętaj, że stosowanie leków 
moczopędnych sprzyja wypłu-
kiwaniu magnezu. Jeśli Twoi 
Bliscy stosują takie leki (zwykle 
z powodów kardiologicznych), 
dopytaj o objawy związane  
z niedoborem magnezu.

Potas
W Twoim ciele potas ukrywa 
się głównie w komórkach. We 
wszystkich. I jest niezbędny 
do ich prawidłowego funkcjo-
nowania. Zaburzenia stężenia 
potasu we krwi są zawsze zwią-
zane z jakąś chorobą. Zdrowi 
problemów z potasem nie mają. 
Niewydolność nerek, cukrzyca, 
utrzymujące się wymioty i bie-
gunka, nadciśnienie czy kołata-
nie serca powinny być wskaza-
niem do oznaczenia poziomu 
potasu. Uwaga na wyniki: potas 
w oznaczeniu może wyjść wy-
soko ponad normą z powodu 
złego przechowywania i trans-
portowania próbki.
Myśląc o niedoborach potasu 
zwróć uwagę na tych członków 
Rodziny, którzy piją dużo kawy, 
alkoholu albo stosują wspo-
mniane już wcześniej leki diu-
retyczne. Suplementowanie po-

tasu może być w Ich wypadku 
koniecznością.

Żelazo i jego pomocnicy
Spośród wszystkich pierwiast-
ków śladowych żelaza w na-
szym organizmie mamy naj-
więcej. We krwi, w mięśniach. 
A także w wątrobie, gdzie jest 
magazynowane.
Niedobory żelaza mają związek 
ze zbyt małą jego ilością w die-
cie, zaburzeniami wchłaniania, 
ciążą czy krwawieniem (dopro-
wadza do utraty żelaza z krwią). 
Niedobory występują także 
przy przewlekłych infekcjach. 
Zwróć więc uwagę na poziom 
żelaza w każdej z tych sytuacji  
i rozważ wspólnie z lekarzem 
potrzebę jego suplementowa-
nia. Kwas foliowy uczestniczy  
w dojrzewaniu krwinek czerwo-
nych. Z kolei witamina B12 od-
powiada za przyswajanie kwa-
su foliowego przez te krwinki. 
Jak widzisz, oba te składniki są 
niezbędne, by nie występowa-
ła anemia. Czasem więc trzeba 
suplementować i żelazo, i kwas 
foliowy i witaminę B12.

oprac. M. Grzeczyńska



1. Jest bogata  
w jednonienasycone, 
zdrowe kwasy  
tłuszczowe
Oliwa z oliwek to naturalny olej 
uzyskiwany z oliwek – owoców 
drzewa oliwnego. Około 24% 
jej składu stanowią nasycone 
tłuszcze oraz kwasy omega-6  
i omega-3. Jednak dominującym 
kwasem tłuszczowym, który sta-
nowi 73% jest jednonienasycony 
kwas oleinowy, który jest bardzo 
zdrowy dla naszego organizmu. 
Zmniejsza on stan zapalny i nie 
dopuszcza do powstawania ko-
mórek rakowych.

2. Zawiera duże ilości prze-
ciwutleniaczy
Oprócz dobroczynnych kwasów 
tłuszczowych zawiera też nie-
wielkie ilości witaminy E i K, ale 
jest również bogatym źródłem 
silnych przeciwutleniaczy, które 
pomagają zwalczać wiele po-
ważnych chorób. Obniżają po-
ziom cholesterolu w naszej krwi 
oraz wspierają serce przy wystę-

pujących chorobach układu krą-
żenia.

3. Ma właściwości  
przeciwzapalne
Powszechnie uważa się, że stan 
zapalny jest jednym z głównych 
czynników występowania wielu 
chorób. Dotyczy to raka, chorób 
układu sercowo-naczyniowego, 
nieprawidłowego metabolizmu, 

cukrzycy, choroby Alzheime-
ra, zapalenia stawów i otyłości. 
Głównym kluczem do działania 
przeciwzapalnego jest oleocan-
thal, który znajdziemy w skła-
dzie oliwy, a którego właściwości 
porównywane są do działania 
ibuprofenu.

4. Pomaga uniknąć udaru
Udar jest spowodowany zabu-

Właściwości 
OLIWY z OLIWEK
CHOCIAŻ WCIĄŻ FUNKCJONUJE WIELE KONTROWERSJI NA TEMAT TŁUSZCZÓW  
W NASZEJ DIECIE, TO PRAWIE WSZYSCY JEDNOGŁOŚNIE TWIERDZĄ, ŻE OLIWA Z OLI-
WEK Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA JEST NAJWIĘKSZYM DOBRODZIEJSTWEM DLA NASZE-
GO ZDROWIA, PONIEWAŻ POSIADA SZEREG CENNYCH WŁAŚCIWOŚCI. UZYSKUJE SIĘ 
JĄ W WYNIKU TŁOCZENIA DOJRZAŁYCH OLIWEK. OLIWA Z OLIWEK JEST NIEZASTĄ-
PIONA W KUCHNI I KOSMETYCE. JUŻ ŁYŻECZKA DZIENNIE MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA!

Porady i Porady i wskazówki
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rzeniami przepływu krwi w mó-
zgu, występujących u osób, które 
mają problem z krzepliwością.  
W krajach rozwiniętych udar 
mózgu jest drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów zaraz po cho-
robach serca. W badaniu prze-
prowadzonym na 841 tysiącach 
osób stwierdzono, że oliwa z oli-
wek jest jedynym źródłem tłusz-
czów jednonienasyconych zwią-
zanych ze zmniejszeniem ryzyka 
udaru mózgu i chorób serca.

5. Chroni serce
Choroby serca to przyczyna naj-
większej ilości zgonów na świe-
cie. Okazuje się, że sięgając po 
oliwę z oliwek dbamy o zdrowie 
naszego mięśnia sercowego.
Bogactwo nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych powoduje, 
że spożywanie oliwy z oliwek 
chroni organizm przed nad-
ciśnieniem, ponieważ kwasy 
tłuszczowe korzystnie wpływa-
ją na funkcjonowanie naczyń 
krwionośnych.

6. Nie powoduje przyrostu 
masy ciała i otyłości
Liczne badania diety śródziem-
nomorskiej dowiodły też, że 
oliwa z oliwek ma korzystny 
wpływ na masę ciała. Trzyletnie 
badania 190 uczestników po-
twierdziły, że oliwa z oliwek nie 

tylko nie powoduje przyrostu 
masy ciała, ale wręcz powoduje 
jej utratę.

7. Pomaga w walce z cho-
robą Alzheimera
Choroba Alzheimera to naj-
częściej występująca choroba 
neurodegeneracyjna na świe-
cie. Jedną z najważniejszych 
jej cech jest tworzenie się tak 
zwanych płytek beta amyloidu 
w komórkach mózgu. Jedno z 
wykonanych badań pokazało, że 
podanie myszom jednej z sub-
stancji, która występuje w oliwie 
z oliwek, spowodowało, że płytki  
u tych zwierząt zniknęły.

8. Zmniejsza ryzyko wystą-
pienia cukrzycy typu 2
W kilku przeprowadzonych ba-
daniach wykazano korzystny 
wpływ oliwy z oliwek na poziom 
cukru we krwi oraz na wrażli-
wość organizmu na insulinę. 
Dowiedziono, że dieta śród-
ziemnomorska z oliwą z oliwek 
jest w stanie zmniejszyć ryzyko 
zachorowania na cukrzycę typu 
2 nawet o 40%.

9. Ma właściwości prze-
ciwnowotworowe
Rak to obecnie jedna z naj-
częstszych przyczyn zgonów 
na świecie, jednak ludzie żyjący 

w krajach basenu Morza Śród-
ziemnego są narażeni na niższe 
ryzyko wystąpienia niektórych 
nowotworów niż pozostali. Oli-
wa z oliwek, oprócz nienasy-
conych kwasów tłuszczowych, 
zawiera witaminy o działaniu 
antyoksydacyjnym – A, E. Anty-
oksydanty jako składnik oliwy 
z oliwek zmniejszają uszkodze-
nia oksydacyjne spowodowane 
wolnymi rodnikami, które są 
uważane za jeden z głównych 
czynników kancerogennych.

10. Pomaga w leczeniu 
reumatoidalnego zapale-
nia stawów
Reumatoidalne zapalenie sta-
wów to choroba autoimmunolo-
giczna, która charakteryzuje się 
zdeformowaniem i bolesnością 
stawów. Dokładna jej przyczyna 
nie jest dobrze poznana. Spoży-
wanie oliwy daje jednak widocz-
ne rezultaty.

11. Ma właściwości anty-
bakteryjne
Oliwa z oliwek zawiera wiele 
składników odżywczych, któ-
re mogą hamować lub zabijać 
szkodliwe bakterie. Jedną z nich 
jest Helicobacter pylori. Bakte-
ria ta żyje w naszym żołądku  
i może powodować wrzody,  
a nawet doprowadzić do roz-
woju raka. Badania wykazały, że 
oliwa z oliwek działa skutecznie 
przeciwko ośmiu szczepom tej 
bakterii, z których trzy są odpor-
ne na wszelkie antybiotyki. Już 
30 gramów oliwy z oliwek może 
wyeliminować ryzyko zakażeń  
u 10-40% osób w okresie 2 tygo-
dni.
Nie bez znaczenia jest też wybór 
odpowiedniego rodzaju oliwy. 
Oliwa ekstra virgin to jedyny 
rodzaj, który zawiera wszystkie 
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przeciwutleniacze i związki bioak-
tywne. Uważajmy, ponieważ na 
rynku jest dostępnych wiele oliw, 
które co prawda mają oznaczenie 
„ekstra virgin”, jednak w rzeczywi-
stości są rozcieńczone z innymi 
olejami rafinowanymi.

12. Przeciwdziała rozwojowi 
osteoporozy
Zawarta w oliwie witamina D 
bierze udział w gospodarce wap-
nia, dzięki czemu przeciwdziała 
rozwojowi osteoporozy u osób 
dorosłych, a krzywicy u dzieci.

13. Chroni przed rozwojem 
astmy oskrzelowej
Liczne badania wykazały, że re-
gularne spożywanie oliwy oliwek 
przez kobiety w ciąży oraz matki 
karmiące, chroni dzieci przed za-
chorowaniem na astmę oskrzelo-
wą oraz alergie.

14. Wspiera kondycję wło-
sów i działa przeciwłupie-
żowo
Maseczka z oliwy z oliwek to do-
bry sposób na regenerację znisz-

czonych włosów. Zabieg wyko-
nuje się przed umyciem włosów, 
w przypadku włosów suchych 
i farbowanych należy go stoso-
wać dwa razy w tygodniu. Jeśli 
długie włosy mają zniszczone 
końcówki, a przy skórze łatwo się 
przetłuszczają, preparat należy 
nakładać na same końcówki.
Do maseczki można dodać ole-
jek eteryczny lub sok ze świeżo 
wyciśniętej cytryny. Nanosi się 
ją małymi porcjami i delikatnie 
wciera we włosy. Następnie nale-
ży nałożyć foliowy czepek i owi-
nąć głowę ogrzanym ręcznikiem. 
Taki oliwkowy kompres na włosy 
nawilży je i nabłyszczy. Pomaga 
również w walce z łupieżem.

15. Wykazuje działanie na-
wilżające i regenerujące
Oliwa z oliwek posiada lekką 
konsystencję, może być stoso-
wana jako naturalny kosme-
tyk lub olejek do ciała. Zawarta  
w oliwie cenna witamina F (nie-
nasycone kwasy tłuszczowe) 
chroni skórę przed utratą wilgoci, 
ponieważ przywraca naturalną 

barierę lipidową naskórka. Wpły-
wa kojąco na skórę podrażnioną,  
a także likwiduje szorstkość skóry.  
W związku z tym, iż oliwa z oli-
wek wzmacnia odporność, po-
lecana jest osobom cierpiącym  
z powodu alergii skórnych, 
atopowego zapalenia skóry  
i łuszczycy. Można stosować ją 
do kąpieli, maseczek, peelingu, 
kremów. Oliwkowy masaż pobu-
dza krążenie krwi, dzięki czemu 
skóra będzie lepiej odżywiona.

16. Chroni przed szkodliwym 
promieniowaniem UV
Oliwa z oliwek jest naturalnym fil-
trem UV, zabezpiecza więc skórę 
przed szkodliwym promieniowa-
niem słonecznym. Dodatkowo, 
chroni organizm przed przed-
wczesnym starzeniem i wykazuje 
działanie przeciwzmarszczkowe. 
Bez obawy możemy nakładać ją 
bezpośrednio na skórę twarzy. 
Przez kobiety może być stoso-
wana w formie naturalnego, nie-
drażniącego środka do zmywa-
nia makijażu.

oprac. M. Grzeczyńska
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Kolorowe Jeziorka  
w Rudawach Janowickich
Kolorowe Jeziorka to nazwa czterech stawów po-
łożonych u podnóża Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.) 
w Rudawach Janowickich w województwie dol-
nośląskim). Zachwycają nie tylko kolorami, ale 
także ciekawą historią.
Powstały one w miejscu wyrobisk dawnych nie-
mieckich kopalni, gdzie wydobywano piryt 
przerabiany na kwas siarkowy: Hoffnung (teren 
Purpurowego Jeziorka), Neues Glück (teren Błę-
kitnego Jeziorka) i Gustav Grube (teren Zielone-
go Jeziorka). Czwarty zbiornik (Żółte Jeziorko), 
powstał pomiędzy dawnymi hałdami; co ciekawe, 
jeszcze 20 lat temu nie było w nim w ogóle wody.
Przez teren przylegający do jeziorek przebiega 

zielony szlak turystyczny z Wieściszowic na Wiel-
ką Kopę oraz niebiesko znakowana droga rowe-
rowa. Co więcej w 2015 r. otwarto także ścieżkę 
edukacyjną, która ma 3 km, a jej przejście zajmuje 
ok. 2 godz.

Niektóre miejsca potrafią zachwycić i wprawić w zdumienie.  
Miejsc, które można odwiedzić w Polsce, nie brakuje.  

Wybraliśmy kilka, które w mojej opinii są szczególnie warte uwagi  
– jedne zapewne Wam znane, inne mniej.  

Oto cudowne miejsca doskonałe na jednodniową wycieczkę!
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Rezerwat przyrody „Nad Tanwią“
Południowa krawędź Roztocza to teren niezmiernie cieka-
wy krajobrazowo i niezadeptany przez turystów w woje-
wództwie lubelskim. Wzgórza opadają tu stromymi stoka-
mi w kierunku rozległych lasów, a wśród nich płyną bystre 
przypominające górskie potoki rzeczki.
Jednym z najciekawszych miejsc jest tam rezerwat „Nad 
Tanwią“, który obejmuje jeden z najciekawszych frag-
mentów Puszczy Solskiej – przełomową dolinę Tanwi. 
Rzeka kluczy wśród porośniętych sosnami wzniesień, 
pokonując liczne progi skalne, na których tworzą się ni-
skie, ale za to bardzo głośne wodospady. Patrząc wzdłuż 
jej biegu, ma się wrażenie, jakby woda płynęła po scho-
dach stworzonych ręką człowieka, a nie natury. Zwiedza-
nie najbardziej atrakcyjnego odcinka ułatwia wygodna  
3-kilometrowa ścieżka dydaktyczna.

Cypel Rewski
Cypel Rewski w województwie pomorskim (nazywany 
Szpyrk lub Szperk, a w języku kaszubskim Réwsczi Ùsëp 
lub Szpërk) to kilometrowej długości piaszczysty wał, 
utworzony przez prąd morski płynący wzdłuż brzegów  
Zatoki Gdańskiej. Wcina się w wody Zatoki Puckiej w po-
bliżu miejscowości Rewa i oddziela ciepłe wody Zalewu  
Puckiego od chłodniejszej Zatoki Gdańskiej.
Cypel jest ciekawą atrakcją turystyczną, fascynuje swoją 
budową oraz ukształtowaniem. Geolodzy uważają go za 
jedną z ciekawszych form brzegowych Bałtyku. Jest uwiel-
biany przez kitesurferów, którzy doceniają jego korzystne 
warunki wiatrowe. U nasady Cypla Rewskiego znajduje się 
Krzyż Morski poświęcony ofiarom morza. Kiedyś w jego 
pobliżu chowano zmarłych, a w 2004 r. obok powstała tam 
Aleja Ludzi Zasłużonych Morzu. 
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Rezerwat przyrody  
„Sokole Góry“
„Sokole Góry“ to leśny rezerwat przyrody położony na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy wsiami 
Olsztyn, Zrębice i Biskupice w województwie śląskim. Co 
ciekawe, jest drugim pod względem wielkości, rezerwa-
tem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - ma 215,95 
ha.
W skład rezerwatu wchodzą wzgórza wapienne (Soko-
la Góra, Puchacz, Donica, Karzełek, Setki) zbudowane ze 
skał wapiennych przykrytych lessem. W wielu miejscach 
można zobaczyć bogate formy rzeźby krasowej oraz licz-
ne jaskinie wykorzystywane m.in. przez nietoperze jako 
miejsce hibernacji.
Na obszarze rezerwatu poprowadzono dwa piesze szla-
ki turystyczne: czerwony Szlak Orlich Gniazd i czarny im. 
Barbary Rychlik, ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą oraz 
tzw. „Dróżkę Św. Idziego“.

Krzywy Las
Krzywy Las w województwie zachodniopomorskim to 
pomnik przyrody znajdujący się w okolicach nowego 
osiedla wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra,  
w powiecie gryfińskim (województwo zachodniopo-
morskie). Przez jego teren prowadzi czerwony szlak tury-
styczny ze Szczecina Klucz do Mieszkowic.
Dlaczego krzywy? Las nazwę zawdzięcza rosnącym  
w tym miejscu zdeformowanym sosnom zwyczajnym, 
które zostały zasadzone w latach 30. XX wieku. Drzewa 
te są wygięte pod kątem ok. 90 st. od ok. 20 cm nad zie-
mią, a krzywizna u niektórych dochodzi do wysokości  
3 m. Prawdopodobnie drzewa zostały tak ukształtowane 
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w wyniku celowej działalności ludzi, którzy uprawiali 
je specjalnie na tzw. krzywulce do celów stolarskich 
lub szkutniczych.
Krzywy Las został wyróżniony przez „Daily Mail“ jako 
jeden z dziewięciu magicznych lasów, które war-
to odwiedzić. Zachwycali się nim też amerykańscy 
dziennikarze gazety „The New York Times“. 

Rezerwat przyrody „Skałki 
Piekło pod Niekłaniem“ 
To rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Konec-
ko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu w północnej części województwa świętokrzyskiego 

(w pobliżu miejscowości Niekłań Wielki). Osobliwe for-
my skalne takie jak grzyby, stoły czy kominy powstałe 
w wyniku erozji eolicznej znajdują się na długości oko-
ło 1 km, a ich wysokość dochodzi do 8 m. „Skałki Piekło 
pod Niekłaniem“ oraz okolice najlepiej poznawać, spa-
cerując przyrodniczą ścieżką dydaktyczną klubu 4H  
w Niekłaniu Wielkim.
Co więcej, przez rezerwat przechodzi 71-kilometrowy 
niebieski szlak turystyczny ze Skarżyska-Kamiennej 
(Pogorzałe) do Kuźniaków. „Skałki Piekło pod Niekła-
niem“ są także punktem początkowym 7-kilometro-
wego czarnego szlaku turystycznego prowadzącego 
do miejscowości Wólka Plebańska.

Przyjemnych wędrówek!
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PIONOWO
• 3-39: nudzić się jak ...
• 5-41: dobry ... tynfa wart
• 7-43: płakać jak ...
• 10-34: każdy dzień przynosi jakieś ... (przysłowie 

abisyńskie)
• 13-37: dobra gospodyni - ... wesołym czyni
• 24-60: a kto z nami nie wypije - tego we dwa ...
• 33-69: nie miała ... kłopotu, kupiła sobie prosię
• 38-74: ściany mają ...
• 40-76: darowanemu koniowi w ... się nie zagląda
• 42-114: z tym największy jest ..., żeby dwoje chciało 

naraz
• 44-92: gadał ... do obrazu, a obraz do niego ani razu
• 59-143: uczeń bez jedynki jest jak ... bez karabinu
• 73-133: obiecanki cacanki, a głupiemu ...
• 75-135: wysoki jak ..., a głupi jak koza
• 91-139: ... sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa
• 93-141: nie wszystko ..., co się świeci 

POZIOMO
• 7-11: ... w szklance wody
• 13-17: bez Boga i z górki ciężka ...
• 33-36: zrywać ... ze śmiechu
• 37-45: ... po obiedzie
• 56-60: płacić jak za ... (wykosztowywać się)
• 64-69: gdyby ... miała wąsy, to by była dziadkiem
• 73-76: dzieci i ... głosu nie mają
• 90-96: z nią najlepiej wychodzi się na zdjęciu
• 101-103: czego oczy nie widzą, tego sercu nie ...
• 109-111: pańskie ... konia tuczy
• 114-117: jeden byka doi, drugi ... podstawia
• 135-139: ... nogą zamiata
• 141-144: prawda w ... kole

KRZYŻÓWKA 
PANORAMICZNA
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Ultrathon™ spray
aerozol 170g

Preparat odstraszający insekty
Długotrwała ochrona przed komarami,

kleszczami i innymi owadami.
• Do 8 godzin skutecznej ochrony.

• Zawiera 25% DEET – to wystarczająca ilość
preparatu do odstraszenia owadów!

• Preparatem można spryskać  
skórę lub ubranie.

• Nie stosować u dzieci  
poniżej 3 roku życia.

• Duża pojemność 170 g.
• Wygodna aplikacja.




