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Nie zwracamy tekstów, które  
nie były zamówione

DDrodzy Czytelnicy,  
serdecznie witamy  
w Nowym 2023 Roku! 

Mamy nadzieję, że to będzie dla nas Wszystkich 
Rok pełen radości, zdrowia, satysfakcji i pokoju.

Zachęcamy Was w te zimowe wieczory do lektury 
najnowszego wydania Zdrowie i Opieka. 

W tym numerze przypominamy jak ważne jest 
nasze serce, jak dbać o bezpieczeństwo seniorów,  
a także uodpornić się przed wirusami, hartując orga-
nizm. Także kilka słów o pierwszych objawach raka.

Wewnątrz wydania znajdą Państwo jak zwykle 
wiele innych artykułów, porad i przepisów, dużo in-
formacji przed feriami, a nade wszystko sporo opty-
mizmu. 

Redakcja
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SERCE TO ORGAN, KTÓRY PRACUJE BEZ PRZERWY, POMPUJĄC KREW DO NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH. JEST DUŻO CZYNNIKÓW, KTÓRE MOGĄ MU ZASZKODZIĆ. WAR-
TO WIĘC DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK O NIE DBAĆ, CZEGO SIĘ WYSTRZEGAĆ A NA CO 
ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. SZCZEGÓŁOWYCH ODPOWIEDZI NA TE PYTA-
NIA UDZIELIŁ NAM LEKARZ KARDIOLOG MACIEJ PRUSKI. CZY OSOBY Z PROBLEMA-
MI SERCOWYMI POWINNY UPRAWIAĆ SPORT? JEŻELI TAK TO JAKI?

Cztery Cztery pory roku

SERCE
wszystko co o nim  wszystko co o nim  
trzeba wiedziećtrzeba wiedzieć

Bez ruchu nie ma życia, a jeżeli 
jest to najpewniej nie będzie to 
życie w pełnym zdrowiu psy-
chicznym i fizycznym. Aktyw-
ność fizyczna obniża ciśnienie 
tętnicze oraz poziom choleste-
rolu i cukru, a tym samym znacz-
nie zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na serce w przyszłości. 
Pamiętajmy też, że każdy kilo-

gram nadwagi zwiększa to ry-
zyko o kilka, a nawet kilkanaście 
procent.

Jednak wysiłek fizyczny powi-
nien być dostosowany do stop-
nia niewydolności i samego 
chorego. Dlatego też radzę aby 
ćwiczenia na początku były nad-
zorowane.

Ważna jest nauka racjonalnego 
oddychania, poprzez ćwiczenia 
oddechowe. Najłatwiej nauczyć 
się tego podczas pływania lub 
jazdy na rowerze. Korzystną rolę 
w poprawie siły mięśniowej od-
grywają rytmiczne ćwiczenia  
z niewielkim oporem ograniczo-
ne do niewielkiej partii mięśni. 
U osób z zaawansowaną niewy-
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dolnością serca, po zawałach; są 
różne programy rehabilitacji kar-
diologicznej, w których osoby 
takie powinny uczestniczyć. Po 
skończeniu takiego programu 
należy kontynuować ćwiczenia 
w domu, gdyż zaprzestanie wy-
siłku powoduje już po około 3 
tygodniach utratę uzyskanych 
korzyści zdrowotnych.

Jak powinna wyglądać dieta 
sercowców? Czego powinni 
unikać?
Ograniczać w diecie należy sód, 
tłuszcze twarde, produkty bo-
gate w cholesterol, tłuszcze na-
sycone, kwasy tłuszczowe trans 
a także alkohol, zboża przetwo-
rzone i cukry proste.
Kwasy tłuszczowe dzieli się na 
nasycone i nienasycone oraz 
kwasy tłuszczowe trans. Kwasy 
tłuszczowe nasycone występu-
ją głównie w tłuszczach pocho-
dzenia zwierzęcego, podczas 
gdy nienasycone w tłuszczach 
roślinnych. Tłuszcze zawierające 
nasycone kwasy tłuszczowe oraz 
kwasy trans są zazwyczaj sta-
łe w temperaturze pokojowej,  
a tłuszcze nienasycone mają  
formę płynną (oleje).  
Duże spożycie nasyconych kwa-
sów tłuszczowych zwiększa we 
krwi stężenie tzw. złego cho-
lesterolu tj. cholesterolu LDL. 
Dlatego preferowane jest chude 
mięso, chude przetwory mlecz-
ne oraz zastąpienie tłuszczy 
stałych, jak masło czy smalec, 
tłuszczami płynnymi czyli ole-
jami. Kwasy tłuszczowe trans 
powstają na skutek przetwa-
rzania tłuszczy nienasyconych. 
Występują głównie w margary-
nach smażalniczych, wyrobach 
cukierniczych i czekoladowych 

oraz żywności typu fast-food. 
Ich spożycie zwiększa stężenie 
cholesterolu we krwi i dlatego 
nie zaleca się ich spożywania.
Do substancji tłuszczowych na-
leży też cholesterol. Znajduje się 
on tylko w produktach pocho-
dzenia zwierzęcego, jak mięso 
czy jaja. Organizm sam potrafi 
go wytwarzać, więc nie jest ko-
nieczne dostarczanie choleste-
rolu z pożywieniem. Dla osób 
lubiących jaja istotna może być 
informacja, że spożywanie jed-
nego jajka dziennie nie podno-
si istotnie stężenia cholesterolu 
we krwi. Korzystne dla zdrowia 
tłuszcze nienasycone znajdują 
się w oliwkach, avokado, orze-
chach, owocach morza, a tak-
że w olejach otrzymywanych  
m. in. z rzepaku, oliwek, kuku-
rydzy, słonecznika oraz w mięk-
kich margarynach. Cennym 
źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych są również ryby.
Do zalecanych produktów spo-
żywczych zaliczamy wspomnia-
ne wcześniej warzywa i owoce, 
a także pełnoziarniste produkty 
zbożowe, orzechy, mleko i pro-
dukty mleczne o małej zawarto-
ści tłuszczu, chude mięso, ryby  
i owoce morza oraz oleje. Ogra-
niczać w diecie należy sód, tłusz-
cze twarde, produkty bogate  
w cholesterol, tłuszcze nasy-
cone, kwasy tłuszczowe trans  
a także alkohol, zboża przetwo-
rzone i cukry proste.
Spotykanym na co dzień prob-
lemem jest nadmierne spożycie 
sodu, które sprzyja rozwojowi 
nadciśnienia tętniczego. Głów-
ny jego źródłem w diecie jest sól 
(chlorek sodu). Dodawana jest 
ona często w dużych ilościach 
w czasie przetwarzania pokar-

mów, jeszcze zanim je kupimy. 
Aby ograniczyć spożycie soli na-
leży wybierać produkty o jej ni-
skiej zawartości, spożywać świe-
że, nie przetworzone produkty, 
gotować potrawy bez dosalania, 
nie dosalać podanych do sto-
łu posiłków. Dzienne spożycie 
sodu powinno być mniejsze 
niż 2,4 g co odpowiada 6 g soli. 
Istotne dla zdrowia znaczenia 
ma ilość i jakość stosowanych 
tłuszczy. Z jednej strony są one 
ważnym źródłem energii oraz 
niezbędnych kwasów tłuszczo-
wych i witamin A, D, E i K. Z dru-
giej strony ich nadmierne spo-
życie lub nieprawidłowy skład 
mogą prowadzić do rozwoju 
chorób układu krążenia.

Jaki wpływ na nasze serce ma 
wiek? Czy u kobiet i mężczyzn 
ryzyko problemów sercowych 
jest takie samo?
Ryzyko choroby wzrasta wraz  
z wiekiem, co jest dobrze wi-
doczne po przeanalizowaniu da-
nych liczbowych. Wynika z nich, 
że liczba zgonów zwiększa się 
prawie 10-krotnie w przedzia-
le wieku 55–64 w porównaniu  
z przedziałem 25–34 lat. Kolej-
ny wniosek, iż prawdopodo-
bieństwo wzrasta z wiekiem za-
równo u mężczyzn, jak i kobiet. 
Prawdopodobnie jest to wynik 
długotrwałego oddziaływania 
czynników ryzyka, połączone-
go z tendencją, że stają się one 
groźniejsze wraz z wiekiem.
Ryzyko wystąpienia choroby 
niedokrwiennej serca jest za-
leżne od płci, ponieważ jest 
ono wyższe u mężczyzn aniżeli 
u kobiet w wieku przedmeno-
pauzalnym. W grupie wiekowej 
pomiędzy 35. a 44. rokiem ży-

6

Cztery Cztery pory roku



7STYCZEŃ / LUTY 2023

cia ryzyko wystąpienia zawału 
mięśnia sercowego u mężczyzn 
jest dziesięciokrotnie większe 
niż u kobiet, z zastrzeżeniem, 
że nie towarzyszą temu żadne 
dodatkowe czynniki zagrożenia. 
Na sześciu mężczyzn z chorobą 
wieńcową serca przypada zatem 
jedna kobieta. Podobna średnia 
śmiertelność występuje u kobiet 
mniej więcej 10 lat później niż  
u mężczyzn.
Przyjmuje się, że zmniejszo-
na zapadalność na miażdżycę  
u kobiet wynika z ochronnego 
wpływu estrogenów. Estrogeny 
mają nie tylko działanie anty-
proliferacyjne na mięśniówkę 
gładką, ale także chronią śród-
błonek przed efektami stymula-
cji czynnikami wzrostowymi czy 
też cytokinami. Po menopauzie 
częstość występowania choroby 
niedokrwiennej serca u kobiet 
jest zbliżona do częstości jej wy-
stępowania u mężczyzn, biorąc 
pod uwagę porównywalny wiek 
obu grup.

Jakie są typowe objawy nie-
wydolności serca?
Głównymi objawami niewydol-
ności serca są duszność i zmę-
czenie, nietolerancja wysiłku 
fizycznego oraz obrzęki, które 
są następstwem zatrzymywania 
wody w organizmie. Mniej cha-
rakterystycznymi objawami jest 
zwiększona potrzeba oddawa-
nia moczu w nocy, słaby apetyt, 
uczucie pełności w brzuchu, za-
parcia, zawroty głowy, czasem 
utrata pamięci oraz splątanie. 
Moi pacjenci często nawet nie 
zdają sobie sprawy, że mieli ob-
jawy niewydolności serca, po-
nieważ nie potrafią ich prawidło-
wo rozpoznać. Dlatego uważam, 
że warto powiedzieć czym się 
charakteryzują konkretne obja-
wy i z czego wynikają.
Pierwszym objawem, który po-
winien zwrócić naszą uwagę 
jest zmęczenie. Jest ono skut-
kiem osłabienia naszego serca, 
które nie tłoczy tyle krwi aby 
odpowiednio odżywić komórki 

naszego organizmu. Rano mo-
żemy czuć się dobrze natomiast 
w ciągu dnia zaczynamy bez 
powodu odczuwać zmęczenie. 
Kolejnym sygnałem jest silne  
i przyspieszone bicie serca zwa-
ne kołataniem, może ono ozna-
czać ze wystąpił przedwczesny 
dodatkowy skurcz mięśnia ser-
cowego. Po takim „nieprogra-
mowym” skurczu możemy po-
czuć gwałtowny, silny skurcz, 
jakby serce chciało nadrobić  
i wyrównać swój rytm.  
Omdlenia i duszności również 
należą do klasycznych objawów. 
Omdlenia są skutkiem  dostar-
czenia do mózgu nie odpowied-
niej ilości krwi z tlenem. Spraw-
cą takiego stanu rzeczy jest 
również nasze serce. Najczęstszą 
przyczyną utraty świadomości 
na tle sercowym jest arytmia. 
Jest to stan w którym serce bije 
za wolno (poniżej 60 razy na 
minutę) lub za szybko (powy-
żej 100 razy na minutę). Bezpo-
średnim powodem omdlenia 

Cztery Cztery pory roku



może być także zaczopowanie 
tętnic, przez które dostarcza-
na jest krew z tlenem do móz-
gu. Jeżeli chodzi o duszności 
to są one związane z chorobą. 
Jeżeli nasza „pompa” nie działa  
w prawidłowy sposób to nawet 
po spokojnym spacerze lub  
w trakcie odpoczynku możemy 
poczuć duszności bez wyraźne-
go powodu.
Moi pacjenci często uskarżają 
się na obrzęki, pojawiające się 
na nogach wokół kostek i stóp. 
Obrzęki mogą pojawić się rów-
nież w okolicy klatki piersiowej. 
Wystąpienie tych objawów  
z reguły świadczą o osłabieniu 
prawej strony mięśnia sercowe-
go. Do objawów, które będzie 
widać na naszym ciele chciał-
bym również dodać zasinienie 
skóry. Jeżeli temperatura jest 
w miarę wysoka a na naszej 
skórze pojawiają się sine zabar-
wienia skóry, warg i paznokci, 
wtedy może to być tzw. sinica, 
która wskazuje na problemy  

z mięśniem sercowym. Bóle  
w klatce piersiowej czyli duszni-
ca bolesna, również w fachowej 
literaturze są wymieniane jako 
objawy problemów sercowych. 
To nieprzyjemne uczucie poja-
wią się z reguły pośrodku klat-
ki piersiowej i towarzyszy mu 
ściskanie, duszenie, może pro-
mieniować do ramion, szyi i żu-
chwy. Taki stan może potrwać 
mniej niż kwadrans. Jeżeli ból 
nie ustaje może to wskazywać 
na zawał. Dusznica z reguły po-
jawią się w trakcie wysiłku lub 
gdy się zdenerwujemy.

Jakie profilaktyczne badania 
serca warto zrobić ?
Regularnie warto badać krew, 
gdyż tylko w ten sposób do-
wiemy się, w jakim stanie jest 
nasze serce. Objawy chorób 
serca mogą stać się widoczne 
zbyt późno. Badania w kierun-
ku chorób serca obejmują:

• badanie ciśnienia,
• badanie poziomu choleste-

rolu we krwi,
• badanie poziomu cukru we 

krwi.
Profilaktyka schorzeń serca nie 
jest zbyt uciążliwa. W większo-
ści obejmuje ona po prostu 
zasady zdrowego stylu życia, 
których przestrzeganie zapo-
biega także innym chorobom  
i dolegliwościom.

Co oznacza pojęcie dobrego  
i złego cholesterolu?
Cholesterol cholesterolowi nie-
równy! Należy rozróżniać dwie 
jego postacie: LDL (z ang. low 
density lipoprotein), czyli tak 
zwany „zły” cholesterol, oraz 
HDL (high density lipoprotein) 
określany jako „dobry” chole-
sterol.
To właśnie gęstsza odmiana 
cholesterolu, LDL, odpowiada 
za choroby serca. Za to ten dru-
gi, HDL, transportuje nadmiar 
złego cholesterolu ze ścian tęt-
nic do wątroby, by go usunąć. 
Dlatego należy dbać, by po-
ziom cholesterolu HDL we krwi 
był wysoki!
Z naszej rozmowy ewidentnie 
wynika, że o serce powinniśmy 
dbać każdego dnia zarówno 
wybierając posiłek, formę ak-
tywności fizycznej jak i bada-
nia profilaktyczne. Warto więc 
zastosować się do tych rad, 
ponieważ skutki naszych za-
niedbań odczujemy nie od razu 
ale po jakimś czasie i wtedy bę-
dziemy mieli znacznie większe 
problemy. Każdy z nas codzien-
nie decyduje jak będzie wyglą-
dało jego zdrowie w przyszłości 
dlatego musimy o nie zadbać.

oprac. W. Jakubek
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JAK POWSZECHNIE WIADOMO DŁUGOTRWAŁY STRES ŹLE WPŁYWA NA NASZĄ  
KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ A TAKŻE NA CAŁY ORGANIZM. CO PRAWDA JEST  
NATURALNĄ REAKCJĄ OBRONNĄ ORGANIZMU, W SYTUACJI ZAGROŻENIA  
POBUDZA NASZE CIAŁO I ZMYSŁY, ALE W NADMIARZE JEST SZKODLIWY. 

Duża ilość stresu może dopro-
wadzić do problemów z koncen-
tracją, zaburzeń snu czy innych 
problemów zdrowotnych. Cięż-
ki stres sprzyja chorobom serca 
na równi z nadciśnieniem lub 
otyłością. Dlatego po ciężkim, 
stresującym dniu warto znaleźć 

chwilę dla siebie i się odprężyć. 
Niestety relaksowanie się wcale 
nie jest takie proste jak się wy-
daje. Jesteśmy przepracowani, 
zniechęceni, zmęczeni trudnoś-
ciami dnia codziennego i  nie 
potrafimy odciąć się od tego co 
powoduje stres, przez co nie po-

trafimy efektywnie odpoczywać. 
Dlatego dla wszystkich, którzy 
mają trudności ze znalezieniem 
sposobu na relaks podpowiemy 
kilka metod jak najlepiej to zro-
bić, aby szybko i skutecznie się 
zrelaksować i nabrać sił.
Jest wiele sposobów na relaks. 

UMYSŁ I CIAŁO
kondycja psychiczna  kondycja psychiczna  
– metody na relaks– metody na relaks
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Może to być aktywność fizycz-
na, gorąca kąpiel, chwila z książ-
ką czy spędzenie czasu z bliską 
osobą. To wszystko doskonale się 
sprawdza, ale są to też metody 
znane każdemu.  

Sport to zdrowie 
W tym banalnym stwierdzeniu 
jest bardzo dużo prawdy. Jest to 
najprostsza forma relaksu i od-
prężenia, w dodatku bardzo po-
trzebna naszym mięśniom oraz 
umysłowi. Ruch jest dobry zawsze  
w każdej postaci – może to być 
Nordic Walking, jazda na rowerze 
czy pływanie. Najlepiej dobrać 
formę aktywności adekwatnie do 
wieku, stanu zdrowia i chęci. 
Najlepszy jest ruch na świeżym 
powietrzu. Gdy mamy taką możli-
wość to po ciężkim dniu najlepiej 
wybrać się na spacer po parku 
czy lesie.  Nawet 15 minut wystar-
czy, żeby oczyścić umysł i przede 
wszystkim zaczerpnąć świeże-
go powietrza oraz rozprostować 
nogi. Jeśli mamy w domu zwie-
rzaka to dodatkowo nas to moty-
wuje do codziennych spacerów 
niezależnie od pogody. Podczas 
takiego spaceru postaraj się głę-
boko oddychać. Wdechy nosem  
a wydechy ustami. Weź głęboki 
oddech przez nos, zatrzymaj na 

2-3 sekundy i wypuszczaj powie-
trze wolno przez usta przez około  
10 sekund. Powtórz to ćwiczenie 
kilka (minimum 10) razy a poczu-
jesz się odprężony i dotleniony.
Im więcej ruchu tym lepie zarów-
no dla naszej kondycji fizycznej  
i psychicznej. Podczas uprawiania 
każdego sportu wydzielają się en-
dorfiny. To związki produkowane 
przez przysadkę mózgową spra-
wiają, że czujemy się szczęśliwe,  
a jednocześnie mamy zablokowa-
ne uczucia związane z bólem. Dzię-
ki endorfinom nie odczuwamy nie-
przyjemnych dolegliwości zaraz po 
zakończeniu intensywnego trenin-
gu. To właśnie za ich sprawą uza-
leżniamy się od ćwiczeń fizycznych 
i doświadczamy tzw. euforii biega-
cza. Dużą dawkę szczęścia podczas 
ćwiczeń zapewni również seroto-
nina, która jest odpowiedzialna za 
zdrowy sen i dobry apetyt. Wraz 
z endorfinami, ten związek che-
miczny uczyni wysiłek fizyczny 
czystą przyjemnością. Poza tym 
serotonina ma korzystny wpływ 
na twoje pokłady energii oraz na 
zdolność uczenia się i koncentracji.  
Z kolei dopamina jest neuroprze-
kaźnikiem przyjemności. Liczne 
badania wskazują na jej ogromną 
rolę w procesie tycia. Gdy liczba 
receptorów dopaminy jest mała, 
potrzebujesz większej ilości tego 
związku we krwi (i więcej jedze-
nia), aby osiągnąć pożądany po-
ziom zadowolenia, niż u osób o 
normalnej liczbie receptorów. 
Dzięki regularnym ćwiczeniom 
poziom dopaminy w organizmie 
wzrasta, a poziom zadowolenia  
z siebie rośnie.

Poniżej przedstawiamy kilka pro-
pozycji, dzięki którym można od-
począć i zrelaksować się po cięż-
kim dniu.

1. 
Głębokie oddychanie jest idealnym 
sposobem relaksacji i koordynacji 
całego ciała. Dodatkowo oczysz-
cza organizm poprzez wspieranie 
działania układu limfatycznego. Na 
czym polega? Oto kilka kroków:
- Połóż się na plecach i spróbuj się 

zrelaksować
- Zacznij wdychać powietrze no-

sem – rób to bardzo powoli 
przez około 8–10 sekund

-  Następnie wstrzymaj oddech 
na 1-2 sekundy

- Teraz pozwól powietrzu swo-
bodnie wydostać się z płuc – to 
zrelaksuje mięśnie Twojej klatki 
piersiowej

-  Odczekaj kilka sekund i powtórz 
cały cykl.

Aby móc się w pełni zrelaksować, 
możesz pomóc sobie wyobraź-
nią. Wyobraź sobie, że jesteś w ja-
kimś cichym, spokojnym miejscu,  
w przyjemnej sytuacji. To ćwicze-
nie możesz powtarzać do mo-
mentu, aż nie poczujesz się zre-
laksowany. Optymalnie to 10-15 
powtórzeń.

2.
Ułóż złączone ręce na twarzy. 
Małe palce powinny spoczywać 
na zamkniętych powiekach, pal-
ce wskazujące na uszach, a kciu-
ki obejmować szczękę. Zrób to 
przez kilka minut, a poczujesz 
przypływ spokoju.

3.
Filiżanka dobrej, uspokajającej 
herbaty. Wybierz jedną lub po-
łączenie tych herbat: rumianek, 
melisa, werbena lub trawa cytry-
nowa.
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4.
Napuść gorącej wody do wan-
ny, wsyp sól oraz wlej kilka kro-
pel olejku lawendowego. Zapal 
świeczkę i poczuj jak opuszczają 
cię zmartwienia. Najlepiej dzia-
łają zapachy: lawendy, cytryny 
i mango. Zawierają one linalol 
– olejek eteryczny pochodzenia 
naturalnego, który ogranicza 
działanie hormonów uwalniają-
cych się zwykle w stresujących 
sytuacjach.

5.
Jeśli po pracy jesteś spięty, warto 
udać się na masaż, który rozluźni 
spięte mięśnie. Mięśnie zatrzy-
mują stres, a masaż sprawia, że się  
z nich ulatnia. 

6.
Balasana (pozycja dziecka)  
w jodze sprawia, że człowiek 
się wycisza. Uklęknij na podło-
dze, usiądź na piętach z lekko 
rozchylonymi kolanami. Zrób 
wydech. Połóż brzuch na udach  
i oprzyj głowę o podłogę z rę-
kami wzdłuż każdej nogi we-
wnętrzną stroną dłoni do góry. 
Ćwiczenie powtórz kilka razy. 

7.
Włącz płytę CD lub aplikację  
z medytacją, aby zrelaksować 
się przez 20-30 minut. Odnajdź 
styl medytacji, który najbardziej 
ci odpowiada. Może to być joga 
nidra, czyli sen jogi – relaksują-
cy rodzaj medytacji z przyjemną 
muzyką i odgłosami szumu fal  
i śpiewu ptaków.

8.
Muzyka nie musi być relaksacyj-
na by przynosić ukojenie skołata-
nym nerwom. Wielu z nas ścieżki 

z nagranym rechotaniem żab czy 
szumem morza zwyczajnie de-
nerwują. Wystarczy wolna muzy-
ka. Niskie tempo i spokojny rytm 
obniżają ciśnienie krwi i spowal-
niają rytm serca. Dobrze jest zgrać 
kilka łagodniejszych utworów by  
w nerwowej sytuacji ją odtwo-
rzyć. 

9.
Krótkie drzemki są zbawienne 
dla naszego samopoczucia. Nie-
zbyt długi sen - maksymalnie 20 
minut w ciągu dnia, daje zdecy-
dowanie lepszy efekt regenera-
cyjny niż poranne polegiwanie 
po dzwonku budzika. Najlepiej 
położyć się zaraz po przyjściu 
do domu. Krótki sen doskonale 
redukuje poziom stresu i znako-
micie relaksuje.

10.
Jedz zdrowo i nie za dużo. Ludz-
ki żołądek ma wielkość pięści 
– to wystarczająca porcja jedze-
nia, żeby nie odczuwać głodu.  
W swoim posiłku zadbaj o ilość  
i o jakość. Z lekkim brzuchem ła-
twiej się odpoczywa.

11.
Śmiej się na zdrowie. Śmiech 
przyśpiesza rytm serca i krąże-

nie krwi, które po chwili łagod-
nie opadają, pozostawiając nas 
zrelaksowanymi. Śmiech jest 
naprawdę najlepszym lekar-
stwem, sprawia, że na chwilę 
zapominamy o problemach. 
Wpadamy w euforię, jeste-
śmy szczęśliwi i rozluźnieni.  
W domowym zaciszu warto 
oglądnąć swoją ulubioną kome-
dię w telewizji lub poszukać za-
bawnych filmików w Internecie.

12.
Jeśli będziesz w kółko analizo-
wać swoje zmartwienia, nie tylko 
trudniej będzie Ci znaleźć wyjście 
z sytuacji, ale także poczujesz się 
jeszcze bardziej zestresowany  
i nieszczęśliwy.  Zaproś znajo-
mych na wspólną sesję z grami 
planszowymi, albo zacznij roz-
wiązywać krzyżówki czy sudoku 
– takie rozrywki wymagają sku-
pienia i nie pozwalają myślom 
zbaczać w niebezpieczne rejony.

Mamy nadzieje, że powyższe 
metody sprawdzą się w codzien-
nym życiu i sprawią, że będzie-
cie czuli się zrelaksowani każde-
go dnia. 

oprac. J. Kurkowski



12 STYCZEŃ / LUTY 2023

Cztery Cztery pory roku

LEKARZE JAK MANTRĘ POWTARZAJĄ: IM WCZEŚNIEJ WYKRYTA CHOROBA  
NOWOTWOROWA, TYM WIĘKSZA SZANSA NA WYLECZENIE. PROBLEM W TYM, 
ŻE RAK TO WYJĄTKOWO PODSTĘPNY PRZECIWNIK, KTÓRY DŁUGO ROZWI-
JA SIĘ W UKRYCIU, NIE DAJĄC DOLEGLIWOŚCI ALBO WYWOŁUJĄC MAŁO  
CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY. CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ?

CZERWONE FLAGI
objawy raka, których objawy raka, których 
nie wolno lekceważyćnie wolno lekceważyć

Rozwijająca się choroba nowo-
tworowa może być przyczy-
ną objawów powodujących 
szybkie poszukiwanie pomocy 
lekarskiej (krwioplucie, krew  

w stolcu), może być też przyczy-
ną objawów wyraźnie dostrze-
galnych (zmiany w wielkości, 
kolorystyce czy też kształcie zna-
mienia na skórze, wyczuwalny 

guz w piersi, guz w tkance pod-
skórnej) lub może wywoływać 
zespół objawów, którym nie po-
święca się początkowo większej 
uwagi, a nawet są długo lekce-
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ważone (chrypka, utrata wagi, 
podwyższona temperatura, 
przewlekłe zaparcia czy biegunki  
i wiele innych).
Nie muszą to być objawy chorób 
nowotworowych, ale są dowo-
dem na to, że coś w organizmie 
funkcjonuje nie tak, jak powin-
no. W trosce o własne zdrowie  
i o efektywność ewentualnego 
leczenia, jeśli będzie ono po-
trzebne, powinien je zbadać  
lekarz, tak szybko, jak jest to tylko 
możliwe.

Należy udać się do swojego Le-
karza Pierwszego Kontaktu, Le-
karza Rodzinnego. Powinien on, 
nie tylko zbadać pacjenta i zlecić 
określone badania ukierunkowa-
ne na wykrycie przyczyny nie-
pokojących objawów, ale także 
wyjaśnić pacjentowi przyczynę 
występowania takich właśnie ob-
jawów. Nie należy tolerować wy-
stępowania niepokojących obja-
wów, jeśli przyczyna ich istnienia 
nie została zidentyfikowana.

Warto także zasięgnąć opinii 
lekarza o specjalności onkolo-
gicznej, onkologa klinicznego, 
chirurgia onkologiczna, ukierun-
kowanych na wyjaśnienie wystę-
pujących objawów w aspekcie 
chorób nowotworowych. 
Diagnostyka w przypadku ob-
jawów niecharakterystycznych 
może być trudna, ale powinna 
być wykonana jak najszybciej, 
gdyż w przypadku choroby no-
wotworowej kilkumiesięczne 
opóźnienie w rozpoznaniu cho-
roby może skutkować znaczącym 
pogorszeniem wyników leczenia 
a nawet brakiem możliwości wy-
leczenia.

Poniżej postaram się przedstawić 
najczęściej występujące objawy 
chorobowe, mogące być wyni-
kiem rozwijającego się nowo-
tworu. 
Dlatego warto je nie tylko znać, 
ale i nie lekceważyć ich.

Objawy, których nie wolno lek-
ceważyć, mogące świadczyć  
o istnieniu choroby nowotwo-
rowej:

RAK PRZEŁYKU:
- trudności w połykaniu - co robić 

(zalecane postępowanie diag-
nostyczne) w przypadku wystą-
pienia trudności w połykaniu

- utrata wagi - co robić (zalecane 
postępowanie diagnostyczne) 
w przypadku utraty wagi

- ból przy połykaniu - co robić 
(zalecane postępowanie diag-
nostyczne) w przypadku wystę-
powania bólu przy połykaniu

RAK ŻOŁĄDKA
- ból w nadbrzuszu
- krwiste lub fusowate wymioty
- smoliste stolce

- brak apetytu
- niechęć do mięsa
- utrata wagi - co robić (zalecane 

postępowanie diagnostyczne) 
w przypadku utraty wagi

- wyczuwalny guz w nadbrzuszu

RAK JELITA GRUBEGO, 
RAK ODBYTNICY
- naprzemienne zaparcia i bie-

gunki
- świeża krew w stolcu
- stolce ze śluzem
- uczucie niepełnego wypróżnie-

nia
- stolce ołówkowate
- niedokrwistość
- utrata wagi - co robić (zalecane 

postępowanie diagnostyczne) 
w przypadku utraty wagi

RAK WĄTROBY
- uczucie osłabienia/znużenia
- utrata wagi - co robić (zalecane 

postępowanie diagnostyczne) 
w przypadku utraty wagi

- bóle w nadbrzuszu
- powiększenie wątroby
- żółtaczka



RAK TRZUSTKI
- chudnięcie
- stale utrzymujący się ból w ja-

mie brzusznej, tępy, zmniejsza-
jący się w pozycji kolankowo-
-łokciowej

- żółtaczka
- nawracające zapalenia zakrze-

powe kończyn dolnych (często 
po jednej stronie)

RAK KRTANI
- chrypka utrzymująca się ponad 

1 miesiąc (szczególnie u pala-
czy)

- uczucie guza w tchawicy
- krew w plwocinie - co robić 

(zalecane postępowanie diag-
nostyczne) w przypadku wy-
stąpienia krwioplucia tj. obec-
ności krwi w plwocinie

RAK PŁUCA, OSKRZELI  
I TCHAWICY

- kaszel trwający ponad 1 miesiąc
- duszność
- krew w plwocinie - co robić 

(zalecane postępowanie diag-
nostyczne) w przypadku wy-
stąpienia krwioplucia tj. obec-
ności krwi w plwocinie

- ból w klatce piersiowej
- nawracające zapalenia dróg od-

dechowych

RAK PIERSI
- guz w piersi
- wyciek z brodawki (krwisty lub 

surowiczy)
- zmiana w wyglądzie brodawki 

(owrzodzenie, wciągnięcie)
- zmiany w obrębie skóry piersi 

(wciągnięcie, owrzodzenie, ob-
jaw „skórki pomarańczowej”

RAK SZYJKI MACICY
- nieregularne krwawienia, szcze-

gólnie po stosunku

- upławy podbarwione krwią, 
niekiedy o nieprzyjemnym za-
pachu

RAK TRZONU MACICY
- nieregularne krwawienia (szcze-

gólnie w okresie menopauzy 
lub zwłaszcza po menopauzie)

Rak jajnika
- często brak objawów
- ból w czasie stosunku
- uczucie pełności w dole brzu-

cha

RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO
- długi okres bezobjawowy
- objawy podobne do przerostu 

łagodnego prostaty:
- trudności w oddawaniu moczu
- częste oddawanie moczu
- krwiomocz
- bóle kości, szczególnie okolica 

kręgosłupa (objawy przerzu-
tów do kości)

RAK JĄDRA
- guz w obrębie jądra lub nają-

drza
- powiększenie jednego jądra  

w stosunku do drugiego
- zapalenie najądrza
- często współtowarzyszy gine-

komastia (przerost gruczołu 
piersiowego)

- często przerzuty odległe są 
pierwszym objawem raka jądra 
(płuco, kręgosłup, węzły chłon-
ne)

» Więcej na temat raka jądra
Rak nerki
- krwiomocz
- bolesność okolicy lędźwiowej
- wyczuwalny guz
- utrata wagi - co robić (zalecane 

postępowanie diagnostyczne) 
w przypadku utraty wagi

- niedokrwistość

RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO
- krwiomocz
- trudności w oddawaniu moczu

CZERNIAK
- zmiany w obrębie istniejącego 

uprzednio znamienia:
- kształt asymetryczny, nieregu-

larny
- nierówny rozkład barwy
- nierówne brzegi
- zmiany w grubości i powierzch-

ni zmiany
- wielkość powyżej 6 mm
- swędzenie
- utrata włosków w obrębie zna-

mienia
- owrzodzenie, krwawienie
- nowopowstałe znamię

MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH  
I KOŚCI

- wyczuwalny guz
- ból umiejscowiony w konkret-

nym miejscu
- obrzęk
- zaburzenia czucia skórnego 

(zaburzenia czucia, mrowienia, 
inne)

ZIARNICA ZŁOŚLIWA I CHŁO-
NIAKI NIEZIARNICZE

- powiększenie węzłów chłon-
nych

- gorączka
- nocne poty
- czasami bóle w klatce piersio-

wej lub jamie brzusznej po spo-
życiu alkoholu

- uogólniony lub miejscowy 
świąd skóry

- różne dolegliwości w obrębie 
jamy brzusznej

oprac. M. Grzeczyńska
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W DZISIEJSZYCH CZASACH KAŻDY POWINIEN DBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃ-
STWO, JEDNAK SZCZEGÓLNĄ UWAGĄ POWINNIŚMY OTOCZYĆ SENIORÓW. ZE 
WZGLĘDU NA WIEK I SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ CZĘSTO STAJĄ SIĘ OFIARAMI PRZE-
STĘPCÓW. WŁAŚCIWIE CIĄGLE SŁYSZYMY O NOWYCH METODACH WYKORZY-
STYWANYCH DO OKRADANIA STARSZYCH OSÓB. NIE MOŻNA JEDNAK POPA-
DAĆ W PANIKĘ I IZOLOWAĆ SIĘ W DOMU. WYSTARCZY BYĆ PRZEZORNYM, 
OSTROŻNYM I PAMIĘTAĆ O KILKU ZASADACH. 

Bezpieczny 
seniorsenior

Dzisiejsi seniorzy dbali o nasze 
bezpieczeństwo, uczyli jak od-
naleźć się w świecie jak byliśmy 
maili a teraz to my im jesteśmy 
winni pomoc i uwagę, dzięki któ-
rej będą mogli czuć się bezpiecz-
nie. Podstawowym czynnikiem 
bezpieczeństwa osób starszych 
są dobre kontakty wewnątrz ro-
dziny jak i znajomych. Dlatego 
starajmy się by w otoczeniu se-
niora zawsze ktoś był. Przestępcy 
najczęściej wyszukują osób, któ-
re są łatwowierne, nieostrożne  

a także samotne. Takimi cechami 
można określić wielu seniorów. 
Powinniśmy wiedzieć co zrobić, 
żeby zapewnić starszej osobie 
możliwie największe bezpieczeń-
stwo. 

GOTÓWKA
Największą pokusą dla oszustów 
jest gotówka trzeba więc szcze-
gólnie na nią uważać. Starajmy 
się nie pokazywać osobom ob-
cym gotówki, wartościowych 
przedmiotów a także miejsca ich 

przechowywania. Osoby starsze 
bardzo często noszą spore ilo-
ści gotówki w portfelu, co jest 
bardzo dużym błędem. Zakupy  
i moment w którym płacimy jest 
idealny dla złodzieja do tego 
żeby zobaczyć ile mamy w port-
felu gotówki. Ryzyko kradzieży 
dodatkowo zwiększa się w przy-
padku pań, które wkładają port-
fel do torebki, którą bardzo łatwo 
wyrwać. Dlatego radzimy żeby 
wybierając się na zakupy zabrać 
pieniądze do małego portfela  
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i to najlepiej tyle ile zamierzamy 
wydać. Dobrym rozwiązaniem 
będzie wybrać się na nie w to-
warzystwie kogoś bliskiego. Dla 
bezpieczeństwa możemy podzie-
lić pieniądze i część zatrzymać  
w portfelu a resztę wsadzić na 
przykład do wewnętrznej kieszeni 
w płaszczu. Nawet jeżeli padnie-
my ofiarą złodzieja to nie prze-
padnie cała suma. 

KORZYSTANIE Z BANKOMATU
Podczas podejmowania pienię-
dzy z bankomatu również po-
winniśmy przestrzegać pewnych 
zasad. Przed wypłatą upewnijmy 
się, że nikt nie stoi bezpośrednio 
za nami i nie przygląda się. Staraj-
my się nie wypłacać dużych sum 
po zmroku. Najważniejsze a jak się 
okazuje z wyników ankiet często 
zdarzające się jest zapisywanie 
pinu i trzymanie go razem z kartą. 
Jest to  niedopuszczalne. Musimy 
wybrać taki kod PIN żeby łatwo 
nam było go zapamiętać. Te czte-
ry cyfry warto dobrze przemyśleć 
żeby dla nas były intuicyjne jed-
nak dla obcych właściwie nie do 
odgadnięcia. Nie podawajmy ob-
cym osobą naszego kodu. 

BEZPIECZEŃSTWO  
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W miejscach publicznych senio-
rzy powinni uważać na to o czym 
rozmawiają. W rozmowach w ta-
kich miejscach szczególną uwagę 
zwróćmy na tak zwane wrażliwe 
dane. Omawiając swoje sprawy fi-
nansowe, rodzinne czy zdrowotne 
musimy mieć świadomość, że ktoś 
słuchający takiej rozmowy może 
wykorzystać je przeciwko nam. 
Osoby starsze z reguły rozma-
wiają dość głośno, ze względu na 
stan swojego słuchu. Warto o tym 

pamiętać, że w takim przypadku 
nasze rozmowy może słyszeć nie 
tylko rozmówca. Jeżeli chcemy 
rozmawiać na takie tematy nale-
ży zrobić to w domu przy kawie 
lub w jakimś ustronnym miejscu.  
W miejscach publicznych poru-
szajmy tylko tematy neutralne. 

BEZPIECZNY DOM
Starsze osoby spędzają dużo cza-
su w swoich domach dlatego po-
winny zadbać o bezpieczeństwo 
swojego dobytku. Pierwszym  
i podstawowym błędem jest nie 
zamykanie drzwi na klucz. Włamy-
wacze specjalnie wybierają osoby, 
które nie mają w nawyku zamyka-
nia za sobą zamków. A wystarczy 
chwila żeby ktoś niepostrzeżenie 
wszedł do naszego mieszkania i 
choćby z wieszaka zabrał toreb-
kę czy portfel. To samo tyczy się 
okien balkonowych jeżeli miesz-
kamy na parterze. Jeżeli nie prze-
bywamy w pokoju w którym są 
drzwi balkonowe to powinny być 
one zawsze zamknięte. Kolejnym 
ważnym elementem jest spraw-
dzanie po wyjściu czy na pewno 
dobrze zamknęliśmy drzwi. Łatwo 
o tym zapomnieć. Istotne a to już 
nie tylko w przypadku osób star-
szych jest wyrobienie w sobie na-
wyku wyciągania klucza z zamka 
zaraz po jego otwarciu. Nie rzadko 
zdarza się, że na przykład wnosząc 
zakupy zostawiamy klucze w za-
mku po zewnętrznej stronie. A jak 
mówi znane przysłowie to okazja 
czyni złodzieja. Jeżeli planujemy 
na dłuższy czas wyjechać do sana-
torium czy na wakacje pomyślmy 
o tym żeby przekazać klucze za-
ufanej osobie. Oprócz okazjonal-
nych wizyt w celu sprawdzenia 
czy wszystko w naszym miesz-
kaniu jest w porządku możemy 

poprosić o włączenie światła co 
jakiś czas. W przypadku gdy nasze 
mieszkanie będzie obserwowane 
takie zabieg powinien odstraszyć 
potencjalnego złodzieja, który bę-
dzie myślał, że ktoś cały czas jest  
w mieszkaniu. 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
Seniorzy powinni unikać samot-
nych spacerów po zmroku, szcze-
gólnie jeżeli mieszkają blisko lasu, 
parków czy miejsc w których jest 
mało ludzi. Jeżeli nie mamy in-
nego wyjścia i musimy wyjść po 
zmroku starajmy się zapewnić 
jakieś towarzystwo. Jeśli nie jest 
to możliwe, powinno się wybrać 
trasę wiodącą ruchliwymi, znajo-
mymi ulicami, gdzie w razie nie-
bezpieczeństwa będzie można 
liczyć na pomoc. Przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa gwaran-
tuje znaczne zminimalizowanie 
ryzyka stania się ofiarą napadu. 
Warto pamiętać również o tym, 
żeby w mieszkaniu w widocznym 
miejscu mieć zapisany numery 
alarmowe, a także telefony kon-
taktowe do najbliższych osób,  
z którymi można się skontaktować 
w razie wystąpienia jakiejś niepo-
kojącej sytuacji. Bezpieczeństwo 
seniora znacznie poprawiają także 
dobre kontakty z osobami w jego 
najbliższym otoczeniu. Zwiększa 
to prawdopodobieństwo czyjejś 
reakcji w razie zagrożenia. Warto 
też, aby senior brał udział w wy-
kładach i kampaniach informa-
cyjnych dotyczących bezpieczeń-
stwa, które są organizowane przez 
różne instytucje oraz organizacje 
zajmujące się pomocą osobom 
starszym. 

oprac. W. Jakubek
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Producent: POLFA WARSZAWA
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Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEXPodmiot odpowiedzialny:  HERBAPOL POZNAŃ

Producent: FILOFARM

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

Podmiot odpowiedzialny: Thea Polska

Aspargin
50 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 250mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów Magnezu)  
oraz 250 mg potasu wodoasparganianu (54 mg jonów potasu).
Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i nadpobudliwości 
serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych cho-
robach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów 
nasercowych i leków moczopędnych.

ENTEROL 250   20 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.

CHLORCHINALDIN  
20 tabletek do ssania 
o smaku czarnej porzeczki 

CHLORCHINALDIN VP 
20 tabletek do ssania

Skład: 1 tabletka zawiera 2 mg 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.

THEALOZ DUO 
10 ml, krople
Produkt zawiera trehalozę (3%) oraz hia-
luronian sodu (0,15%). 

Chroni, nawilża i działa osmoregulacyjnie.

SYLIMAROL 70 MG
30 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego.
Jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania wspomagająco w stanach.
rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, po spożyciu 
ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1%
krople do nosa, 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony 
śluzowej i ilość widzieliny.
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru 
siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.



Podmiot odpowiedzialny: POLSKI LEK

Podmiot odpowiedzialny: THEA

Producent: EGIS Polska

Producent: POLSKI LEK
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FINSLA  
24 pastylki do ssania o smaku czarnej porzeczki, suplement diety

Omegamed odporność  
140 ml, syrop

STYCZEŃ / LUTY 202318

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

Producent: XENICO PHRMA

GARDŁO •  KRTAŃ •  STRUNY GŁOSOWE
Porost islandzki przynosi ulgę w przypadku podrażnienia gardła i krtani, działa kojąco na struny głosowe. 
Pelargonia afrykańska działa łagodząco na drogi oddechowe. 
Informacja o produkcie: Finsla » Polski Lek

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przezna-
czenia medycznego
Wzmacnia odporność dla dzieci powyżej pierwszego  
roku życia.
Produkt opracowany w celu wzmocnienia odporności, 
potwierdzona w badaniach naukowych. Zawiera DHA, 
witaminy D i  C oraz miód.

Tymianek + Podbiał 
16 tabletek do ssania, suplement diety
Suplement diety w formie tabletek do ssania zalecany w celu wspomagania prawidłowego funkcjonowa-
nia gardła, korzystnie wpływają na funkcjonowanie błon śluzowych oraz wspomagają układ odpornościo-
wy.  Poza korzystnie wpływającym na funkcjonowanie błon śluzowych tymiankiem i podbiałem, produkt 
zawiera witaminę C i aloes. 
Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/tymianek-podbial

DIP HOT   rozgrzewający krem 67 g
Skład: krem zawiera salicylan metylu(12,8%), mentol (5,91%), olejek eukaliptusowy(1,97%), olejek  
terpentytowy (1,47%).
Działanie: miejscowe rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle reumatyczne, bóle stawów, lumbago, bóle mięśniowe, gościec, stłuczenia i skręcenia 
stawów, u sportowców po treningu.

HAYBAK  
10 ml, 0,15 %
Ulga i komfort przez cały dzień
Nawilżające krople do oczu, odpowiednie  
dla osób noszących soczewki kontaktowe. 
Zawierają 0,015 g hialuronianu sodu w 10 ml.

Producent: PROCTER & GAMBLE

NASIVIN BABY
5 ml, aerozol 0,01%
Lek przeznaczony dla  
niemowląt od 3 miesiąca życia. 

NASIVIN KIDS
10 ml, aerozol 0,025%
Lek przeznaczony dla dzieci  
od 1 roku życia do 6 lat.

NASIVIN CLASSIC
10 ml, aerozol 0,05% 
Lek przeznaczony dla dzieci 
 od 6 roku życia i dorosłych.
  

Skład: 1 ml zawiera – BABY: 0,1 mg oksymatazoliny, KIDS: 0,25 mg oksymatazoliny, CLASSIC: 0,05 mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczynioru-
chowego lub alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. 
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Podmiot odpowiedzialny:  POLSKI LEKPodmiot odpowiedzialny: SANOFI-AVENTIS   /  Dystrybutor: Opella Healthcare Poland 

Producent: ES MEDICAL Producent: TEVA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Verbascon Grip 
proszek, 10 saszetek  po 5 g o smaku malinowym, suplement diety
Kompozycja preparatu oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego, takich jak kwiat bzu czarnego, 
kwiat dziewanny i pelargonii afrykańskiej, która pomaga łagodzić problemy układu oddechowego, w tym kaszel i 
dolegliwości gardła. Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Podmiot odpowiedzialny: COLFARM Podmiot odpowiedzialny:  UPSA

Hepatil
40 tabletek,  suplement diety
Suplement zawiera  L-asparginian L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg). Suplement wspomaga pra-
widłową  pracy wątroby i przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów. 

MAŚĆ KOŃSKA rozgrzewająca  
2 x 250 ml, maść końska w formie żelu Linia Natury
Zawiera optymalnie dobrane składniki, które służą do pielęgnacji ciała. 
Działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę organizmu.

MAGNE B6   60 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera jony magnezu 48 mg Mg2+ oraz witaminę B6-5 mg.
Działanie: magnez aktywuje  szereg enzymów, istotną rolę odgrywa w procesie skurczu mięśnia sercowego oraz 
wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
Wskazania: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, uczucie lęku, niepokoju, przejściowe uczycie zmęczenia, 
ospałość, zaburzenia snu, objawy lęku takie kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca, kurcze mięśni, 
mrowienie, drganie powiek.

2 BeSlim    
60 tabletek, suplement diety

2 BeSlim Forte    
60 tabletek, suplement diety, zawiera BERBERYS
Faza I na DZIEŃ 30 tabletek  •   Faza II na NOC 30 tabletek 
Suplement zawiera  składniki, które wspierają procesy odchudzania wg naturalnego cyklu dobowego, dlatego zawie-
ra dwa  rodzaje tabletek: na dzień i na noc. Różowe tabletki na dzień wspierają procesy trawienne i zmniejszają wchła-
nianie tłuszczów wspomagając uzyskanie prawidłowej wagi ciała. Składniki niebieskiej tabletki na noc zmniejszają 
apetyt, przyspieszają metabolizm i stabilizują poziom glukozy we krwi.
Informacja o produktach: https://www.colfarm.pl/pl/produkty

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol - 500 mg, kwas askorbowy-200 mg, malenian feniraminy-25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy.

Fervex  
8 saszetek 

Fervex   
8 saszetek o smaku malinowym
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Producent: TEVAProducent: PAFLOFARM

Podmiot odpowiedzialny: ORKLA

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

Producent: PERRIGO

Flegamina Classic 
 syrop 120 ml  o smaku miętowym i malinowym 
Oczyszcza oskrzela, ułatwia odkrztuszanie 

Skład: 5 ml zawiera 4mg chlorowodorku bromheksyny.
Działanie: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Niquitin 21mg / 24 h
7 plastrów przeźroczystych
Stopień 1-początkowy okres kuracji 

Skład:1 plaster zawiera 114 mg nikotyny, uwalniający 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Przezroczyste, kwadratowe plastry przyklejane na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu. Umożliwia to zmniejsza-
nie dawek nikotyny w trakcie kuracji, co prowadzi do stopniowego uwolnienia się od nałogu.

Tran MOLLER’S 

36 żelowych rybek, suplement diety, smak pomarańczowo-cytrynowy, owocowy, malinowy i jabłkowy
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i D oraz kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ odpornościowy.
Informacja o produkcie: www.mollers.pl/produkty/ 

Niquitin Mini 1,5 mg
20 tabletek do ssania
Stopień 1-początkowy okres kuracji 

Skład: 1 tabletka zawiera 1,5 mg nikotyny.

Wskazania: pomoc w rzucaniu palenia, dla osób wypalających do 20 papierosów dziennie.

Hepaslimin 30 tabletek, suplement diety
Hepaslimin to suplement diety, którego składniki zostały dobrane tak, aby wspomagały pracę wątroby 
i pomagały utrzymać ją w zdrowiu (wyciąg z liści karczocha).

Składniki produktu wspomagają  utrzymanie zdrowej wątroby, zachowanie prawidłowej masy ciała
oraz prawidłowe trawienie.
Informacja o produkcie: Hepaslimin - Suplementy diety- Aflofarm
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PRZEZIĘBIENIA I GRYPY W OKRESIE ZIMOWYM ZDARZAJĄ SIĘ BARDZO CZĘSTO. 
DLATEGO WARTO ZA WCZAS POMYŚLEĆ O TYM JAK ZABEZPIECZYĆ I PRZY-
GOTOWAĆ SWÓJ ORGANIZM NA TĘ PRÓBĘ. CHCIELIBYŚMY PRZYBLIŻYĆ PRZY-
BLIŻYĆ SPOSOBY BUDOWANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI POPRZEZ HARTO-
WANIE. GŁÓWNYMI ZALETAMI TEJ METODY JEST TO, ŻE NIE JEST TRUDNA A DO 
TEGO TANIA. DOWIEDZMY SIĘ WIĘC JAK WPROWADZIĆ JĄ W SWOJE ŻYCIE.

HARTOWANIE
sposób na odporność
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Po pierwsze: układ immuno-
logiczny
Na wstępie należy napisać 
czym jest nasz układ immu-
nologiczny i za co odpowiada. 
Odpowiada przede wszystkim 

za obronę organizmu przed 
bakteriami, wirusami czy grzy-
bami. Prawidłowe funkcjono-
wanie tego układu zapewni 
nam dobre zdrowie a w razie 
choroby szybką regenerację. 

Żeby jednak odpowiednio 
działał powinniśmy o niego 
dbać przez całe życie. Ważne, 
żeby pomyśleć o odporności 
jak najwcześniej, zarówno włas-
nej, jak i dzieci. Odporność taką 
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jaką ma osoba dorosła, dziecko 
nabywa dopiero po trzynastym 
roku życia.

Po drugie: dlaczego warto się 
hartować?
Hartowanie jest bardzo dobrym 
sposobem na wzmocnienie 
układu immunologicznego. Wy-
stawianie organizmu na działa-
nie czynników takich jak ciepło, 
zimno i wiatr, skutkuje poprawą 
naszej odporności. Rezultaty ta-
kiej terapii będą widoczne już 
podczas pierwszego sezonu 
przeziębień i grypy, czyli jesienią 
i zimą. Wzmacnianie odporności 
można zastosować już w przy-
padku małych dzieci.

Po trzecie: jak to robić?
Na samym wstępie należy po-
wiedzieć, że rady nadopiekuń-
czych matek, które uważają, że 
w mieszkaniu musi być ciepło, 
dziecko zawsze ma być grubo 
ubrane, a w razie wyjścia na san-
ki ma na nich jechać opatulone 

po same uszy są błędne. Za-
mknięcie dziecka w takiej „bań-
ce” nie pomoże a w niektórych 
przypadkach może mieć skutek 
odwrotny. Wystarczy przeciąg, 
przemoczone ubranie lub chora 
osoba w pobliżu, żeby wychowa-
nie w cieplarnianych warunkach 
odpłaciło się paskudną infekcją. 
Dlatego warto wykorzystać na-
turalne umiejętności obronne 
organizmu i przyzwyczaić nasze 
dziecko do różnych warunków. 
Żeby uzyskać odpowiedni efekt 
powinniśmy zadbać o to żeby 
dziecko miało jak najwięcej ru-
chu. Możemy na przykład dwa 
razy dziennie chodzić na długie 
spacery. Kolejnym sposobem 
przyzwyczajania organizmu 
do zmiennych warunków jest 
naprzemienny prysznic- wodą 
ciepłą i letnią. Bardzo istotnym 
punktem terapii hartowania jest 
utrzymywanie odpowiedniej 
temperatury w naszym miesz-
kaniu. Termometr nie powinien 
wskazywać więcej niż 19-20 

stopni. Pamiętajmy także o sy-
stematycznym wietrzeniu miesz-
kania. Osoby mieszkające w blo- 
kach mogą rozważyć zakup na-
wilżacza powietrza.

Po czwarte: kto powinien a kto 
nie?
Wzmacniać odporność organi-
zmu może a nawet i powinien 
każdy z nas. Choć oczywiście 
powinniśmy dostosować zabiegi 
do naszej aktualnej odporności. 
Nie polecamy zaczynać od eks-
tremalnych możliwości hartowa-
nia jakimi są kąpiele w lodowa-
tej wodzie, które stosują morsy.  
W hartowaniu najważniejsza 
jest systematyczność i wyrabia-
nie dobrych nawyków. Musimy 
działać stopniowo, ponieważ 
sama idea hartowania polega 
na zmuszeniu organizmu do wy-
pracowania metod obronnych, 
a nie zafundowanie mu szoku. 
Na początek polecamy skupić 
się na tym co na siebie ubiera-
my, ponieważ duża część z nas 
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ubiera się na porę roku a nie na 
konkretne warunki jakie panują 
na zewnątrz. Kolejnym krokiem 
może być spacer do pracy, skle-
pu czy szkoły zamiast jazdy sa-
mochodem. W nocy śpijmy przy 
otwartym oknie. Kiedy jesteśmy 
w domu nośmy jak najlżejsze 
ubrania. Chodzenie boso rów-
nież ma korzystny wpływ na na-
szą odporność.

Po piąte: krok po kroku
Każdy wie, że początki bywają 
trudne, dlatego żeby się od razu 
nie zniechęcić nie zaczynajmy 
od wspomnianych wcześniej 
lodowatych kąpieli czy nacie-
rania się śniegiem. Stopniowo 
zwiększajmy intensywność za-
biegów, wtedy łatwiej będzie 
nam się do nich przyzwyczaić  
i nie będą dla nas nieprzyjemne. 
W przypadku kąpieli w chłodnej 
wodzie ważny jest sposób w jaki 
to robimy. Należy zacząć od nóg 
i kierować się do serca. Po serie 
naprzemiennych pryszniców 
będziemy mogli pomyśleć o ką-
pieli w jeziorze nie tylko w lecie 
ale i bieganiu boso po śniegu.  
W przypadku osób starszych i 
tych mniej odpornych poleca-
my zacząć terapię od rozcierania 
ciała ręcznikiem zamoczonym w 
zimnej wodzie.

Po szóste: warto pamiętać!
Podstawą jeżeli chodzi o harto-
wanie jest to, że zabiegi możemy 
wykonywać tylko wtedy, kiedy 
jesteśmy zdrowi. Kolejną zasa-
dą jest ciągły ruch, co oznacza, 
że w momencie brania chłod-
nej kąpieli nie powinniśmy stać 
nie ruchomo. Wystarczy zwró-
cić uwagę na  to, że morsy nie 
wskakują od razu do lodowatej 

wody, tylko schładzają się po-
woli i robią to po solidnym roz-
grzaniu organizmu biegami i in-
tensywnymi ćwiczeniami. Jeżeli 
w trakcie hartowania trzęsiemy 
się z zimna, to znaczy, że należy 
przerwać zabieg i rozgrzać orga-
nizm poprzez ruch lub założe-
nie ciepłego ubrania. Hartować 
można się codziennie. Sport to 
również dobry sposób uodpar-
niania organizmu. Na przykład 
jeżdżąc na nartach czy na rowe-
rze hartujemy swój organizm, 
ponieważ musi sobie radzić ze 
zmienną pogodą. Świeże po-

wietrze jest najlepsze podczas 
takiej terapii, ponieważ wtedy 
lepiej działa układ oddechowy, 
a skóra jest mniej wrażliwa na 
negatywne czynniki.
Hartowanie organizmu to tak 
naprawdę inwestycja w nasze 
zdrowie a wiadomo, że zdro-
wie jest najcenniejsze. Dlate-
go wprowadźmy te porad do 
naszego codziennego rytuału, 
żeby móc się cieszyć dobrym 
zdrowiem a nie marnować cza-
su na chorowanie.

oprac. W. Jakubek
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W zaskakujący sposób różni-
my się między sobą sposobem 
patrzenia na tę samą rzeczy-
wistość. Jest więc coś w nas,  
w naszej psychice, co sprawia, 
że tak, a nie inaczej widzimy 
świat.

Między pesymizmem  
a optymizmem…
Osoby, u których dominuje op-
tymistyczne podejście do życia, 

widzą w świecie nowe szanse 
dla siebie, potencjalne źródła ra-
dości, dobro. Zauważają oczywi-
ście zagrożenia oraz to, co trudne  
i złe, jednak nie koncentrują się 
na nich. Nie wyszukują nowych 
przeciwności. Te zaś, które do-
strzegają, wykorzystują jako siłę 
napędową do działania. Osoby 
takie mają w sobie głębokie prze-
konanie, że są w stanie przezwy-
ciężać trudności. We wszystkim, 
co ich spotyka, dostrzegają do-

brą stronę oraz szansę na rozwój.
Ci zaś, u których przeważa pesy-
mizm, koncentrują swoją uwagę 
na mniej lub bardziej realnych 
obawach i zagrożeniach. Od-
czuwają przy tym lęk o siebie, 
najbliższych, przyszłość. Nie pro-
wadzi ich to jednak do podej-
mowania konkretnych działań, 
by temu, co trudne, odpowied-
nio zaradzić. Jeżeli zaś poczynią  
w tym kierunku pewne kroki, to 
często zamartwiają się przy tym 

OPTYMIZM
masz go w sobie

BYĆ MOŻE NIERAZ DZIWILIŚMY SIĘ, WIDZĄC OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE CHOROBY 
CZY CIERPIENIA, KTÓRE MIMO TO POTRAFIĄ CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM. ZNAMY TEŻ LUDZI, 
KTÓRZY POMIMO POSIADANEGO ZDROWIA I DOSTATKU ŻYJĄ W CIĄGŁYM POCZU-
CIU NIEZADOWOLENIA, NIEPOKOJU WEWNĘTRZNEGO I FRUSTRACJI.
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możliwymi niepowodzeniami. 
Nie mogą przez to dostatecznie 
skupić się na zamierzonym celu.
Jak to się dzieje, że jedni z nas są 
bardziej pesymistami, a drudzy 
bardziej optymistami? Widzimy 
świat i samych siebie poprzez 
pryzmat posiadanych przeko-
nań. Przekonania to nic inne-
go jak nasze wewnętrzne sądy  
o rzeczywistości. Niektóre z 
nich są szczególnie ważne, to 
tak zwane przekonania kluczo-
we. Kształtują się one w okresie 
dzieciństwa pod wpływem at-
mosfery domu rodzinnego, re-
lacji z rodzicami i rodzeństwem, 
trudnych sytuacji, których do-
świadcza dziecko. Dotyczą mię-
dzy innymi otaczającego nas 
świata - tego, czy jest bezpiecz-
ny, przewidywalny, czy mamy 
na niego wpływ, czy mamy pra-
wo go zmieniać itd. Korzystając 
z tej głęboko zakorzenionej w 
nas wiedzy, odbieramy rzeczy-
wistość w określony sposób. Na 
fundamencie tych właśnie prze-
konań kształtują się w nas ten-
dencje do optymistycznego lub 
pesymistycznego podejścia do 
życia.

W stronę optymizmu…

Co z tego wynika? Sposób wi-
dzenia i interpretowania tego, co 
dzieje się wokół nas, ma istotny 
wpływ na jakość naszego życia. 
Kierowanie się optymizmem 
sprawia, że czujemy się szczęś-
liwsi i z pogodą ducha patrzymy 
w przyszłość. Doświadczamy 
też więcej sukcesów i radości. 
Łatwiej znosimy przeciwności  
i chętniej podejmujemy nowe 
inicjatywy. Nawet w obliczu 
tego, co bolesne i nieuchronne, 
potrafimy nie poddawać się roz-
paczy.

 Czy można coś zmienić? Jednym 
z nas łatwiej przychodzi ciesze-
nie się teraźniejszością i patrze-
nie z nadzieją w przyszłość, in-
nym trudniej. Nie jest jednak tak, 
że ludzie dzielą się na pesymi-
stów i optymistów, a podział ten 
jest niezmienny. Każdy z nas ma 
w sobie predyspozycje zarów-
no do jednego, jak i do drugie-
go sposobu patrzenia na świat. 
Możemy świadomie wypraco-
wywać w sobie daną tendencję.  
A więc każdy z nas może stać się 
większym optymistą, niż był do 
tej pory. Jak to uczynić? Poniżej 
prezentujemy trzy kroki, które 
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pomogą nam odszukać w sobie 
to, co kieruje ku optymizmowi.

 Praktycznie…

Narzekaniu mówimy nie. Jest 
ono dziś mocno obecne w na-
szych domach i środowiskach. 
I choć doraźnie zdaje się poma-
gać, obniża bowiem poziom na-
pięcia i stresu w danej chwili, to 
jednak w dłuższej perspektywie 
czasowej nie jest korzystne. Na-
rzekanie zazwyczaj nie pociąga 
za sobą konkretnego działania, 
które miałoby doprowadzić do 
zmiany na lepsze. Wzmacnia tym 
samym poczucie braku wpływu 

danej osoby na otaczającą ją rze-
czywistość.
Ćwiczymy się w okazywaniu 
wdzięczności. Kiedy zaczynamy 
doceniać to, co mamy, wtedy  
w naszym sercu rodzi się głębo-
ka wdzięczność za samych sie-
bie, życie i najbliższych. Warto 
codziennie podejmować reflek-
sję nad dobrem, które spotyka 
nas każdego dnia, i za to dobro 
dziękować. Takie proste ćwicze-
nie się w odkrywaniu dobra w 
naszym życiu sprawi, że zacznie-
my zauważać go coraz więcej 
i będzie nam to przychodziło 
z większą łatwością. A w sercu 
wypełnionym wdzięcznością nie 

będzie miejsca na głęboki smu-
tek i rozpacz.

Zauważamy dobre strony. Nawet 
trudne, bolesne doświadczenia 
mogą sprawić, że nasze życie 
będzie piękniejsze i pełniejsze. 
Czasem to właśnie napotyka-
ne trudności motywują nas do 
działania, większego zawierzenia 
Bogu, skoncentrowania się w ży-
ciu na tym, co naprawdę ważne. 
Warto nawet w tym, co niełatwe 
dostrzegać przyszłe dobro, które 
może stać się naszym udziałem.

Wychodząc do innych

A kiedy już sami odnajdziemy 
w sobie pogodę ducha, warto 
przekazywać ją dalej. Wtedy ci, 
z którymi się spotykamy, będą 
mieli szansę przy nas odpocząć, 
nabrać sił, spojrzeć łaskawiej na 
siebie i świat. I może przy kolej-
nym spotkaniu, zamiast narze-
kać, opowiedzą o tym, co dobre-
go i pięknego ich spotkało.

oprac. M. Grzeczyńska 
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Kiedy ostatnio robiłeś mor-
fologię krwi? I czy raz w roku 
wykonujesz badania? Czas 
się wziąć za profilaktykę. Ale 
nie tylko. Warto zadbać o zbi-
lansowaną dietę, zdrowy tryb 
życia bez używek i więcej snu. 
Powodzenia!
 

Badanie krwi
Proste badanie ogólne krwi, tzw. 
morfologia (i przy okazji pozo-
stawienie w gabinecie zabiego-
wym próbki moczu do analizy) 

należy wykonywać przynajmniej 
raz w roku. Dzięki temu zyskasz 
pewność, że nie rozwija się u cie-
bie choroba przewlekła ani nie 
masz żadnych niedoborów.

Badanie ginekologicz-
ne i cytologia
Cytologia pozwala wykryć nie-
prawidłowości szyjki macicy: od 
stanów zapalnych po zmiany no-
wotworowe. Powinna wykony-
wać je każda kobieta po 20. roku 
życia lub od razu po rozpoczęciu 

współżycia płciowego. Należy 
wykonywać je przynajmniej raz 
na 2-3 lata. Najlepiej jednak wy-
konywać je raz w roku.

Wizyta u dentysty
Nawet jeśli nic nie wzbudza two-
jego niepokoju, co pół roku po-
winieneś pojawić się na wizycie 
kontrolnej u dentysty. Podczas 
niej warto (jeśli jest taka potrze-
ba) usunąć kamień nazębny. 
Leczenia zębów z próchnicą nie 
należy odkładać, bo to pozosta-

WITAJĄC NOWY ROK, ZWYKLE OBIECUJEMY SOBIE ZMIANY W ŻYCIU. NAJCZĘŚ-
CIEJ CHCEMY SCHUDNĄĆ, WIĘCEJ ĆWICZYĆ I RZUCIĆ PALENIE. ALE NIE TYLKO. 
ZOBACZ, JAKIE JESZCZE POSTANOWIENIA NOWOROCZNE SŁUŻĄ ZDROWIU I CO 
ROBIĆ, BY ICH DOTRZYMAĆ.

Noworoczne  
postanowienia 
zadbajmy o zdrowie



STYCZEŃ / LUTY 202330

Temat Temat wydania

wienie stanu zapalnego w orga-
nizmie, który może prowadzić na-
wet do chorób serca.

Badanie piersi
Samobadanie piersi należy wy-
konywać raz w miesiącu, po 
menstruacji. USG piersi powinny 
wykonywać kobiety do 40. roku 
życia, zaś starsze - mammografię. 
Profilaktycznie powinno wykony-
wać się je raz w roku.

Szczera rozmowa z leka-
rzem
Nie ignoruj żadnych niepokoją-
cych objawów. Lepiej poradzić się 
specjalisty i wykonać potrzebną 
diagnostykę, jak najwcześniej.  
W skutecznym leczeniu każdej 
choroby liczy się czas.

Odchudzanie
Zawalcz o BMI w normie, bo nad-
waga i otyłość prowadzą do scho-
rzeń serca (ich następstwem może 

być zawał i udar mózgu), cukrzycy 
typu 2, problemów ze snem oraz 
depresji. Najlepsze efekty uzy-
skasz radząc się dietetyka, który 
opracuje dietę dopasowaną do 
ciebie.

Ocena wydolności płuc
Zwłaszcza jeśli cierpisz na prze-
wlekły kaszel, chrapiesz i miewasz 
duszności. Wydolność płuc spraw-
dzisz podczas prostego i trwające-
go kilka minut badania spirome-
trycznego.

Rzuć palenie
Żółte zęby, zniszczona cera i sła-
ba odporność organizmu to nic 
w porównaniu z prawdziwym ry-
zykiem, jaki grozi palaczom. Prze-
de wszystkim zagrożeni są oni 
rakiem płuc, który z roku na rok 
zbiera tragiczniejsze żniwo.

Minimu 8 godzin snu
Nie żałuj czasu na nocny odpo-
czynek. Odpowiednia dawka snu 

(najlepiej 8-9 godzin) uchroni cię 
przed cukrzycą typu 2 i schorze-
niami serca. Poza tym wzmocni 
odporność i zadba o dobry na-
strój.

Aktywność fizyczna
Dobierz dla siebie sport. Może 
to być pływanie, ćwiczenia aero-
bowe, bieganie lub joga. Ważne, 
by codziennie poświęcić na ruch 
minimum 15 minut. Tak zadbasz  
o szczupłą sylwetkę i dobrą kon-
dycję całego organizmu.

Jak dotrzymać postano-
wień noworocznych?
Przede wszystkim musisz tego 
chcieć. Ale nie wszystko naraz, bo 
to będzie trudne do osiągnięcia. 
Po kolei realizuj postanowienia, 
najlepiej metodą małych krocz-
ków i nagradzając się za każdy 
sukces (np. kupując sobie jakiś 
drobiazg).

oprac. M.Grzeczyńska
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Przygotowania kondycyjnego 
wymaga nawet narciarstwo rekre-
acyjne, zwłaszcza, jeśli prowadzi-
my siedzący tryb życia. Ponieważ 
w czasie zjazdów mięśnie pracują 
inaczej, trzeba je rozruszać i przy-
zwyczaić do dużego wysiłku. By 
uniknąć bolesnych kontuzji i za-
kwasów już po pierwszym dniu na 
stoku, powinniśmy zacząć przy-
gotowywać nasz organizm do wy-
siłku fizycznego jak najwcześniej. 
Jeżeli nie ćwiczymy regularnie to 
najlepiej zacząć półtora miesiąca 
przed wyjazdem. Specjaliści za-
lecają, żeby ćwiczyć i ruszać się 
przynajmniej trzy razy w tygodniu 
po 30-45 minut. 

Wybierając się na narty musimy 
być przygotowani na duży wysiłek 
fizyczny. Większość z nas planuje, 
bowiem spędzić na nartach cały 
dzień, dlatego przede wszystkim 
musimy popracować nad kon-
dycją. A jest ona ważna, bo dwie 
trzecie wypadków i urazów na 
nartach, to wynik słabej kondycji.

Możemy chodzić na spacery, ale 

musza być długie min. 45 minuto-
we i dość szybkie, najlepiej, żeby 
tętno utrzymywało się w grani-
cach 130-140 uderzeń na minutę. 
Jazda na rowerze, rolkach, biegi  
i pływanie też dobrze wpływa-
ją na poprawę naszej kondycji.  
W domu lub na siłowni warto tez 
wykonywać ćwiczenia rozcią-
gające i wzmacniające, takie jak 
brzuszki skłony, skręty tułowia, 
przyciąganie pięt do pośladków i 
krzesełka, czyli oparcie się o ścia-
nę z kolanami ugiętymi pod ką-
tem 90 stopni - w każdej z tych 
pozycji powinno się wytrzymać 
minimum 20 sekund, co pozwoli 
na rozciągnięcie mięśni i ścięgien. 

Przy sztywnych dużo łatwiej o ich 
naderwanie.

Jednak, kiedy nie było czasu na 
ćwiczenia przed wyjazdem, obo-
wiązkowo trzeba zrobić 
10-15 minutową rozgrzewkę na 
stoku. Dzięki temu nasze mięś-
nie się rozgrzeją, będzie się lepiej 
jeździło i podczas szusowania na 
stoku nie będziemy tak szybko 
odczuwać zmęczenia jak również 
w wyniku ewentualnego upadku 
będzie mniejsze prawdopodo-
bieństwo kontuzji. Pamiętajmy 
też o kasku! 

oprac. W. Jakubek

Jak przygotować się 
na narty

PAMIĘTAJMY, ŻE OBOK MIEJSCA WYJAZDU I SPRZĘTU NAJWAŻNIEJSZA JEST NASZA 
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA. DOBRE PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE DO JAZDY NA NAR-
TACH NIE TYLKO ZWIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM POD-
NOSI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA. 
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Już za chwilę rozpocznie się okres ferii zimowych. Najprostszym  
i najczęstszym pomysłem na ich spędzenie jest wyjazd na narty czy snowboard.  

Są jednak tacy, którzy nie przepadają za takimi formami aktywności  
lub na przykład z przyczyn zdrowotnych nie mogą ich uprawiać.  

Nie są to na szczęście jedyne sposoby na spędzenie ferii zimowych  
wraz ze swoimi dziećmi czy wnukami. Postanowiliśmy podpowiedzieć Wam, 

jak ciekawie i nietypowo odpocząć w tym okresie

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Ferie czas zacząć!

Kraina lasów i żubrów 
Jako pierwszy punkt na zimowej mapie polski wy-
braliśmy Puszczę Białowieską. Tylko tam można 
zobaczyć prawdziwą zimę w prawdziwym lesie. 
Każdy kto się tam wybierze na pewno doceni dzi-
kie białowieskie lasy, wyjątkowe ze względu na 
swoją urodę i walory przyrodnicze. Warto  zwró-
cić uwagę na charakterystyczne dla tamtejszych 
lasów monumentalne dęby, które pamiętają cza-
sy Władysława Jagiełły. Oprócz tego w puszczy 
białowieskiej możemy zobaczyć w naturalnym 

środowisku Żubry. Zobaczenie tego rzadkiego 
już w europie zwierzęcia ułatwią nam ślady na 
śniegu jakie po sobie zostawia. Obszar puszczy 
jest bardzo rozległy dlatego warto zainwestować 
w przewodnika, który pomoże zobaczyć ciekawe 
miejsca i unikatowe zwierzęta. Dla tych, którzy nie 
chcą spacerować, rozwiązaniem mogą być narty 
biegowe. W centralnej części puszczy znajduje się 
Białowieża- centrum turystyczne regionu, gdzie 
znajduje się siedziba parku narodowego, muze-
um, cerkiew, liczne hotele i kwatery oraz lokale 
gastronomiczne.
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Kraina kopalni 
Kolejnym nietypowym miejscem o którym pomy-
śleliśmy jako destynacji na nieszablonowy wypad 
zimowy jest Górny Śląsk. Jest to miejsce, które 
może nie kojarzyć się z turystyką, bo mało kto się 
spodziewa znaleźć ciekawe miejsca w tym prze-
mysłowym regionie. Jest to jednak niesłuszna teza. 
Podziemne atrakcje Zabrza czy Tarnowskich Gór 
pozwalają zapoznać się z historią górnictwa oraz 
dostarczą wielu emocji osobom w każdym wieku. 
Wycieczka może okazać się szczególnie atrakcyjna 
dla osób, które nie lubią zimna, ponieważ pod zie-
mią jest dużo cieplej niż na powierzchni.

W zabrzańskiej kopalni Guido można zobaczyć, 
jak pracowali górnicy w ostatnich dwóch wiekach. 
Zwiedzanie odbywa się na dwóch głębokościach - 
170 i 320 metrów, ta ostatnia niedostępna jest dla 
dzieci poniżej 7. roku życia. Multimedialna ekspo-
zycja pokazuje pracę ludzi i koni w minionych la-
tach, do tego na niższym poziomie kopalni organi-
zowane są przedstawienia i koncerty. 

W Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Gó-
rach zrekonstruowano wyrobisko sprzed kilku 
stuleci, a część podziemnej trasy przemierza się 
łodziami. Drogą wodną zwiedza się też Sztolnię 
Czarnego Pstrąga w tej samej miejscowości. Bilet 
łączony do kopalni i sztolni kosztuje 36 zł dla doro-
słych i 29 dla dzieci i młodzieży.
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Kraina zamków
Następnym przystankiem na naszej mapie jest Jura 
Krakowsko-Częstochowska.

Na pytanie co można tam robić zimą, odpowiedź 
jest prosta. To samo co latem, czyli spacerować jeź-
dzić konno, zwiedzać zabytkowe zamki. Należy jed-
nak wcześniej sprawdzić godzinny, w których moż-
na je zwiedzać, ponieważ często są inne niż latem. 
Taka sytuacja ma miejsce np. w zamku w Pieskowej 
Skale czy w Bobolicach gdzie można zwiedzać tyl-
ko w weekendy. Zamek w Ogrodzieńcu można zo-
baczyć tylko wtedy gdy aura pozwala i tylko dla 
zorganizowanych grup. Należy pamiętać, że jest to 
wyżyna, czyli teren na którym nie trudno o górki 
na których można pojeździć na sankach. Będąc na 
jurze możemy zorganizować sobie kulig, ognisko, 
czy pojeździć na quadach. Przede wszystkim war-

to tu przyjechać pospacerować po lasach i dolinach 
Jury. Osoby, które chcą na jurze zobaczyć trochę hi-
storii, powinny wybrać się na  wycieczkę szlakiem 
Orlich Gniazd. Jest to szlak turystyczny ciągnący się 
od Krakowa aż do Częstochowy. Proponujemy taką 
wycieczkę zaplanować na kilka dni, ponieważ ma on 
długość 163,9 km. Szlak zawdzięcza swoją nazwę 
leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni 
nazywanych Orlimi Gniazdami. Wszyscy fani historii  
a także legend z nią związanych powinni się tu wy-
brać i poczuć niezapomniany, tajemniczy klimat, 
a także zobaczyć liczne formacje skalne, które są 
szczególnie atrakcyjne właśnie zimą, gdy pokrywa 
je śnieg.
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Mały Rzym
Tym mianem określany jest Sandomierz. Miasto 
warto odwiedzić nie zależnie od pory roku. Świet-
nie zachowany średniowieczny rynek, ratusz, ka-
mienice i stare kościoły oraz zamek na wzgórzu 
robią wrażenie. Miasto ma swój unikatowy klimat, 
który sprzyja spacerom nie tylko po starych ulicz-
kach ale też wąwozami, z których najciekawszy 
jest wąwóz Królowej Jadwigi, lessowy, długi na pół 
kilometra, o stromych zboczach.

Kiedy jednak temperatura na dworze jest zbyt ni-
ska można udać się na podziemną wycieczkę po 
półkilometrowym labiryncie korytarzy wydrążo-
nych w skale. Ta trasa turystyczna jest otwarta co-
dziennie od godziny 10 do 17 a bilet kosztuje tyl-
ko kilka złotych. Jeżeli atrakcji będzie nam mało, 
można wybrać się na wycieczkę do pobliskiego 
Baranowa Sandomierskiego w którym znajduje 
się renesansowy zamek, nazywany małym Wawe-
lem.
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Kraina wodospadów
Szklarska Poręba to miasto, w którym na pewno nie 
będziemy się nudzić. Charakterystycznym elemen-
tem miasta jest bardzo dobrze zachowane budow-
nictwo wczasowe, znajdziemy także kilkanaście 
kościołów z XVI-XVII wieku i muzeum mineralo-
giczne. W niewielkiej odległości od miasta znajdują 
się dwa przepiękne wodospady. Wodospad Szklar-
ki i Kamieńczyka bo to o nich mowa przepadną do 
gustu na pewno wszystkim fanom fotografii. War-
to nadmienić, że uroki wodospadu Kamieńczyka 
docenili również twórcy filmu „Opowieści z Narni: 
Książe Kaspin”, którzy uwiecznili go w filmie.

Jest tu także coś dla fanów psich zaprzęgów, po-
nieważ w mieście znajduje się kilka firm, które zor-
ganizują i zrealizują taką przygodę.

Jak widać w Polsce nie brakuje miejsc, do których 
warto się wybrać zimą. Wystarczy jedynie trochę 
dłużej poszukać i nie iść na łatwiznę w trakcie wy-
boru miejsca na ferie. Do tych wszystkich miejsc, 
które opisaliśmy, wybierzmy się z dziećmi, wnuka-
mi ,żeby od najmłodszych lat pokazywać im pięk-
no naszego kraju i zarażać ciekawością i chęcią do 
podróżowania.



Sopelek 3+ 
aspirator.vacuum  do nosa 
Aspirator umożliwia usuniecie wydzieliny z 
noska małego dziecka i tym samym pomaga 
mu przywrócić swobodne oddychanie i dobre 
samopoczucie. Systematyczne oczyszcza-
nie noska pozwala zapobiec lub ograniczyć 
infekcje w górnych i dolnych drogach odde-
chowych. Aspirator pozwala na tradycyjne 
odciągania za pomocą ust lub przy użyciu siły 

Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX

Sopelek 
aspirator  do nosa
Aspirator umożliwia usuniecie 
wydzieliny z noska małego 
dziecka i tym samym pomaga 
mu przywrócić swobodne od-
dychanie i dobre samopoczucie. 
Systematyczne oczyszczanie 
noska pozwala zapobiec lub 
ograniczyć infekcje w górnych i 

dolnych drogach oddechowych.

Sopelek 2 
aspirator  do nosa
Aspirator umożliwia usuniecie wy-
dzieliny z noska małego dziecka i 
tym samym pomaga mu przywró-
cić swobodne oddychanie i dobre 
samopoczucie. Systematyczne 
oczyszczanie noska pozwala za-
pobiec lub ograniczyć infekcje w 
górnych i dolnych drogach odde-
chowych.



 najwyższa na rynku dawka honokiolu 
 (z ekstraktu z kory magnolii lekarskiej) 
 w jednej tabletce 21 mg 
 honokiol poprawia nastrój, 
 łagodzi stres i przemęczenie

 jeszcze lepsza biodostępność !
 dzięki zastosowaniu czarnego pieprzu  

w połączeniu z procesem mikronizacji 
zdwojona siła działania 

 nie uzależnia

 teraz w opakowaniu:
 2 blistry po 15 tabletek

TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

NOWOŚĆ !

sprawdzone rozwiązanie 
na stres i spokojny sen

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD MAGNOLIAMAX 
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213641)
Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: 
 ekstrakt z kory magnolii 
 lekarskiej 350 mg (Honokiol 
 21 mg), ekstrakt z czarnego 
 pieprzu 5 mg + pozostałe 
 składniki pomocnicze.
Data ważności: 3 lata.
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:  
 www.salusnatura.pl


