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Z

aczyna się wiosna, a wraz z nią… zdwojone
wysiłki, by zyskać wymarzoną figurę.
To ostatni dzwonek, jeśli chcesz bez skrępowania zaprezentować się w kostiumie podczas wakacyjnego urlopu. Jak to zrobić? Najlepiej dwutorowo,
modyfikując dietę i dbając o regularną dawkę ruchu.
Fakt, wymaga to nieco wysiłku i wyrzeczeń,
ale to doskonała inwestycja w zdrowie. O tym, jak
wiele możesz zyskać, zmieniając styl życia, piszemy
w artykule „Grubsza sprawa”.
Przy okazji zachęcam do zgłębienia tajników (a następnie wdrażania!) treningu funkcjonalnego – to ćwiczenia, dzięki którym wykonywanie codziennych
czynności będzie znacznie prostsze. Naprawdę!
Namawiam też, by coraz cieplejsze, wiosenne dni
spędzać na łonie natury – w materiale „Ruszaj
na majówkę!” przybliżamy miejsca, które są doskonałym celem weekendowych wycieczek.
Mawia się: „w zdrowym ciele, zdrowy duch” i jest
w tym wiele prawdy. Bo ruch, szczególnie ten
na świeżym powietrzu, uwalnia endorfiny – hormony szczęścia, które dodają energii i optymizmu,
sprawiają, że częściej się uśmiechamy.
I tego, przede wszystkim, życzę Państwu z okazji
Świąt Wielkanocnych.
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Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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Powiedzmy to stanowczo:
nadwaga szkodzi!
Nie chodzi tylko o wygląd,
ale też zdrowie.
/ TEKST Anna Dąbrowska

4
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N

a całym świecie częstość występowania otyłości w 2014 roku wzrosła ponad dwukrotnie
w porównaniu z rokiem 1980. W Polsce już
62 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet w wieku
od 20 do 74 lat ma nadwagę lub jest otyłych.
Większość z nas zapomina, że nie jest to problem tylko estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny i przechodzimy
na dietę tylko wtedy, kiedy przeszkadza nam wygląd. Właśnie
rośnie nam pierwsze pokolenie w historii, które będzie żyło
krócej niż rodzice, przez nadwagę i otyłość. Tymczasem rozwiązanie tego problemu jest proste i w zasięgu naszych rąk.

SKĄD TA EPIDEMIA?

O zwiększanie naszej wagi posądzane są coraz to nowe,
pojedyncze czynniki. Ostatnio np. winę zrzuca się na gluten lub nadmiar spożywanego cukru (co często jest też
rozszerzane na węglowodany w ogóle). Tymczasem nie
ma prostej odpowiedzi. Za tycie odpowiada wiele, połączonych ze sobą czynników. Niektóre są niezależne od nas,
na inne, owszem, mamy wpływ. Dobrze je znać, aby aktywnie zapobiegać zachorowaniu.
Dlaczego więc tyjemy? Podstawowa przyczyna: jemy
za dużo. Matematyki wydatków nie da się zmienić: jeśli
spożywasz więcej kalorii, niż spalasz, przybierasz na
wadze. Tyle. Niby proste, ale nie do końca. Bo często niewłaściwe posiłki nie są wynikiem słabej woli. Nigdy
w historii jedzenie nie było tak tanie i nie było go tak
wiele. W zasadzie przez cały czas mamy żywność w zasięgu ręki. Dodajmy do tego reklamy zachęcające nas
do konsumowania jak najwięcej.
Innym czynnikiem powodującym tycie jest brak wiedzy.
Zwyczajnie: bardzo wiele osób nie ma pojęcia, co jeść,
żeby było zdrowo. Według wielu matek np. dosładzane
soki są ważnym elementem menu dziecka. I potrzeba rozsądnej edukacji, aby wytłumaczyć, że lepszy jest owoc,
a sok to nie zamiennik wody, prędzej pełnego posiłku.
Przybieramy na wadze także z powodu kiepskiej jakości
jedzenia. Przetworzona, przemysłowo produkowana żywność często jest bezwartościowa. Rafinowany cukier
sprzyja tyciu nie tylko dlatego, że łatwo jest go „przedawkować”, przyjmując zbyt wiele kalorii. Ale także rozregulowuje metabolizm, sprzyjając łańcuchowi niekorzystnych przemian zdrowotnych kończących się np. cukrzycą.
Dodajmy jeszcze inne szkodliwe składniki pożywienia,
jak tłuszcze utwardzane, słodziki.
Do tego dokładają się także czynniki niekoniecznie związane z kuchnią: wychowanie, presja otoczenia (babcia
dokarmiająca pulchnego wnuczka), nawyki, jak niepicie
wody, oraz brak umiejętności wyznaczania sobie celów
i ich realizacji. Liczy się też stan zdrowia (np. coraz
powszechniejsza depresja sprzyja przejadaniu się)
oraz przyjmowane leki (np. sterydowe). Znaczenie ma
także stres (hormony wydzielane w trudnych sytuacjach
sprzyjają odkładaniu się tłuszczyku) i brak snu. Co jeszcze? Zanieczyszczenie środowiska, siedząca praca, geny,
niski poziom dochodów, czyli czynniki, na które zwykle
nie mamy wpływu lub jest on nikły.

5

Dlaczego tyjemy? Podstawowa
przyczyna: jemy za dużo.
Jeśli spożywasz więcej kalorii,
niż spalasz, przybierasz
na wadze. Proste.

~

SKUTKI UBOCZNE

Nie warto bagatelizować nadprogramowych kilogramów,
bo może i wyglądają niewinnie, ale całkowicie rozstrajają organizm. Nie tylko w krótkim czasie, ale i długofalowo. W Stanach Zjednoczonych wyliczono, że osoby
o wysokim BMI wydają na leczenie prawie 40 proc. więcej niż te o normalnej wadze, dużo częściej korzystają
też ze zwolnień lekarskich. Przede wszystkim ciało
ze zbędnym balastem zaczyna chorować.
Zwiększa się też ryzyko wielu chorób i przypadłości.
Jakich?
• Choroby serca i układu krążenia;
• Insulinooporność (a w efekcie cukrzyca typu 2);
• Z aburzenia hormonalne, w wyniku których np. kobiety mają problem z zajściem w ciążę;
• Z espół policystycznych jajników;
• Nadciśnienie tętnicze (utrata wagi o 1 proc. oznacza
spadek ciśnienia o 1-2 mm Hg);
• C horoby pęcherzyka żółciowego;
• P roblemy ze stawami i kręgosłupem;
• Brak energii, pogorszony nastrój, depresja.
Otyłość zwiększa też ryzyko wielu powikłań ciążowych,
jak cukrzyca, obrzęki czy komplikacje w czasie porodu. →
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7 ZŁOTYCH ZASAD
1. P ij dużo wody. Jest potrzebna do prawidłowego
działania organizmu, w tym spalania tłuszczu.

NASZ EKSPERT

2. Posiłki rozkładaj równomiernie w ciągu dnia.

dr Katarzyna Pastusiak
dietetyk kliniczna z Poradni Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego SKPP
w Poznaniu, dietetyk Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie

3. Nie przejadaj się. Jedz tyle, ile potrzebujesz.
4. 80-90 proc. talerza powinny stanowić rośliny
(nasiona, orzechy, strączki, warzywa, owoce,
bulwy, sałaty itd.).

Dlaczego tak trudno jest odpowiedzieć na pytanie
o przyczyny tycia?
Odpowiedź jest trudna ze względu na złożoność zjawiska otyłości. Przybieranie na masie ciała wynika z wielu przyczyn. Często za głównego winowajcę uznajemy
geny: „Rodzice byli otyli, dziadkowie byli otyli,
to i ja jestem”. Jednak poza kilkoma jednostkami chorobowymi, których konsekwencją jest nadwaga, uwarunkowania genetyczne mogą wpływać na nasze niepowodzenia jedynie w granicach 20-40 proc. Czasem mimo
starań nie możemy zredukować masy ciała z powodu
nierozpoznanych zaburzeń hormonalnych, takich jak
niedoczynność tarczycy czy insulinooporność. Największe znaczenie mają jednak czynniki środowiskowe: siedzący tryb życia, jedzenie byle czego, byle gdzie.

5. Spożywaj nieprzetworzone lub mało przetworzone
jedzenie. Nawet makaron al dente jest zdrowszy
niż rozgotowany.
6. Jeśli nie możesz schudnąć lub tyjesz „od powietrza”,
zrób badania. Może ma to przyczyny zdrowotne
(np. niedoczynność tarczycy).
7. N
 ie przesadzaj: czasem możesz zjeść byle co i nic się
nie stanie. Pizza też jest dla ciebie, byle nie częściej
niż raz na tydzień.

Osobnym aspektem jest zbyt duża masa ciała u dzieci.
Jest ona o wiele bardziej niebezpieczna niż u dorosłych.
Coraz częściej diagnozuje się cukrzycę typu 2 u uczniów
podstawówki, czego jeszcze kilka lat temu nie notowano. Maluchy z nadwagą wyrastają zwykle na otyłych dorosłych, a choroby związane z tym stanem dają im się dużo
bardziej we znaki. Są także częściej ofiarami dyskryminacji, gorzej się uczą.

CZY JEST ROZWIĄZANIE?

No dobrze, co więc robić? Przecież nie na wszystko masz
wpływ… To prawda, ale kontrolujesz to, co najważniejsze. Tylko ty odpowiadasz za to, co nakładasz na swój
talerz. Nie marketingowcy, ale właśnie ty. To nie korporacje ani geny wrzucają ci do koszyka chipsy i napój gazowany. Dlatego to, co każdy może zrobić, to kupować głównie nieprzetworzone, proste produkty dobrej jakości
i tylko je jadać. Zasady żywienia są tak proste, że aż się
wierzyć nie chce, bo zalewają nas tysiące dietetycznych
teorii. Tymczasem, aby nie utyć lub schudnąć, wystarczy
robić kilka prostych rzeczy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca: ogranicz tłuszcze trans i proste węglowodany, jedz dużo roślin (w tym strączkowych) i orzechów. Dopasuj spożycie do spalania. Dużo się ruszaj (dla
dzieci to minimum godzina dziennie). Wtedy wszystko
będzie w porządku. Nie musisz wydawać pieniędzy
na wyszukane diety, odstawiać laktozę, gluten i mięso.
Jedz bardzo prosto i dużo się ruszaj. ◆
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Czy dlatego też nie jest łatwo schudnąć, kiedy już
utyjemy?
Tak, właśnie dlatego że powodów może być wiele,
i że otyłość to choroba, warto skonsultować się ze specjalistą, który przeanalizuje nasze wyniki badań i przygotuje indywidualne zalecenia. Nie jest łatwo stracić
na wadze także dlatego, że jedzenie jest jednak nierozerwalnym elementem naszego codziennego życia. Uwarunkowania kulturowe powodują, że celebracja kojarzy
nam się jednoznacznie z suto zastawionym stołem. Z drugiej strony coraz mniejszą wagę przykładamy do sposobu spożywania posiłków. Dawno zapomnieliśmy o czasach, gdy po szkole i pracy cała rodzina siadała do wspólnego
obiadu. Konsumujemy szybko i niechlujnie.
Skala problemu byłaby o wiele mniejsza, gdybyśmy jedli
tylko wówczas, gdy odczuwamy głód. Niestety, bardzo
często jedzenie zaspokaja także inne nasze potrzeby. Sięgamy po przekąski pod wpływem emocji – w nagrodę,
na pocieszenie, bo sprawia nam to przyjemność, daje
poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też nie wystarczy
po prostu przejść na dietę. Do zmiany nawyków należy
podejść kompleksowo.
Czy ciało daje sygnały do zmiany diety?
Oczywiście. Najłatwiej zaobserwować nadprogramowe
kilogramy, ale warto też zwrócić uwagę na brak energii,
złe samopoczucie, problemy skórne, wypadanie włosów
czy dolegliwości trawienne. Trzeba pamiętać, że osoby
z nadwagą często są zwyczajnie… niedożywione. Przykład? Osoba, która zamiast pełnowartościowych posił-

ków zjada dziennie sześć batonów. Niby dostarcza sobie
wystarczającej dziennej liczby kalorii, ale poza tym jej
ciało nie otrzymuje potrzebnych składników odżywczych, a przecież w prawidłowym odżywianiu nie chodzi jedynie o kalorie.
Jak więc się odchudzać?
Przede wszystkim racjonalnie. Niestety, nie ma jednej
cudownej metody, aby pozbyć się zbędnych kilogramów. Przed rozpoczęciem diety należy ocenić: stan
zdrowia (najlepiej skonsultować się z lekarzem), upodobania, przyzwyczajenia i błędy żywieniowe (w tym celu
warto prowadzić dzienniczek i przez pewien czas zapisywać wszystkie spożywane pokarmy).
Nie wystarczy też po prostu przejść na dietę, bo jedzenie zgodnie z „kartką od dietetyka” może trwać miesiąc, trzy, pół roku, ale później wracamy do tego, co nasze
i znane, i znów tyjemy. Należy podejść do tematu kompleksowo, pracować nad nawykami, sposobem radzenia sobie z emocjami, dostosowywać jadłospis do stylu życia i upodobań, tak by nie była to dla nas kara
i środek do osiągnięcia celu, a po prostu nowe, zdrowsze życie. Bez poczucia krzywdy, że nie mogę zjeść ulubionego ciastka.
Polskie dzieci także tyją na potęgę. Z jakich głównie
przyczyn?
Otyłość rozwija się w wyniku utrzymującego się przez
dłuższy czas wyższego spożycia energii niż zapotrzebowanie naszego organizmu i mechanizm ten jest
właściwie podobny zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
Istnieje jednak kilka zasadniczych różnic. O ile dorosły całkowicie decyduje o sobie, o tyle za żywienie dziecka odpowiadają przede wszystkim rodzice. Jeśli chcemy zapobiegać otyłości wśród dzieci i młodzieży, to dużo
czasu należy poświęcać edukacji nie tylko tych najmłodszych, ale także ich opiekunów. Po pierwsze, dlatego
że to oni decydują o tym, jakie produkty pojawią się
w domowej lodówce. Po drugie, maluchy uczą się przez
obserwację, więc rodzice powinni dawać przykład.
Dziecko nie będzie chciało jeść brukselki, kiedy na talerzu mamy widzi frytki. Wprowadzanie zmian żywieniowych jedynie jednemu członkowi rodziny, a tym bardziej dziecku, powoduje wielkie poczucie krzywdy. Jeśli
zmianą nie obejmiemy całej rodziny, nasze działania
nigdy nie będą w pełni skuteczne. ◆
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aleja gwiazd
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Bywa,
że sprawdzam,
czy to, o czym
mówię
w programie,
nie dotyczy mnie
samej. Mam
na myśli badania
profilaktyczne.

WOLĘ SŁUCHAĆ,
N I Ż M ÓW IĆ

~

Jest specjalistką od rozmów trudnych i szczerych. Przez 16 lat poruszała
serca widzów, prowadząc talk-show „Rozmowy w toku”. Od roku
Ewa Drzyzga jest gospodynią programu o tematyce medycznej „36,6°C”.
Czy dzięki temu bardziej dba także o własne zdrowie?
/ ROZMAWIA Agnieszka Święcicka
Prowadząc „Rozmowy w toku”, udowodniła pani,
że potrafi słuchać. To wyjątkowa umiejętność. Gdzie
się pani tego nauczyła?
Mam wrażenie, że to kwestia genów. Taka się już urodziłam. Co nie zmienia faktu, że pielęgnowałam w sobie
tę umiejętność od czasów szkolnych. Odkąd pamiętam,
byłam raczej osobą, która wysłuchiwała innych, niż im
się zwierzała. Może wynikało to też z faktu, że z powodu częstych przeprowadzek musiałam za każdym razem
na nowo odnaleźć się w nowym środowisku. Zanim w nie
weszłam, wolałam się w nim rozeznać, a najlepiej to robić,
słuchając tych, którzy je tworzą.
Jak słuchać, żeby usłyszeć drugiego człowieka?
Nie przeszkadzać mu mówić. Nie zarzucać analogicznymi przykładami ze swojego życia…
Jak przygotowuje się pani do programu „36,6°C”?
Najpierw w redakcji szykujemy sobie burzę mózgów.
Potem, kiedy ostatecznie ustalona zostanie lista tematów, zaczyna się wielkie czytanie wszystkiego, co jest
dostępne w literaturze fachowej. Sprawdzamy, co opublikowano w danym temacie w internecie i, co niezmiernie ważne, konsultujemy najdrobniejsze szczegóły ze specjalistami z danej dziedziny. Jestem wdzięczna wszystkim

8 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2018

naukowcom, diagnostom, lekarzom, którzy wysłuchują
naszych, dla nich pewnie oczywistych – pytań, ale cierpliwie tłumaczą nam wszelkie zawiłości zagadnień, które chcemy pokazać w programie.
Czy ważna jest dla pani oglądalność?
Myślę, że każdy twórca i edukator chce, żeby jego prace
trafiały do jak największej liczby odbiorców. A przecież
o to chodzi w oglądalności. Im więcej osób obejrzy program, tym więcej ma szansę dowiedzieć się, że nie można tak bezkarnie łykać tabletek przeciwbólowych, że trzeba pić dziennie co najmniej dwa litry wody (trzy litry
płynów łącznie), że mamy w Polsce genialne zespoły
lekarskie, które w świetnie wyposażonych salach hybrydowych przeprowadzają operacje na najwyższym światowym poziomie itd. Mogłabym długo wyliczać te cenne rzeczy, o których już powiedzieliśmy w programie.
W programie pojawiają się czasem tematy trudne, dotyczące poważnych chorób. Udało się pani znaleźć sposób na rozładowanie negatywnych emocji?
Bywa, że sprawdzam, czy to, o czym mówię w programie, nie dotyczy mnie samej. Mam na myśli badania profilaktyczne. Nic tak człowieka nie uspokaja, jak informacja, że nie jest chory.
→
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Ewa Drzyzga
Urodziła się 1 grudnia 1967 roku
w Krakowie.
Karierę dziennikarską rozpoczęła
w radiu RMF FM. Później związała
się z małym ekranem, najpierw
TVP, później z Polsatem. Od 2000
roku pracuje w TVN. Popularność
przyniósł jej talk-show „Rozmowy
w toku”. Od roku jest gospodynią
programu „36,6°C”. Za swoją pracę
była wielokrotnie nagradzana: jest
laureatką m.in. Wiktora i czterech
Telekamer. W 2015 roku wydała
książkę „Jak ja to robię?”.
Mama dwóch nastoletnich synów:
Stanisława i Ignacego.

Sk ąd wzią ł się pomysł na ta lk-show o temat yce
medycznej?
Proszę zapytać dyrektora Edwarda Miszczaka (dyrektor
programowy stacji TVN – red.). To on zadzwonił do mnie
z taką propozycją. Uznał, że to dobry moment, aby w telewizji TVN mówić więcej i dokładniej o zdrowiu.

Temat zdrowia jest wszechobecny. Każdy z nas ma coś
do powiedzenia na temat tego, co go boli i jak został
potraktowany przez służbę zdrowia. Marzy mi się, żebyśmy wiedzieli więcej na temat naszego ciała, jak działa,
jakie mechanizmy w nim zachodzą. Jakoś wciąż za mało
się mówi o tym w szkole czy potem w dorosłym życiu
w czasie wizyt u lekarza rodzinnego. Im lepiej i wcześniej o siebie zadbamy, tym łatwiej będziemy wychodzić
z choroby, a wielu z nich będziemy w stanie uniknąć. Ilu
z nas rozmawiało ze swoim lekarzem na temat rzucenia
palenia, nadwagi, dobrej diety. Jak często zdarza się, że
lekarz rodzinny wysyła pacjenta na badania kontrolne?

Co decyduje o wyborze tematu, gości? Kontrowersyjność? Aktualność? Popularność?
Gośćmi programu są światowej sławy specjaliści, więc
decyduje o tym ich zawodowy dorobek i uznanie pacjentów. Zresztą ich pacjenci też często goszczą w programie,
świadcząc o powodzeniu kuracji.
Śledzimy też nowinki technologiczne. Coraz częściej
Polacy też mają do nich dostęp. Muszą tylko o tym wiedzieć, dlatego staramy się im przekazywać taką wiedzę.
Pacjent ma prawo zapytać swojego lekarza o procedurę,
która weszła na rynek, bo może właśnie dzięki niej szybciej będzie dochodził do siebie czy mniej cierpiał.

A jak Ewa Drzyzga dba o zdrowie? Tytuł Lidera Roku
2017 w Ochronie Zdrowia zobowiązuje.
Od czasu, kiedy prowadzę program „36,6°C”, zdecydowanie robię to bardziej sumiennie.
I ostatnie pytanie: jak udaje się pani pogodzić intensywną pracę z życiem rodzinnym?
Łączę je, jak każda inna pracująca mama. Najważniejsze
w całej tej logistyce jest planowanie. ◆

Po kilkunastu odcinkach, jak ocenia pani wiedzę Polaków o swoim zdrowiu?

~

Temat zdrowia jest wszechobecny. Każdy z nas ma coś
do powiedzenia na temat tego, co go boli i jak został potraktowany
przez służbę zdrowia.
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WA Ż N Y N I E T Y L K O W C H O R O B I E
Odpowiednia higiena snu wpływa nie tylko na dobre
samopoczucie, ale też zdrowie i długość życia. Warto o tym
pamiętać każdego wieczoru. / ROZMAWIA Barbara Acher-Chanda
Pani doktor, ile powinnam spać?
Sześć, siedem godzin dziennie to minimum dla dorosłej
osoby. Generalnie, im młodszy człowiek, tym więcej snu
potrzebuje. W przypadku dzieci do drugiego roku życia
oznacza to 14 godzin, w tym trzy w ciągu dnia.
A jeśli się to nie udaje?
Prędzej czy później pojawią się kłopoty ze zdrowiem,
bo organizm nie będzie mieć czasu na potrzebną mu regenerację. W efekcie zaczną się problemy z funkcjonowaniem układu krążenia, oddechowego, nerwowego, pokarmowego. Bez snu wątroba i śledziona nie funkcjonują
prawidłowo, a to narządy, które są niezwykle istotne
dla odporności. Nieprzespane noce to zresztą wyzwanie
dla całego układu immunologicznego, który nie jest w stanie uporządkować informacji zdobytych o patogenach,
z którymi miał kontakt w ciągu dnia. Jeśli taki stan utrzymuje się przewlekle, może nawet prowadzić do zachorowań na nowotwory.
Kiedy powinnam zacząć się niepokoić?
Wówczas, gdy w parze ze zbyt krótkim wypoczynkiem
idzie gorsze funkcjonowanie w ciągu dnia albo spadek
samopoczucia. Niektórym osobom nie trzeba wiele,
żeby doprowadzić się do takiego stanu.
Winny jest współczesny styl życia?
Przyczyn może być wiele. Przewlekła bezsenność najczęściej jest konsekwencją zaburzeń adaptacyjnych, czyli
lęków, depresji. Ale może też wynikać z problemów zdrowotnych innego rodzaju: nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, nadczynności tarczycy lub wad anatomicznych: krzywej przegrody nosowej czy polipów. Z kolei
za tzw. ostre zaburzenia snu, te krótkotrwałe, odpowiedzialne są przede wszystkim infekcje wirusowe lub bakteryjne. Towarzyszące im zalegająca wydzielina, obrzęk
dróg oddechowych skutecznie uniemożliwiają wypoczynek. Czasami jednak związane są z niewydolnością płuc
czy serca, więc nie należy ich bagatelizować.
I co wówczas? Jak mogę sobie pomóc?
W przypadku infekcji rozwiązanie jest stosunkowo proste. Wystarczy udrożnić drogi oddechowe. Tu najlepiej

sprawdzą się maści i inhalacje. Z kroplami do nosa bym
uważała, bo zawierają substancje, które powodują niedokrwienie śluzówki, dlatego można je stosować tylko
do trzech dni.
Musimy pamiętać, że sen w chorobie jest bardzo ważny.
Zwłaszcza w przypadku ostrej infekcji dróg oddechowych z gorączką warto te pierwsze 3-5 dni poświęcić
na wzmożony wypoczynek, nie tylko nocą. Jeśli organizm nie będzie odpoczywał, łatwo o nadkażenie bakteryjne, konsekwencją czego będą antybiotyki. A tych
wolelibyśmy unikać. Dlatego swoim pacjentom zawsze
tłumaczę: proszę spać, ile to tylko możliwe. Śpiąc, odciążamy wszystkie narządy, zostawiamy włączone tylko
niezbędne układy, zmniejszamy obciążenie układów
krwionośnego i oddechowego. To wszystko sprawia,
że organizm ma więcej siły do walki z czynnikiem
chorobotwórczym.
A środki nasenne?
To rozwiązanie na krótki czas, które – zwłaszcza w przewlek łych stanach zaburzenia snu – nie w ystarczy.
Po pierwsze, takie leki przyjmowane długotrwale z czasem zwykle są coraz mniej skuteczne. Po drugie, bez zdiagnozowania przyczyny bezsenności nie tylko nie pozbędziemy się problemu, ale wręcz możemy go pogłębić.
Choroba, która jest jej źródłem, będzie postępować, z czasem dojdzie do dezorganizacji całego organizmu, pojawi się dysfunkcja innych narządów. Dlatego od chwili,
gdy pojawią się trudności z zasypianiem, powinno się
ustalić ich przyczyny tak szybko, jak to jest możliwe. ◆

NASZ EKSPERT
Magdalena Piórkowska
internista, ekspert kampanii „Śpij Zdrowo”

12 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2018

NIEZNOŚNA
M I GR E NA

Czym różni się od zwykłego bólu głowy?
Skąd się bierze i jak ją leczyć? Na te i inne pytania
odpowiada dr n. med. Anna Błażucka, specjalista neurolog
z Instytutu Diagnostyki i Leczenia Bólu. / ROZMAWIA Anna Zarębska-Tutak

zdrowie
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Podobno aż blisko 20 proc. ludzi może cierpieć na dolegliwości migrenowe. Czy to prawda?
Bóle głowy – napięciowe i migrena – dotykają około 50 proc.
społeczeństwa. To poważny problem, utrudniający codzienne
funkcjonowanie. Jeśli chodzi o migrenę, dodatkowym kłopotem jest fakt, że nadal bywa nierozpoznawalna, traktowana jak „zwykły ból głowy”. Według niektórych danych
wykrywalność migreny przewlekłej w Polsce to ułamek
procenta. Wielu lekarzy, w tym również neurologów,
w ogóle nie wie, że taka dolegliwość istnieje.
Jakie są przyczyny migreny?
Właściwie pozostają nieznane. Mówi się jedynie o wyraźnej rodzinnej skłonności do jej występowania. Prawdopodobnie związana jest z genetyczną predyspozycją
do nadwrażliwych reakcji neuronaczyniowych i spowodowana zbyt dużym wydzielaniem serotoniny – jednego
z neuroprzekaźników odpowiedzialnych za napięcie
naczyń krwionośnych w mózgu. Na największą uciążliwość uskarżają się chorzy około 40. roku życia.
Na czym polega problem w diagnozie?
Brakuje charakterystycznych badań pozwalających
na potwierdzenie rozpoznania. Ustalane jest ono na podstawie typowego dla danego rodzaju bólu głowy obrazu
choroby. Przy migrenie wyniki badania neurologicznego
i tomografii komputerowej są prawidłowe, a więc opiera
się na wnikliwej rozmowie z chorym. Ponadto trudności
w rozpoznawaniu wynikają z pewnej zmienności jej obrazu. Chorobę podzielono na pięć głównych kategorii, z których dwie najważniejsze to migrena bez aury i z aurą.
Czym się od siebie różnią?
W przebiegu tej pierwszej głównym objawem jest ból
głowy. Natomiast druga występuje znacznie rzadziej,
a napad bólu poprzedzony jest fazą zwiastunów.
Jakie najczęściej są to symptomy?
Brak apetytu, ogólne zmęczenie, drażliwość, naprzemienne stany obniżonego nastroju i euforii, senność,
pogorszenie samopoczucia. Zapowiedzi migreny są najczęściej kilka dni do kilku godzin przed wystąpieniem
bólu głowy. Co znamienne, podczas zbierania wywiadu
faza zwiastunów często przez chorego, jak i przez lekarza jest pomijana.
Jaki rodzaj aury może towarzyszyć migrenie?
Najczęściej występuje aura wzrokowa – migoczący półksiężyc o jaskrawych, nieregularnych brzegach obejmujący nawet połowę pola widzenia, czasem też mroczki,
ciemne plamy, błyski lub świecące punkty, objaw śnieżenia, zniekształcenia obrazu, np. jego zmniejszenie
lub zwiększenie, nieprawidłowe proporcje bądź kształty
widzianych przedmiotów. U około jednej trzeciej chorych aura ma postać zaburzeń czucia: mrowienia wokół
ust, drętwienia i mrowienia kończyn, odbieranego także
jako wrażenie przebiegającego „prądu”. Inne rzadkie
rodzaje aury to zaburzenia mowy, niedowład, czyli osła→
bienie kończyn, czasami utrata przytomności.
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A jeśli dolegliwość występuje 5-6 razy w miesiącu?
Należy myśleć o leczeniu profilaktycznym. Stosuje się je,
gdy: migrena jest przewlekła, napady mają ciężki przebieg
(trwają do trzech dni i są oporne na leczenie), u chorego
występują przeciwwskazania do leczenia doraźnego, przyjmuje więcej niż 10 tabletek przeciwbólowych w miesiącu
lub jest ryzyko uzależnienia od leków przeciwbólowych.

Jednak podstawowy wyznacznik migreny to ból.
Tak. Silny, pulsujący, tętniący, wiercący – zlokalizowany
w okolicy skroni lub rzadziej potylicy. Najczęściej jednostronny, czasami rozwija się na drugą połowę głowy.
Stopniowo, lecz dosyć szybko narasta i zwiększa się w czasie zwykłej aktywności fizycznej, np. chodzenia. Dlatego
chory zawsze szuka możliwości położenia się.
Dolegliwościom towarzyszą nudności, czasem wymioty,
nadwrażliwość na światło i/lub na dźwięk, czasem także
na zapachy lub inne bodźce. Ból trwa od 4 do 72 godzin.
Po ustąpieniu migreny pacjenci skarżą się na ogólne zmęczenie i rozbicie, pogorszenie sprawności intelektualnej
oraz zdolności koncentracji, czasem senność.
Jak leczy się migrenę?
To zależy od rodzaju i liczby napadów bólu głowy w danym
czasie. Podstawowe podejście terapeutyczne to odpowiedni styl życia – unikanie czynników, które mogą wywołać
chorobę. Kolejne to leczenie doraźne. Jeżeli bóle głowy
występują rzadko – do kilku razy w miesiącu – stosuje
się popularne leki przeciwbólowe. Co ważne, zaraz
po rozpoczęciu się napadu migreny, czyli na początku
bólu głowy. Lepiej wziąć dwie tabletki jednorazowo i przerwać ból głowy, niż potem zażywać je co kilka godzin,
co często i tak nie przerywa bólu głowy.
Powszechnym błędem jest czekanie, aż ból przejdzie.
A on nie przechodzi, tylko rozwija się, a wraz z nim wszystkie nieprawidłowe procesy w mózgu. Przerwanie takiego
zaawansowanego bólu głowy to jak zastopowanie „rozwiniętej grypy”, wymaga znacznie większych środków.

Na czym polega leczenie profilaktyczne?
Najczęściej stosuje się niektóre leki przeciwdepresyjne
i przeciwpadaczkowe, blokery kanału wapniowego, beta-adrenolityki. Warunkiem powodzenia terapii jest stosowanie tych leków odpowiednio długo i w wystarczająco
dużych dawkach.
Chorzy często boją się leczenia profilaktycznego, wolą
łykać tabletki przeciwbólowe. Tymczasem nowej generacji leki przeciwdepresyjne i przeciwpadaczkowe nie uzależniają, nie otępiają. To nie „psychotropy”. Stosowane
w leczeniu profilaktycznym są bezpieczne i pozwalają
choremu wrócić do normalnego funkcjonowania.
Na czym polega leczenie migreny toksyną botulinową?
Toksyna botulinowa, czyli osławiony jad kiełbasiany,
to jedna z najsilniejszych trucizn występujących w przyrodzie. W medycynie stosowana jest od wielu lat. W leczeniu migreny na świecie używana jest od kilkunastu lat,
w Polsce od kilku.
Ogólnie jej użycie prowadzi do długotrwałego, ale zawsze
przejściowego, a więc odwracalnego, odłączenia nadwrażliwych zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego
i hamowania reakcji prowadzących do powstania i rozwoju bólu migrenowego.
Leczenie toksyną botulinową uznawane jest przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bólów Głowy za najskuteczniejszy sposób w przypadku migreny przewlekłej.
Sprawdza się u 80 proc. chorych. Działanie przeciwbólowe rozpoczyna się po około trzech dniach od jej podania i utrzymuje się przez około 3-6 miesięcy.
Jak wygląda zabieg?
Trwa kilkanaście minut. Lekarz podaje małe dawki toksyny podskórnie w ściśle określone miejsca na głowie.
Ostrzykuje się czoło, skronie, potylicę i mięśnie karku.
Miejsca podania i dawk i są ściśle ok reślone i jest
to co najmniej 31 punktów. W zależności od lokalizacji
bólu zakres wstrzyknięć można rozszerzyć. ◆

CO ODRÓŻNIA MIGRENĘ OD ZWYKŁEGO BÓLU GŁOWY?
• charakter bólu – np. pulsujący, kłujący, uciskowy, rozpierający;
• lokalizacja, rozszerzanie się i promieniowanie bólu;
• czynniki prowokujące wystąpienie dolegliwości – np. niektóre pokarmy, leki, głód, wysiłek fizyczny,
stres, odprężenie po stresie, odpoczynek, brak snu, zbyt długi sen, aktywność fizyczna;
• objawy początkowe, rozwój bólu, czynniki nasilające i łagodzące dolegliwość;
• czas trwania ataku i częstotliwość występowania bólów w ciągu miesiąca;
• symptomy towarzyszące.
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FAKTÓW
O MAGNEZIE

Byle drobiazg
wyprowadza
cię z równowagi, nocą
budzą bolesne
skurcze łydek,
wciąż czujesz
zmęczenie,
kołatanie serca? Przyczyną
może być niedobór magnezu. Pierwiastek ten pełni
kluczową rolę
w funkcjonowaniu wielu
układów
i narządów.
/ TEKST
Agata Kucucha

1. Kawa
– wypijana w dużych
ilościach – wypłukuje ten
pierwiastek z organizmu.
2. Źródłem magnezu są m.in. zielone
warzywa, pestki dyni, rośliny strączkowe,
gorzka czekolada, kasza gryczana, zboża,
wysoko mineralizowana woda.
3. Leki i suplementy - najlepiej przyswajalną
formą jest cytrynian magnezu, najsłabiej zaś
popularnie używany tlenek magnezu – kupując
preparat, poradź się farmaceuty.
4. Pierwiastek ten dobrze wchłania
się z białkiem, dlatego kaszę gryczaną dobrze
jest jeść np. z gulaszem.
5. Chorując na niewydolność nerek,
bierz preparaty z magnezem tylko
po konsultacji z lekarzem.
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PA L ĄC Y

PROBLEM
Jeśli dokucza
ci sporadycznie,
możesz łagodzić
nieprzyjemne
objawy na wiele
sposobów. Gorzej,
gdy towarzyszy
ci regularnie
i bez wyraźnej
przyczyny.
Co warto
wiedzieć
o zgadze?
/ TEKST Agata Kucucha

U

czucie palenia w przełyku, odbijanie, kwaśny
smak w ustach, nieświeży oddech – znasz
te objawy? Ich przyczyną jest cofanie się kwaśnej treści pokarmowej z żołądka. Najczęściej
pojawia się po zbyt obfitym posiłku, zwłaszcza bogatym w tłuszcze i cukier. Ściany żołądka szybko się
wtedy rozciągają, co wzmaga wydzielanie soków trawiennych. Dodatkowo dolegliwościom sprzyja stres, zmęczenie,
nadwaga, ciąża. Także jedzenie w pośpiechu nie służy dobremu samopoczuciu, gdyż wtedy do żołądka dostaje się więcej powietrza, które rozszerza jego ściany.

CO POMOŻE

Jeśli miewasz zgagę, po jedzeniu unikaj schylania się i polegiwania, gdyż wówczas łatwej cofa się do przełyku kwaśna
treść z żołądka. Przyjrzyj się więc swoim posiłkom – wyeliminuj potrawy tłuste i ciężkostrawne, jedz częściej, ale mniejsze

L AM

~

IDŹ DO LEKARZA
Niepokój powinna wzbudzić zgaga, która pojawia się często i powoduje ból podczas przełykania, której towarzyszą chrypka, uporczywy kaszel, uczucie goryczy w ustach,
jak również krew w stolcu i spadek masy ciała. Uważaj,
jeśli wraz z pieczeniem w przełyku poczujesz ból w klatce piersiowej (ostry lub tępy), promieniujący do pleców
i barków, gdyż może być oznaką zawału serca.

porcje. Zwróć uwagę na to, co u ciebie wywołuje dolegliwość – często są to: czekolada, alkohol, kawa, żółty ser,
cytrusy. Z drugiej strony wypróbuj sposoby, które przynoszą szybką ulgę:
• Migdały – zobojętniają soki żołądkowe, wystarczy jeść
kilka dziennie, staraj się je dobrze rozgryzać.
• Siemię lniane – działa osłaniająco na układ pokarmowy.
Zagotuj dwie łyżki ziaren w szklance wody, pozostaw
do ostygnięcia, odcedź. Powstały kleik pij rano na czczo
– zabezpieczy ściany żołądka na cały dzień.
• Płatki owsiane – pomagają doraźnie, chłonąc kwas żołądkowy. Łyżeczkę płatków żuj powoli i dokładnie tak długo, aż napęcznieją, po czym połknij. Uczucie pieczenia
powinno ustąpić.
• Imbir – wystarczy łyżeczkę świeżo startego korzenia zalać
szklanką gorącej wody, odczekać 10 minut i wypić.
Niemal natychmiastową ulgę przyniosą też dostępne
bez recepty środki farmaceutyczne powstrzymujące
wydzielanie kwasu żołądkowego lub zobojętniające soki
trawienne. Powinny być jednak zażywane sporadycznie,
a bez konsultacji z lekarzem nie należy przyjmować ich
systematycznie dłużej niż dwa tygodnie.

CZAS NA BADANIA
GASTROLOG
Nazywany jest też gastroenterologiem. To ekspert od chorób
związanych z układem pokarmowym: przełyku, żołądka,
jelit, odbytu, wątroby, trzustki i dróg żółciowych.
Na wizytę do tego specjalisty w ramach NFZ potrzebne
jest skierowanie.
W celu rozpoznania choroby lekarz ten może zlecić różne
badania, np. próby wątrobowe, na poziom enzymów trzustkowych, USG jamy brzusznej, RTG jamy brzusznej z kontrastem, gastroskopię, kolonoskopię, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową.
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Jeśli jednak zgaga występuje regularnie przez co najmniej
dwa, trzy miesiące, w dodatku nie pomaga zmiana diety,
konieczna jest wizyta u lekarza. Może okazać się, że uczucie pieczenia w przełyku jest objawem refluksu żołądkowo-przełykowego. Choroba pojawia się, gdy zwieracz dolny przełyku, który odpowiada za zamknięcie treści
pokarmowej w żołądku, jest osłabiony albo rozkurcza się
nieprawidłowo, przez co pozwala na cofanie się kwaśnej
treści. Aby potwierdzić lub wykluczyć przypuszczenia,
lekarz (gastrolog) może zlecić ci np. gastroskopię, RTG
z kontrastem, manometrię przełyku lub całodobową
pH-metrię. Refluksu nie można bagatelizować, gdyż prowadzi do powstawania nadżerek czy wrzodów przełyku.
Leczenie jest różnokierunkowe: od zmian w diecie, przez
przyjmowanie farmaceutyków, po zabiegi chirurgiczne. ◆
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Jeśli masz więcej cierpliwości, zacznij używać płynów
czy ampułek do wcierania w skórę głowy. Efektów nie
spodziewaj się zbyt szybko, ale dzięki nim fryzura na pewno
nie będzie tak szybko się przerzedzać. Postaraj się też
walczyć ze stresem. To nie jest łatwe, ale w przypadku
mężczyzn zwykle wystarczą regularne treningi sportowe.
Nie musi to być medytacja czy joga.

ZNACZENIE MA WITAMINA

Według ostatnich badań (opublikowanych w „British
Journal of Dermatology”) mężczyźni, którzy nadmiernie
tracą włosy, mają niedobory witaminy D. Właśnie ona
pomaga kosmykom w fazie wzrostu. Dlatego, aby pobudzić cebulki, ważna jest codzienna suplementacja tej witaminy w dawce 2000 IU. Jest to szczególnie ważne zimą,
kiedy brakuje światła słonecznego. Gdy zaś słońce świeci mocno, pamiętaj o zabezpieczaniu skóry głowy kremami z filtrami. To bardzo ważne także dlatego, że jest ona
podatna na rozwój czerniaka. ◆

NA R ATUNEK
włosom

Czasy, w których łysienie kojarzyło się z podeszłym wiekiem, już dawno
minęły. Ten problem dotyczy coraz młodszych mężczyzn. Delikatne
zakola zaczynają pojawiać się często już po dwudziestych urodzinach.
Dlaczego tak się dzieje i czy da się temu zapobiec?
/ TEKST Dorota Gepert

G

łówną przyczyną jest testosteron. Właśnie
ten hormon powoduje łysienie typu męskiego (a to 95 proc. przypadków). Jednak nie
chodzi tutaj o jego zbyt niski czy wysoki
poziom. Zakola pogłębiają się, gdy mieszki włosowe są wrażliwe na jego działanie.
Gubienie włosów przyspiesza także łupież. Jeśli ta dolegliwość sprawia ci kłopoty, może doprowadzić do znacznego przerzedzenia fryzury. Istnieje nawet typ łysienia łojotokowego, które jest dość łatwe do opanowania.
Znaczenie mają także geny. Jednak w tym przypadku nie
wystarczy popatrzeć na głowę ojca. Znacznie większy
wpływ mają informacje genetyczne z chromosomu X, które dziedziczy się od strony mamy. Warto więc zwrócić
uwagę na kondycję włosów dziadka, ojca matki, a także
przyjrzeć się pod tym kątem jego braciom.

Kolejny czynnik to stres. Sprawia on, że organizm traci
witaminy, białka, minerały, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszków włosowych. Wtedy
nadnercza zaczynają produkować więcej kortyzolu. Nadmiar tego hormonu powoduje szybką utratę włosów.

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Jeśli masz genetyczne skłonności do łysienia, a dodatkowo
często się denerwujesz, zacznij działać jak najszybciej.
Przede wszystkim zmień szampon. Nie może to być pierwszy lepszy kosmetyk. Poszukaj czegoś dla siebie w aptece.
W składzie szamponu powinny znaleźć się składniki
aktywne, które udrażniają kanały potasowe w mieszkach
włosow ych, poprawiają ich ukrwienie i dotleniają.
Sprawdzają się też kosmet yk i przeciwłupieżowe,
ale z substancjami aktywnymi (np. ketokonazolem).
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NASZ EKSPERT
dr Monika Kukulska
ekspert medycyny estetycznej, Centrum Medycyny
Estetycznej i Dermatologii WellDerm
we Wrocławiu i Warszawie
Zakola – najpierw niewielkie, a potem pogłębiające
się – to typowy objaw męskiej utraty włosów, związany
z aktywnością hormonów androgenowych, w tym
testosteronu. Spokojnie, z reguły nie chodzi tutaj
o nieprawidłowości w ich stężeniu, łysieć można
i przy niedoborze testosteronu. Utrata włosów typu
męskiego wynika z przemiany testosteronu na silny
androgen DHT. Czasem organizm produkuje więcej
DHT (dihydrotestosteronu) mimo normalnego poziomu
testosteronu – miejscowo lub w całym organizmie.
Bywa też, że mieszki są wrażliwsze na działanie nawet
niewielkich dawek DHT. Androgen ten zaburza odżywianie
mieszków włosowych, miniaturyzuje je i skraca fazę
wzrostu włosów. W rezultacie bujna czupryna
– w zakolach i na czubku głowy – zamienia się w ledwo
widoczne, jasne, miękkie, cienkie i krótkie włoski typu
vellus. Jeśli występują one w zakolach, to dobrze, bo mamy
co reanimować, czyli wzmacniać, odżywiać i pobudzać
do pracy. Ważne: im wcześniej zaczniemy profesjonalnie
działać, tym lepsze będą efekty.
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Możesz kupić brązowe lub złociste. Wyglądają niepozornie,
ale mają wiele cennych składników i bardzo korzystnie
wpływają na twój organizm.
/ TEKST Anna Zarębska-Tutak

S

iemię lniane wykazuje liczne właściwości
zdrowotne. Najkorzystniej działa wcześniej
potraktowane wodą, pod wpływem której
pęcznieje, a następnie wydziela śluz. Ten zdrowotny żel stanowi pożywkę dla tzw. dobrych
bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym, a ponadto działa na szereg innych funkcji organizmu, wpływając
na zdrowie i urodę.

DOCEŃ ZIARNA LNU:

• osłaniają żołądek i jelita,
• usprawniają perystaltykę jelit,
• pomagają utrzymać prawidłową wagę,

• regulują poziom cholesterolu LDL i glukozy we krwi,
•w
 spierają gospodarkę hormonalną, zwiększając płodność,
• dobrze wpływają na ciśnienie i krążenie krwi
• zwiększają odporność,
• korzystnie działają na skórę, włosy i paznokcie,
• zmniejszają dolegliwości menopauzalne,
•d
 ziałają przeciwnowotworowo (zmniejsza ryzyko raka
jajnika, piersi, endometrium, prostaty, jelita grubego)
i przeciwzapalnie (antyoksydacyjnie).

JAK STOSOWAĆ?

✓ NA BÓLE ŻOŁĄDKA I NIESTRAWNOŚĆ – łyżkę
siemienia zalej 250 ml letniej wody, gotuj pod przykryciem
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CO ZAWIERA SIEMIĘ LNIANE:
• witamina B6 (0,47 mg/100 g)
• witamina E
(0,3 mg/100 g)
• witamina C (0,6 mg/100 g)
• kwas foliowy (0,087 mg/100 g)
• magnez
(390 mg/100 g)
• żelazo
(6 mg/100 g)
• cynk
(4,5 mg/100 g)
• wapń
(255 mg/100 g)
• potas
(813 mg/100 g)
• fosfor
(642 mg/100 g)
• błonnik
(27 g/100 g)
• lignany
(379 mg/100 g)
• kwasy omega-3, w tym ALA
(alfa-linolenowy) i omega-6

przez kwadrans, ostudź i przecedź. Pij powstały żel dwa
razy dziennie.
✓ SPECYFIK NA KASZEL – zmiel 1-2 łyżeczki siemienia
lnianego, zalej 200-400 ml wrzątku, odczekaj kwadrans
– pij rano i wieczorem, by złagodzić suchość śluzówki.
✓ ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY – zalej wrzątkiem
2-3 łyżeczki siemienia lnianego, odczekaj kilka minut,
aż się zaparzy; napar pij dwa razy dziennie, aż dolegliwości ustąpią.
✓ DODATEK DO SAŁATEK – duża zawartość dobrych
tłuszczów i fakt, że tłoczony jest na zimno, sprawia, że olej
lniany idealnie sprawdza się jako baza do dressingów lub lekkich
sosów. Uprażone nasiona siemienia wzmacniają smak warzyw,
także gotowanych, nadając im orzechową nutę.
✓ ZDROWY ZAGĘSZCZACZ – zamiast tradycyjnej
zasmażki: zmielone siemię – w proporcji 1-2 łyżeczki
na litr zupy – połącz z odlaną porcją zupy, dokładnie
wymieszaj, przelej do garnka, zagotuj.
✓ PREPARAT DO WŁOSÓW – nałóż porcję oleju lnianego na umyte włosy, załóż czepek foliowy, pozostaw
na włosach przez 20-30 minut, po czym zmyj. Efekt: lśniące i sprężyste kosmyki.
✓ SPOSÓB NA TRĄDZIK – przecieraj naparem zmienioną skórę twarzy. Albo zrób maseczkę: 2 łyżeczki
siemienia lnianego gotuj w niewielkiej ilości wody
przez 10 minut, a żel, który się wytrąci, nałóż na twarz,
odczekaj kwadrans, po czym zmyj. ◆

~

Jedzenie siemienia lnianego
minimum raz w tygodniu
redukuje ryzyko zachorowania
na raka piersi o 18 proc.
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Ogórki,
rzodkiewka, sałaty,
szczypiorek
– apetycznie
kolorowe
i pachnące
zachęcają
do schrupania.
Czy jednak
pierwsze wiosenne
warzywa są
zdrowe? Pytamy
Małgorzatę
Korzeniewską,
dietetyka.
/ ROZMAWIA Agata Kucucha

NOWALIJKI

J E Ś Ć C Z Y U N I K AĆ ?
Jak to jest z nowalijkami: powinniśmy po nie sięgać
czy lepiej nie?
Ten temat pozostanie kontrowersyjny tak długo, jak
nie będziemy świadomi, po jakie nowalijki sięgać. Smakoszom, dla których są one ważnym elementem codziennego żywienia, polecam produkty bio, ponieważ zawsze
będą one nieco mniej obciążone kumulacją niechcianych
związków. Natomiast osobom cierpliwym radzę poczekać na późniejsze plony lub rozpocząć własną produkcję
na parapecie w kuchni.

To temat dyskusyjny i właściwie nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony, należy uznać to za złe,
bo istnieje duże ryzyko przemiany związków azotu w niebezpieczne dla zdrowia azotyny. Z drugiej jednak, rozwój w możliwościach produkcji nowalijek doprowadził
do tego, że sezon na nie trwa cały rok, dzięki czemu
nie musimy z nich rezygnować zimą i wczesną wiosną.

Czy pozbawione słońca, uprawiane zimą i wczesną wiosną warzywa mają tak cenne witaminy i minerały,
jak te późniejsze z gruntu?
Niestety, z warzywami jest tak, jak z ludźmi – pozbawione naturalnego światła „czują się gorzej”. W konsekwencji ilość zawartych w nich witamin i minerałów jest mniejsza, a smak i kolor też pozostawiają wiele do życzenia.

Przede wszystkim zwróć uwagę na ich świeżość
– rośliny naszpikowane azotanami szybciej więdną.
Liście i bulwy powinny być gładkie, jędrne i sprężyste.
Wybieraj też warzywa, które nie mają śladów pleśni,
przebarwień i oznak gnicia. Lepiej też kupować
te niezbyt wyrośnięte, wówczas jest spore prawdopodobieństwo, że zawierają mniej środków chemicznych.

JAK KUPOWAĆ?

A co z nawozami, np. związkami azotu, którymi „przekarmiane” są młode jarzyny?
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Czy pod względem magazynowania nawozów jakieś
gatunki są bezpieczniejsze dla zdrowia, a inne mniej?
Rośliny, które w znacznej mierze kumulują nawozy,
to: rzodkiewka, sałata, szczypior, szpinak i kapusta.
W mniejszym stopniu robią to pomidor oraz ogórek.
Nie zapominajmy jednak o tym, że wszystkie produkowane w szklarniach warzywa są kontrolowane pod kątem
zawartości azotów.
Istnieje jakaś metoda, aby usunąć niechciane związki
z nowalijek lub przynajmniej zmniejszyć ich ilość?
Wystarczy umyć je przed posiłkiem.
Zdrowsze są te pierwsze czy późniejsze nowalijki? I czy
ważne jest, skąd pochodzą?
Myślę, że lepiej poczekać do tych późniejszych, ponieważ
pochodzą one z gruntu i smakują lepiej, a ich produkcja
jest bardziej naturalna. Pierwsze nowalijki mogą pochodzić z krajów, w których aktualnie jest na nie sezon, jednak zrywane są tam w fazie niedojrzałej, aby łatwiej było
je przetransportować. Konsekwencją takiej praktyki jest
konieczność sztucznego doprowadzania ich do pełni dojrzałości, nim trafią na rynek. Najcześciej proces ten odbywa się w magazynach poprzez parowanie ich etylenem,
który bierze udział w naturalnym dojrzewaniu warzyw,
jednak tutaj stosowane są jego większe ilości.
Można nimi objadać się bezkarnie czy raczej smakować
ostrożnie, traktując jako dodatek?
Myślę, że poza naturalnym sezonem dla danego regionu
czy kraju, lepiej jeść je z umiarem. Nie należy zapominać
o nowalijkach bio, przy produkcji których wykorzystuje
się naturalne nawozy, więc można po nie sięgnąć bez większych obaw.
Dawać je dzieciom?
Nie widzę przeszkód. Należy jednak zachować zasadę
umiaru. Zresztą rozwaga, co do ilości w każdej dziedzinie żywienia, w przypadku naszych pociech jest bardzo
ważna i potrzebna.
Czy są jakieś zasady dotyczące przechowywania tak młodych warzyw, jakimi są nowalijki?
Przede wszystkim należy wyjąć je z foliowego worka,
w który najczęściej są pakowane i owinąć w wilgotną ściereczkę. Bardzo ważne jest również, aby nie zamykać ich
szczelnie w plastikowych opakowaniach, dzięki czemu
dłużej pozostaną świeże. ◆

NASZ EKSPERT
Małgorzata Korzeniewska
dietetyk, Naturhouse Zielona Góra
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WIELKI K ATAR
Wszystko kwitnie wkoło, a twoje dziecko cierpi z powodu kataru
i łzawienia? Jak najszybciej zgłoś się z malcem do alergologa.
/ TEKST Barbara Acher-Chanda

P

ierwszym niepokojącym znakiem dla rodzica
są długotrwałe, wodniste katary, a także kaszel
i przewlekłe zapalenia dróg oddechowych u ich
pociech, zwłaszcza jeśli kończą się one zapaleniem
oskrzeli. Warto zwrócić też uwagę na to, czy tym
objawom towarzyszy gorączka. Jeśli nie, pozostałe mogą wskazywać na alergię – podpowiada dr Jolanta Kidoń z Poradni
Pediatrycznej należącej do Grupy LUX MED.
Twoją czujność powinno wzbudzić też ich gorsze samopoczucie po pobycie na dworze, a także gdy kaszel pojawia się
po niewielkim wysiłku czy podczas śmiechu. Koniecznie zgłoś
się do lekarza, jeśli podobne objawy występują co roku w tym
samym czasie.
NAJCZĘSTSZE OBJAWY ALERGII NA PYŁKI:

• katar sienny
• kichanie

• łzawienie
• wysypka

• swędzenie nosa

• przekrwione oczy

Alergia może dopaść każdego, w każdym wieku. Zwykle jednak rozpoznawana jest u małych dzieci. Najczęściej występuje z powodu traw, chwastów, drzew. Rośliny, np. bylica
pospolita, brzoza czy leszczyna, wyrzucają w powietrze miliony pyłków, przed którymi trudno się obronić. Dostępne
na rynku leki przeciwhistaminowe nie leczą alergii tylko
jej objawy, blokując reakcję uczuleniową.
→

~

Bądź na bieżąco. Regularnie
sprawdzaj komunikaty
o stężeniu pyłków w powietrzu.
Znajdziesz je m.in. na stronie
www.alergen.info.pl.

CO PYLI WIOSNĄ?
• luty: leszczyna

• marzec: leszczyna, olcha
• kwiecień (do połowy maja): głównie brzoza
• maj – lipiec: trawy

~
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OCHRONA TO PODSTAWA
W dniach, kiedy jest duże stężenie pyłków, zabezpieczaj przed nimi dziecko. Koniecznie nałóż mu czapkę na głowę i daj okulary.
Ochronią nieco oczy malucha. Po powrocie do domu zmień mu ubranie i dokładnie umyj. Dopilnuj też, by nie otwierać okien,
zwłaszcza między 6 rano a 22 w nocy, kiedy jest największe natężenie pyłków.

CO PRZYNIESIE ULGĘ?

Jedną z metod leczenia alergii jest odczulanie. – Polega
ono na podawaniu alergenu, iniekcyjne lub doustnie,
przez okres około trzech lat. Dzięki regularnemu wprowadzaniu go do organizmu ten uczy się tolerować uczulającą substancję. Warto zaznaczyć, że metoda iniekcyjna jest refundowana, ale wymaga częstych wizyt w gabinecie
alergologa – wyjaśnia dr Jolanta Kidoń. Alternatywą dla
kłucia jest doustne przyjmowanie leku w postaci kropli
lub tabletek. O tym, jaką metodę można zastosować u twojego dziecka, zadecyduje jednak lekarz. Na pierwszej
wizycie wypyta cię o przebieg schorzenia. Może zlecić
badanie IGE – jest robione z krwi i wykonuje się je w celu
potwierdzenia obecności przeciwciał alergicznych, a tak-

ALERGIA, CZYLI CO?
To nieprawidłowa reakcja organizmu na czynniki
powszechnie tolerowane przez innych ludzi.
Organizm dotkniętych nią osób wytwarza przeciwciała (IGE)
na pospolite, otaczające nas w środowisku antygeny,
w tym właśnie pyłków. Za uczulenie na pyłki
przede wszystkim odpowiadają geny, w których
skłonność tę przekazują nam rodzice.

że przeprowadzić próby uczuleniowe. Na początek zwyk le robione s ą te s t y na s kór z e . D obr z e je s t się
do nich przygotować. Po pierwsze, wyjaśnij dziecku,
że przez około kwadrans będzie musiało pozostać bez
ruchu – na ręku będzie miało naniesione punktowo różne alergeny. Może temu towarzyszyć lekki dyskomfort,
bo pielęgniarka nakładając je, lekko podrażnia naskórek. Po drugie, nie podawaj malcowi leków przeciwalergicznych przynajmniej przez 7-14 dni przed diagnostyką. Mogą bowiem zaburzyć wyniki.

ODCZULANIA CZAS

Kiedy alergolog wyodrębni już odpowiednie alergeny,
zaproponuje ci odczulanie. Z rozpoczęciem go będziesz
musiała poczekać do końca pylenia, w przypadku traw
oznacza to zabiegi zimą i jesienią. Jeśli uczulenie dotyczy
pyłków drzew, proces ten można zacząć już pod koniec
lata, gdy większość z nich przestaje kwitnąć. Bagatelizowanie alergii to nie tylko zgoda na dyskomfort. Konsekwencją może być rozwinięcie się z czasem groźnej choroby, jaką jest astma oskrzelowa, nieuleczalne schorzenie
układu oddechowego, które rozwija się ponad czterokrotnie częściej u osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa
niż u osób zdrowych. Astma z kolei może prowadzić do innej
groźnej choroby, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc, która potrafi skrócić życie nawet o 10-15 lat. ◆

NASZ EKSPERT
lek. med. Jolanta Kidoń
alergolog, Grupa LUX MED
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SZCZĘŚCIA
Dwa spore jabłka. Niezbyt ciężkie, prawda? A właśnie tyle
w chwili narodzin ważyły najmniejsze uratowane wcześniaki.
Porodów takich maluchów jest coraz więcej, lecz dzięki
rozwojowi medycyny znacznie częściej kończą się
one happy endem. / TEKST Karolina Zawadzka
→
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iąża Kamili Kleist przez pięć miesięcy przebiegała prawidłowo. Jednak w 25. tygodniu
ciśnienie kobiety bardzo gwałtownie wzrosło,
pojawiły się białkomocz i cukrzyca. Kilka dni
później, 27 września 2017 roku, lekarze z powodu zagrożenia życia malucha zdecydowali o cesarskim cięciu. Szymek w chwili narodzin ważył 400 gramów i mieścił
się w dłoni. Ot, Szymcio Paluszek, którego najmniejsze
dostępne pampersy zakrywały niemal całkowicie…

Mianem wcześniaków
określa się dzieci, które
przyszły na świat pomiędzy
22. a 37. tygodniem ciąży.
W Polsce to ok. 7 proc.
wszystkich urodzeń.

WYJĄTKOWE MALEŃSTWA

Mianem skrajnych wcześniaków określa się Szymka,
jak i inne dzieci urodzone przed ukończonym 28. tygodniem ciąży i z masą mniejszą niż 1000 g. Walka o zdrowie takich maluchów jest bardzo długa i trudna. Narządy
dzieci, w tym płuca, nie są w pełni wykształcone. Pęcherzyki płucne zaczynają rozwijać się na początku 25. tygodnia ciąży, więc wcześniaki zaraz po porodzie trafiają
do inkubatora, gdzie zostają zaintubowane i podłączone
do respiratora. Jeśli jest czas przed porodem, podaje się
matce sterydy wspierające rozwój układu oddechowego
nienarodzonego bobasa. Z drugiej strony – całkowicie niedojrzały układ odpornościowy sprawia, że są narażone na
wszelkie zakażenia, sepsę, zapalenia płuc i jelit. Grożą im
też wylewy do mózgu i retinopatia, czyli poważne schorzenie siatkówki oczu. W cieple inkubatora wcześniaki pozostają mniej więcej do czasu równoważnego z 32.-34. tygodniem ciąży, a w szpitalu zwykle spędzają kilka miesięcy.

~

DLACZEGO RODZĄ SIĘ WCZEŚNIAKI?
Przyczyny prawie połowy przedwczesnych porodów
nie są znane, ale do najważniejszych należą:
• wiek mamy poniżej 20 i powyżej 40 lat
• niewydolność cieśniowo-szyjkowa i nadmierna
pobudliwość macicy • zakażenie wewnątrzmaciczne
• zatrucie ciążowe • nadciśnienie • cukrzyca ciążowa
• choroby wirusowe w ciąży • ciąża mnoga
• wady płodu • stosowanie używek • stres
i niezdrowy styl życia mamy

IM DŁUŻEJ, TYM LEPIEJ

Dzieci rodzące się później są większe, dla ich rozwoju liczy
się każdy dzień. Wcześniaki przychodzące na świat między
28. a 30. tygodniem ważą około półtora kilograma,
a te z połowy trzeciego trymestru osiągają wagę 2-2,5 kilograma. Niedojrzałość w tym okresie ciąży oznacza problemy z oddychaniem, ssaniem i regulacją temperatury ciała.
Z każdym dniem rodzice mogą spędzać z maleństwem
coraz więcej czasu, poznawać je, kangurować, pielęgnować. To bardzo ważne! Naukowo dowiedziono bowiem,
że wcześniaki, które mają regularny kontakt fizyczny
z mamą i tatą, rzadziej cierpią na bezdechy, szybciej przybierają na wadze, lepiej się rozwijają emocjonalnie i poznawczo. Pomocne jest również karmienie mlekiem mamy,
na początku przez sondę, potem piersią czy z butelki.
Pokarm kobiecy wzmacnia odporność dzieci i odgrywa
ważną rolę w zapobieganiu martwiczemu zapaleniu jelit.
Do odciągniętego pokarmu czasem dodaje się też mieszanki powodujące większy przyrost masy ciała.
To, jak długo maluchy leżą w szpitalu, zależy od ich stanu, ale podstawowa zasada brzmi: muszą same oddychać
i ssać, a ich waga powinna przekraczać dwa kilogramy.
Szymek dwa miesiące przebywał w inkubatorze, kolejne
dwa także spędził w szpitalu. Do domu wypisano go, kiedy urósł na tyle, że waga pokazała 2,5 kilograma.

A CO POTEM?

Wcześniaki są słabsze fizycznie i mniej odporne na choroby. Szymon, jak i inne dzieci urodzone przedwcześnie,
będzie pod opieką poradni patologii noworodka. Ponieważ pojawiła się u niego retinopatia, przeszedł dwa zabiegi laseroterapii i podanie specjalnego leku do gałek ocznych.
Jeszcze długo będzie odwiedzał regularnie poradnię okulistyczną. U wcześniaków konieczne są również konsultacje neurologiczne, audiologiczne, psychologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne, fizjoterapia. Dzieci mają też
najczęściej ustalany indywidualny kalendarz szczepień.
Dzięki temu około 65 proc. wcześniaków udaje się dogonić rówieśników już po roku czy dwóch, trzech latach. ◆
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stopy tak, by nie przekrzywiały się do wewnątrz.
• Mniej ograniczeń w życiu. Jeśli nie możesz zasznurować
butów czy podnieść nogi na wyższy stopień, to często nie
wina wieku, ale problemów, którym można zaradzić.
• Przydatne: nie chodzi o to, żeby pokonywać maratony,
ale codzienne przeszkody.
• Ochrona przed kontuzjami. Wzmocnione mięśnie w okolicy stawów zabezpieczają kończyny przed skręceniem.

LECZY

SYMETRIA TO PODSTAWA

W ćwiczeniach funkcjonalnych ważne jest, aby mięśnie
po obu stronach ciała pracowały równomiernie. Zwracaj
na to uwagę na co dzień. Jeżeli nosisz torebkę stale na tym
samym ramieniu, sprawiasz, że twoje ciało wzmacnia się tylko z jednej strony. Ponadto odruchowo podnosisz do góry
bark, na którym wisi pasek od torby. W efekcie nawet bez
obciążenia chodzisz „krzywo”. Efekt? Bolące plecy, głowa,
biodra. Lepszym rozwiązaniem jest plecak, który obciąża
plecy równomiernie. Inny pomysł? Zakupy pakuj w dwie
torby, a nie w jedną dużą. Chodzi o to, aby mieć równo obciążone ręce. Jest nawet takie ćwiczenie, które nazywa się „spacer farmera”, polegające na chodzeniu z ciężarkami w obu
dłoniach. Jeżeli utrzymasz proste plecy, będziesz patrzeć
przed siebie i zepniesz pośladki, ciało się wzmocni.

Trening funkcjonalny kojarzy ci się z intensywnym
wysiłkiem, po którym pot spływa po plecach? Nic z tych
rzeczy! Przekonamy cię, że tego typu ćwiczenia
nie tylko leczą, ale są też bardzo przyjemne.
/ TEKST Anna Dąbrowska

T

woje ciało jest skomplikowaną maszyną stworzoną do działania. Nawet pozornie proste
wstawanie z krzesła angażuje wiele ważnych
układów i narządów: mózg, zmysł równowagi,
nerwy, mięśnie, stawy. Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebuje ruchu. Nie służą mu siedzący tryb życia
i brak troski o poprawną postawę: garbienie się, obciążanie
kręgów szyjnych przy wpatrywaniu się w telefony, podnoszenie ciężarów z zaokrąglonymi plecami. W efekcie pojawiają
się: ból kręgosłupa, migreny, kontuzje kolan, skrzypiące biodra, stany zapalne. Lekarstwem jest nauka poprawnych wzorców ruchu. To jest właśnie trening funkcjonalny.
Ma on za zadanie przygotować mięśnie i układ szkieletowy
do wykonywanych codziennych zadań. Dużo siedzisz, pracujesz w ogrodzie, nosisz dziecko, poruszasz się o kulach?
Wybierz ćwiczenia, które odpowiednio cię wzmocnią.

5 PROSTYCH ĆWICZEŃ:

Ilość powtórzeń dostosuj do swojej kondycji. Ważne,
aby robić je regularnie, najlepiej dwa, trzy razy w tygodniu.
1. S iadanie na skrzyni ze sztangą (lub wypełnionym plecakiem) na plecach. Uczy: siadania i wstawania.
2. Przysiad z piłką lekarską (obciążeniem może być też butelka z wodą). Uczy: podnoszenia przedmiotów, dziecka itd.
3. Unoszenie i opuszczanie piłki lekarskiej po przekątnej.
Uczy: ściągania przedmiotów z wysokości.
4. W
 chodzenie na wysoki stopień (murek, skrzynię) z podnoszeniem wysoko kolana. Uczy: wchodzenia i schodzenia, poprawia koordynacje ruchową.
5. Pompki (początkowo możesz robić je na kolanach, gdy już
wzmocnisz ramiona, przejdź do klasycznych). Uczą: noszenia ciężarów, utrzymywania wyprostowanej postawy. ◆

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

• Ćwiczenia angażują wiele stawów i mięśni w jednym
momencie, np. przysiad zmusza do pracy większość głównych grup, nawet barki. Wspomniany przysiad nauczy cię,
np. podnosić z ziemi ciężkie pudła bez większego wysiłku
i ryzyka kontuzji.
• Poprawia się zakres ruchu w stawach, co ułatwia np. podnoszenie wysoko rąk.
• Ruch jest wielopłaszczyznowy: pracujesz do góry, na dół,
na boki, krążysz tułowiem. W ten sposób nie tylko usprawniasz kondycję, ale stymulujesz mózg i zmysł równowagi
– poprawia się koordynacja czy pamięć. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko przewrócenia się.
• Polepsza się ogólna kondycja organizmu: lepiej pracują
serce, płuca i organy wewnętrzne.
• Poznajesz prawidłowe wzorce ruchu: uczysz się np. wchodzić
po schodach tak, aby nie przekrzywiać głowy czy stawiać
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POD CZUJNYM OKIEM
Dobrze jest zacząć z instruktorem, który pokaże,
jak prawidłowo wykonywać dany ruch i wyeliminuje
ewentualne błędy. Jeśli masz możliwość, ćwicz
przed lustrem. Nawet jeśli wydaje ci się, że stoisz
prosto, dopiero patrząc na swoje odbicie, zauważysz
opadnięty bark czy skręcone biodro.
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Dla higieny,
pielęgnacji,
odprężenia
i poprawy
nastroju.
Jest wiele
powodów,
dla których
uwielbiamy
zanurzać się
w wodzie.
Oto instrukcja
kąpieli
doskonałej.
/ TEKST Anna
Zarębska-Tutak

L AM

STWÓRZ ATMOSFERĘ

Zadbaj o odpowiednią temperaturę w łazience. Optymalna
to taka między 25 a 30 stopni Celsjusza. Ma być przytulnie,
ale nie tropikalnie. Sprzyjający odprężeniu klimat pozwolą
ci stworzyć świece, możesz wybrać takie o konkretnym zapachu, np. lawendowym, cytrusowym, korzennym. Włącz ulubioną muzykę, weź do wanny książkę. Przygotuj sobie zawczasu miękkie, otulające ręczniki i szlafrok.

DOBIERZ KOSMETYKI

Preparaty do pielęgnacji dopasuj do swoich potrzeb. Pamiętaj, by nie używać ich w nadmiarze. Jeżeli wybierasz te w płynnej postaci, np. żele, mydła w płynie, mleczka – nałóż tyle,
ile zmieści się w zagłębieniu dłoni. Jeśli sięgasz po pianki
lub gęste musy – wystarczy porcja wielkości orzecha włoskiego. Zdecydowana większość kosmetyków, poza naturalnymi
składnikami, zawiera także substancje pieniące. Ich nadmiar
może powodować przesuszenie ciała.
Korzystnie na kondycję skóry działają nawilżające i odnawiające naskórek: oliwa, kwas hialuronowy, wyciągi, np. z aloesu, roślinne komórki macierzyste, witamina E.
Jeśli nie lubisz kosmetyków dających pianę, postaw na takie
o oleistej formule. Pięknie pachną, odżywiają skórę i pozostawiają na niej cienką warstewkę ochronną, dzięki czemu po kąpieli nie musisz wcierać w ciało balsamu. Kąpiel umilą także sole,
kule, perełki czy musujące tabletki. Wystarczy rozpuścić
je w wodzie. Warto wiedzieć, że sole i mające je w składzie
kule czy tabletki różnią się swoim działaniem. Te morskie
są zwykle bogate w magnez, potas, wapń, żelazo, krzem, które ułatwiają usuwanie toksyn z organizmu i działają antycellulitowo. Z kolei te mineralne zmiękczają naskórek. Pamiętaj,
by po kąpieli z użyciem soli koniecznie użyć balsamu.

COŚ EKSTRA

WYBIERZ PORĘ

Poranne orzeźwienie, a może wieczorne odprężenie? Dopasuj porę kąpieli lub prysznica do rytmu dnia. Jeśli rano
masz mniej czasu, weź energetyczny prysznic. Za to na koniec
dnia zrelaksuj się w wannie. Prysznic pobudza, kąpiel zaś
uspokaja – wykorzystuj każdy z tych higienicznych rytuałów, by dostarczyć ciału i umysłowi maksimum korzyści i przyjemności. Pamiętaj, by nie przedobrzyć: rozgrzewająca kąpiel powinna trwać 15-20 minut.

USTAW TEMPERATURĘ

Gdy bierzesz prysznic, stosuj naprzemiennie strumienie
ciepłej i chłodnej wody. Możesz sukcesywnie obniżać temperaturę do poziomu tolerowanego przez twoje ciało.
To skuteczny zabieg ujędrniający i pobudzający krążenie
w skórze. Jeśli zanurzasz się w wannie, dopilnuj, by temperatura wody nie przekroczyła 38 stopni Celsjusza. Cieplejsza wysusza skórę, a do tego może obciążać układ
krwionośny i serce.
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Wieczór to idealna pora na zabiegi pielęgnacyjne. Na przykład aromaterapię. Wykorzystaj zapachy, by się wyciszyć
(lawenda, paczula, róża, jaśmin), poprawić samopoczucie
(wanilia, kokos, czekolada, truskawka), poprawić koncentrację (fiołek, cynamon, rozmaryn) lub pobudzić (mandarynka,
żeń-szeń, zielona herbata, pomarańcza).
To także okazja, by zrobić masaż, np. antycellulitowy. Sięgnij
po kosmetyk o takim działaniu i naturalnym składzie. Wmasuj go okrężnymi ruchami w wybrane partie ciała. Ujędrniający rytuał wzmocnisz, robiąc wcześniej peeling. Możesz zdecydować się na preparat myjący z funkcją delikatnego złuszczania
albo sięgnąć po intensywniejszy peeling – np. cukrowy, solny, na bazie kawy czy pyłu wulkanicznego – które wyrównują koloryt, odkażają, intensywnie wygładzają. Te ostatnie
aplikuj raz w tygodniu, by nie podrażnić i nadmiernie nie przesuszyć skóry.

TYLKO DELIKATNIE

Po kąpieli zarezerwuj sobie jeszcze chwilę na „powrót do rzeczywistości”. Delikatnie odsącz nadmiar wilgoci z ciała,
ale nie pocieraj go zbyt mocno. Następnie otul się ręcznikiem,
załóż ciepłe skarpetki i jeszcze przez kwadrans – pół godziny
odpocznij. Najlepiej pod ciepłym kocem. ◆
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NA MA JÓWKĘ!
Podczas długiego majowego weekendu czujesz przedsmak wakacji.
Zaplanuj go w otoczeniu przyrody, a odpoczniesz i zregenerujesz się.
Aby się to udało, wcale nie trzeba jechać daleko. / TEKST Dorota Gepert

2.

K

ontakt z naturą ma uzdrawiającą moc. Wystarczy weekend za miastem, by rozładować stres,
wzmocnić odporność, rozluźnić ciało, dać odpoczynek oczom. To tylko cząstka tego, co zyskasz,
chodząc po górach, spacerując po lesie czy uprawiając sporty na świeżym powietrzu.
BIESZCZADY
O nich mówi się – najdziksze góry w Polsce. Dlatego ten kierunek wybierają często osoby zmęczone cywilizacją, pędem i hałasem wielkich miast. Największym szczytem jest Tarnica
(1346 m n.p.m.), z której przy dobrej pogodzie można dostrzec
Tatry. Na jej wierzchołku stoi krzyż, który upamiętnia wizytę
ks. Karola Wojtyły w 1953 roku. To jedna z bardziej obleganych
tras. Znacznie spokojniej jest np. w niskim paśmie Otrytu.
Góry, lasy i… jezioro. Tak, to wszystko znajdziesz w Bieszczadach. Nad Zalewem Solińskim oprócz rejsów jachtem można wybrać się do rezerwatu przyrody „Sine wiry” czy zwiedzić cerkiew w Górzance. A gdy pogoda wyjątkowo nie służy,

40 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2018

1. BIESZCZADY – jezioro Solińskie
2. MAZURY – spływ kajakowy rzeką Krutynią
3. KARKONOSZE – obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce
4. NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY – brzeg Bałtyku

~

w Lesku jest aquapark. Warto też odwiedzić uzdrowisko Polańczyk, które słynie z naturalnych wód leczniczych.
MAZURY
Nazywane są Krainą Tysiąca Jezior, dlatego to doskonałe
miejsce dla osób, które lubią odpoczywać nad wodą, żeglować i być blisko natury. Ale warto też poczuć klimat tutejszych miast i miasteczek. Najpopularniejsze miejscowości
tego regionu to: Ruciane-Nida, Mikołajki, Ostróda, Ełk i Giżycko. Jeziora, nad którymi najczęściej odpoczywają turyści,
to Śniardwy, Mamry, Czos i Ełskie. Przy nich znajdują się
plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego.
Mazury to tylko jeziora? Niekoniecznie. Wielką atrakcją jest
także spływ kajakowy Krutynią w jej górnym odcinku. Podczas wyprawy można obserwować na dnie rzeki kamienie
pokryte czerwonymi plamami. To kolonie glonu, który jest
pod ścisłą ochroną, żyje tylko w czystych wodach. Czasami
całkiem blisko kajaków podpływają kaczki i łabędzie. Rano
zaś nad rzeką wędrują czaple, a przy brzegu buszują zimorodki. Krutynia płynie wśród starych sosen i dębów, tworząc bajkowe krajobrazy.
Jeśli liczą się dla ciebie nie tylko wodne atrakcje, polecamy
wybrać się do Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Spodoba się
zwłaszcza dzieciom, bo można tam nie tylko zobaczyć,
ale też pogłaskać bobry i koniki polskie. Podobne wrażenia
czekają w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

KARKONOSZE
To świetny kierunek, gdy lubisz górskie wędrówki. Śnieżka
(1602 m n.p.m.) to najwyższy szczyt w Karkonoszach i ich
symbol. Można na nią wjechać kolejką gondolową. Na nogach
czy na krzesełku – zawsze warto, bo widoki są niezapomniane.
Atrakcje czekają także przy szlaku na szczyt. Świątynia
Wang zaliczana jest do najsłynniejszych zabytków regionu.
Wybudowano ją w Norwegii na przełomie XII i XIII wieku.
Do Karpacza trafiła przez przypadek. Została rozebrana na
części, najpierw statkiem dopłynęła do Szczecina, potem
do Berlina, następnie łodziami Odrą, a dalej konnymi wozami
przewieziono ją do Karpacza. Będąc z dziećmi w tym mieście,
warto odwiedzić Muzeum Zabawek. Ciekawy jest także Skwer
Ślady Zdobywców, gdzie znajdują się odlane w brązie odciski
butów i raków słynnych himalaistów – Wandy Rutkiewicz,
Jerzego Kukuczki, Macieja Berbeki. Nie bez powodu więc
Karpacz jest często nazywany miastem himalaistów.
Jednak w Karkonoszach warto przede wszystkim być jak najbliżej natury. Wędrować po szlakach i podziwiać wodospady.→
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5.
5. PUSZCZA BIAŁOWIESKA – żubr
6. PARK UJŚCIE WARTY – stado żurawi
6.

Jest ich tu kilka – najłatwiej dotrzeć do Kamieńczyka i Szklarki, dłuższa droga prowadzi do wodospadu Podgórnej. Wyprawę można połączyć z wdrapaniem się na wzgórze, gdzie znajdują się ruiny zamku Chojnik. W Karkonoszach zaplanuj
też wycieczki do zamków Czocha, Grodziec, Bolków.
NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Obejmuje pas od Białogóry po Mierzeję Helską, Zatokę Pucką
oraz jej zachodnie wybrzeże. Dobrze poczują się tu zarówno
miłośnicy spokojnego, relaksującego odpoczynku, jak i tego
aktywnego. Plaże w Dębkach, Karwieńskich Błotach i Białogórze uchodzą za jedne z najpiękniejszych, należą też do najszerszych. Jasny, niemal biały piasek pięknie kontrastuje z błękitem
morza i nieba. W Dębkach częstym miejscem spacerów jest
ujście rzeki Piaśnicy.
Lubisz wycieczki rowerowe? Wybór ścieżek jest tu bardzo
duży, ale polecamy przede wszystkim tę, która prowadzi
z Dębek do Białogóry. Wytyczono ją przez piękny las, w pobli-

żu rezerwatu Piaśnickie Łąki, a przez drzewa widać morze.
Można ją jeszcze poszerzyć o Wierzchucino i Odargowo.
Gdyby pogoda nie sprzyjała pieszym czy rowerowym wycieczkom, dobrą opcją jest wyprawa na Hel. W maju jest na pewno mniej zatłoczony niż latem. Najważniejszym punktem programu może być wizyta w fokarium. Obserwowanie, jak
te ssaki pływają, zwykle pochłania sporo czasu. Jednak warto pamiętać także o funkcji edukacyjnej – fokarium to część
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi działalność na rzecz ochrony fok szarych
w Bałtyku. Ich populacja wzrasta, ale wciąż jest znikoma.
PUSZCZA BIAŁOWIESKA
Coraz więcej turystów jest pod absolutnym urokiem tego miejsca. Warto tu przyjechać o każdej porze roku, ale właśnie
w maju, kiedy przyroda przygotowuje się do lata, jest najpiękniej. To jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, ostatni naturalny las niżowy. Można tu podziwiać rzadkie gatunki flory i fauny. Właśnie tutaj żyje największe na świecie
wolno żyjące stado żubrów. Puszcza została wpisana na listę
światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO.
Masz do wyboru liczne szlaki piesze i rowerowe, ale warto
też zaliczyć podróż koleją, i to wąskotorową. Dociera ona
do położonej wśród lasów osady Topiło. Atrakcją miejscowości jest jezioro, masz szansę złowić w nim rybę.
W rejonie puszczy zachwyca także architektura. Wpływy kultury polskiej, białoruskiej i ukraińskiej czuje się na każdym
kroku. Warto zobaczyć prawosławne świątynie i drewniane
domy, misternie rzeźbione, z uroczymi ogródkami kwitnącymi, kolorowymi kwiatami.
PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY
Właśnie tutaj, w województwie lubuskim, znajduje się raj
dla miłośników ptaków. Rozlewiska tworzą sprzyjające tereny dla żerowania wielu gatunków (zaobserwowano aż 279).
Są to np. nurogęś, gągoł, czapla siwa, bocian biały, ale też takie,
które figurują w rejestrze zagrożonych gatunków, czyli tzw.
Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Są to np. bączek, ohar,
cyraneczka, mewa biała.
Co tu robić? Oczywiście obserwować ptaki, łowić ryby (znajduje się tutaj jedno z najlepszych tarlisk szczupaka w Polsce),
spacerować i jeździć na rowerze. Na terenie rezerwatu jest wiele edukacyjnych ścieżek przyrodniczych. Wielką przyjemnością będzie wsłuchiwanie się w rechot tysięcy żab czy wypatrywanie żeremia bobrów. To jedno z nielicznych miejsc, gdzie
uważni obserwatorzy wypatrzą bielika, który często nazywany jest nieprawidłowo orłem. ◆

Co spakować na pieszą wycieczkę?
Wybierając się na cały dzień w teren, koniecznie zabierz ze sobą: wygodne buty trekkingowe, plecak z grubymi szelkami, lekką
kurtkę przeciwdeszczową – zwłaszcza w górach pogoda może się szybko zmienić, termos z herbatą i przekąski, plastry lub bandaż
na wypadek zranienia, power bank, czyli małą bezprzewodową ładowarkę do telefonu, aby mieć kontakt ze światem.
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Teściowie karmią twoje dzieci
słodyczami, a ty nie potrafisz
tego powstrzymać? Marzy
ci się nowe otwarcie
w związku, ale nie wiesz,
jak to powiedzieć partnerowi?
Uważasz, że zasłużyłaś
na podwyżkę, ale nie jesteś
w stanie porozmawiać o tym
z szefem? Pora nauczyć się
asertywności.
/ TEKST Barbara Acher-Chanda

T

o nie tylko sztuka mówienia „nie”, ale zdolność
wyrażania swoich myśli w jasny, bezpośredni
i nieagresywny sposób, z zachowaniem szacunku dla przekonań własnych i drugiej strony.
Zgodnie z taką definicją asertywność stoi
w sprzeczności do agresji (z którą potocznie często jest
kojarzona), uległości i manipulacji. Niestety, jak każda
umiejętność, jednym przychodzi łatwiej, innym trudniej.
Na szczęście jednak każdy może się jej nauczyć.

ZACZNIJ OD RACHUNKU SUMIENIA

Z O S TA Ń
WŁASNYM

ADWOK ATEM
44
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Podstawa to uczciwa samoocena. Znając swoje mocne i słabe strony, łatwiej ci będzie przekonać samą siebie, a tym
samym innych, że twoje umiejętności, doświadczenia, przekonania nie biorą się znikąd. W konsekwencji skuteczniej
będziesz za nimi argumentować, np. prosząc o podwyżkę.
Dlatego poświęć nieco czasu na uczciwe poddanie się wnikliwej analizie. Nie ograniczaj się tylko do umiejętności
zawodowych, skup się także na tych „miękkich” interpersonalnych, z których korzystasz na co dzień. Jeśli masz problem z określeniem swoich mocnych i słabych stron, poproś
o pomoc bliskie osoby, które naprawdę dobrze cię znają.

SKUP SIĘ NA ROZMOWIE

Jeśli sądzisz, że podnosząc głos, twoje racje będą lepiej wysłuchane, mylisz się. Co najwyżej rozmówca zacznie się ciebie
bać lub lekceważyć. Mamrocząc pod nosem też niewiele
zyskasz, zwłaszcza jeśli w ten sposób będziesz usiłowała przekonać partnera do swoich pomysłów na wspólne życie.
Nie służy ci także długie kluczenie wokół tematu. Chcesz→
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być usłyszana i zrozumiana, mów precyzyjnie, wyraźnie,
odnosząc się do wartości zrozumiałych dla rozmówców.
Nie działaj pod presją: jeśli ktoś zaskakuje cię jakąś propozycją, poproś o czas na przemyślenie sprawy. To lepsze niż
rzucanie słów na wiatr. Zyskasz chwilę na rozważenie wszystkich za i przeciw. Co więcej, sygnalizujesz drugiej stronie,
że wybija cię z twoich planów.

Asertywność to nie tylko
sztuka mówienia „nie”,
ale zdolność wyrażania myśli
w prosty i bezpośredni sposób.

~

SZANUJ SIEBIE I INNYCH

Nie podoba ci się zachowanie przyjaciółki, czujesz się zraniona jej słowami, nie chcesz spełnić jej prośby? Nie mówiąc
jej o tym, krzywdzisz was obie. Pozostawienie sprawy
„dla świętego spokoju” tylko pogłębi problem, bo stanowi
niewerbalny sygnał dla drugiej strony, że wszystko jest
w porządku. Co więcej, druga strona może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że robi ci przykrość, i dalej postępować w sposób, który ci nie odpowiada. W efekcie narastać będzie twoja frustracja, niechęć, agresja. Dlatego, kiedy
siostra po raz kolejny nagle poprosi cię o zostanie z dziećmi, kiedy ty umówiłaś się z przyjaciółką do kina, w miły,
lecz stanowczy sposób, odmów. Uświadomisz jej, że twoje
plany także są ważne, a ona będzie miała możliwość przerobienia alternatywnego rozwiązania.

UMIEJĘTNOŚĆ MÓWIENIA
„NIE” W PIGUŁCE
•B
 ądź świadoma tego, kim jesteś,
co potrafisz, a czego musisz się
jeszcze nauczyć.
•B
 ądź sobą, nie wadząc innym i dając
im prawo do tego samego.
•Z
 anim coś powiesz, zastanów się
dobrze, co chcesz osiągnąć, i… weź
głęboki oddech.
•P
 rzygotuj argumenty, które pomogą
innym zrozumieć twoje potrzeby.

NIE BÓJ SIĘ SIEBIE

Ile razy unikałaś ważnych, lecz drażliwych tematów, żeby
nie zdenerwować mamy, nie sprawić przykrości babci? Pamiętaj, relacje oparte na fałszywym obrazie stron lub przymusie prędzej czy później kończą się w nieprzyjemny sposób.
Dlatego, zamiast mydlić bliskim oczy i wkładać wysiłek

SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ KOMUNIKOWAĆ
SIĘ W ASERTYWNY SPOSÓB
1. Trudno ci odmówić, kiedy ktoś nalega?
2. Wolisz zacisnąć zęby, niż zwrócić uwagę osobie,
której zachowanie ci przeszkadza?
3. Argumentowanie za własnymi pomysłami
jest dla ciebie wyzwaniem?
4. Krzyczysz lub płaczesz, kiedy sytuacja cię przerasta?
5. Źle znosisz krytykę?
6. Wolisz zrobić coś sama, niż prosić o pomoc innych?

RACHUNEK ZYSKÓW…

7. C
 zęsto czujesz się wykorzystywana przez bliskich
lub kolegów z pracy?
Jeśli twoja odpowiedź na większość pytań jest twierdząca, powinnaś popracować nad asertywnością. Nie obawiaj się poprosić o pomoc psychologa. Pod okiem specjalisty najszybciej opanujesz potrzebne ci umiejętności.
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w tworzenie na ich potrzeby nieprawdziwego obrazu rzeczywistości, żyj w zgodzie ze sobą. Bądź pewna swoich zasad
i wartości, nie bój się bronić własnych racji. Kiedy poruszasz
delikatny temat, najlepiej mów, jak wygląda on z twojego
punktu widzenia. Prosząc dziadków, by nie karmili dzieci
słodyczami, przekaż im, że, twoim zdaniem, po nadmiarze
słodkości maluchy są nadpobudliwe, przez co ty masz z nimi
więcej problemów.
To może banał, ale stawiając na asertywność, będziesz czuła się szczęśliwsza. Zyskasz też poczucie autentyczności
w tym, co robisz. Wykładając „kawę na ławę”, łatwiej będzie
ci negocjować ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. Konkretne, proste komunikaty pomagają osiągnąć porozumienie, a także zachęcają rozmówców do mówienia o ich oczekiwaniach. Ale asertywność przyda ci się
również w domu. Otwarcie rozmawiając o swoich potrze-
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bach w związku, możesz uniknąć wielu niepotrzebnych
konfliktów. W relacjach z dziećmi będziesz umiała wytyczać granice, których przestrzeganie zaowocuje u pociech
umiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w późniejszym życiu.

…I STRAT

Niestety, to, że grasz ze światem w otwarte karty, nie zawsze
zapewni ci życiowy sukces. Musisz wziąć pod uwagę, że choć
będziesz dobrze czuła się sama ze sobą i zyskasz szacunek
niektórych osób, do innych twoje argumenty mogą w ogóle nie trafiać. Co więcej, twoja stanowcza postawa może
powodować u nich niechęć. Ale przecież nie uszczęśliwisz
wszystkich na siłę.
Nie zapominaj, że komunikacja asertywna zakłada troskę
o własne potrzeby i interesy oraz obronę osobistych granic,
ale w sposób konstruktywny, niepowodujący dyskomfortu
czy cierpienia innych osób. ◆
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CZEGO BOJĄ SIĘ DWU-, TRZYLATKI?

Dziecko, by rozwijać się prawidłowo, musi przejść przez
pewne fazy stanów lękowych, pokazując sobie i innym,
że udało mu się je pokonać. Oczywiście występują tutaj
różnice indywidualne związane przede wszystkim z doświadczeniami, ale generalnie każdy wiek ma właściwe mu fobie.
Malcom pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia najczęściej towarzyszą lęki:
• natury słuchowej (pociągi, ciężarówki, odkurzacz, burza),
• wizualne (ciemność oraz zbliżające się duże przedmioty),
• przed rozłąką z rodzicami (zwykle zaczyna się od około
siódmego miesiąca życia, zanika w wieku szkolnym),
• przed zwierzętami,
• przed potworami, czarownicami,
• przed lekarzami – strach wzbudzają bolesne badania,
strzykawki (często nieświadomie wzmacniają go rodzice),
• przed obcymi ludźmi czy nieznanymi miejscami.
Lista czynników mogących powodować obawy u kilkulatków w zasadzie nie ma końca. Intensywność wywoływanego przez nie stresu jest indywidualna.
Pamiętaj, nie strasz dziecka i nigdy, nawet w żartach nie
mów, że już go nie kochasz lub oddasz je komuś, bo jest
niegrzeczne. Uważaj też na to, co ogląda twój malec, oraz
nie karm jego wyobraźni strasznymi opowieściami.

STR ACH

MA WIELKIE OCZY
Lęki są naturalnymi emocjami w różnych fazach rozwoju
dziecka. Mierzenie się z nimi jest częścią dorastania malca,
ale rodzice mogą mu w tym pomóc.
/ TEKST Agata Kucucha

N

iektóre dziecięce lęki mogą wydawać się
nam zupełnie nierealne. Większość z nich
to na szczęście problemy chwilowe, które
znikają z biegiem czasu. Zanim to jednak
nastąpi, rodzice w miarę możliwości powinni poszukać sposobów na zmniejszenie stresu związanego
z przerażającymi dziecko sytuacjami.

CZY TO NORMALNE?

Strach odczuwają wszyscy – zarówno dzieci, jak i dorośli.
Jeżeli jego natężenie nie jest nadmierne, pełni funkcję przystosowawczą – mobilizuje do działań chroniących przez
realnym zagrożeniem. Lęk staje się groźny, gdy stale dominuje w zachowaniu malca i nie pozwala na swobodną zabawę. To w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Kiedy dziec-

ko się boi, możemy zaobserwować wiele zmian w jego
zachowaniu, takich jak: trudności z mówieniem, drżenie,
zgrzytanie zębami, niepokój ruchowy, płaczliwość, ssanie
kciuka, obgryzanie paznokci... Maluch może mieć przy
tym przyspieszony oddech oraz bicie serca, skarżyć się
na bóle głowy i brzucha czy cierpieć na bezsenność. Źródłem lęków jest psychika dziecka. Ogromną rolę odgrywa
tutaj wyobraźnia. Mały człowiek próbuje ogarnąć świat.
Każdy dzień dostarcza wielu sytuacji, w których odczuwa
niepokój. Czasem jest to straszek, który tylko lekko połaskocze malutki brzuszek, innym razem strach o wielkich
oczach, który sprawia, że brzdąc jest przerażony, płacze
i sztywnieje jak sparaliżowany. Warto podkreślić, że dziecko równie intensywnie przeżywa strach przed realnym
zagrożeniem, jak i wymyślonymi potworami.
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RAZEM POKONAMY POTWORA!

Nie lekceważ lęków pociechy nawet wtedy, gdy wydają ci się
śmieszne. Być może z twojej perspektywy nie ma się czego
bać, ale z punktu widzenia kilkulatka jest inaczej. Ważne
też, aby szybko odkryć, czego boi się maluch. A potem mu
pomóc. Należy z dzieckiem rozmawiać o tym, co je przeraża, i najlepiej razem z nim wygonić „potwora” z szafy. Ważne, aby w takiej sytuacji mówić: jestem z tobą, przy mnie
jesteś bezpieczny. Dodatkowo warto tłumaczyć niepokojące sytuacje, np. że za oknem jest burza z piorunami, ale my
jesteśmy w domu i tutaj nic nam nie grozi. Przede wszystkim zachęcaj jednak do stawiania czoła lękom i towarzysz
latorośli w ich pokonywaniu. A czego nie wolno robić, kiedy maluch się boi?
• wyśmiewać jego lęków,
• zawstydzać go przed innymi,
• karać za to, że się boi,
• oszukiwać (jeśli boi się zastrzyków, nie mówmy, że nie
będzie go bolało), bo to nieprawda.
Jeśli będziesz unikać powyższych błędów i zapewnisz wsparcie, malec szybciej przekona się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jeśli jednak uznasz, że lęk jest bardzo
silny, nie wahaj udać się do psychologa ◆

~

Pamiętaj, nie strasz dziecka
i nigdy, nawet w żartach,
nie mów, że oddasz je komuś,
bo jest niegrzeczne.
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Marzysz o pracy na swoim?
Myślisz o założeniu działalności
gospodarczej, ale nie wiesz,
skąd wziąć pieniądze? Sprawdź,
jak zrobić to krok po kroku
i osiągnąć sukces.
/ TEKST Agata Kucucha

lanując założenie firmy, dobrze się przygotuj. Nie szczędź czasu na przemyślenia, analizy – dzięki temu lepiej dostosujesz działalność do potrzeb rynku i zminimalizujesz
ryzyko niepowodzenia.

1. CZY TO ROZWIĄZANIE DLA MNIE?

Zanim poczynisz jakiekolwiek formalne kroki, przeanalizuj kilka kwestii. Odpowiedz sobie szczerze: czy masz
wystarczająco dużo determinacji i samodyscypliny? Dalej:
czy twoja wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie, by zacząć działać w interesującej cię branży? Jeśli nie
masz sprecyzowanego pomysłu, przeanalizuj dziedziny,
na jakich się znasz oraz czym się interesujesz. Ponadto
rozważ wady i zalety prowadzenia własnej firmy – informacje na ten temat w ramce poniżej.

2. LICZY SIĘ POMYSŁ

Bez względu na to, czy chcesz otworzyć kwiaciarnię,
czy sklep internetowy – aby odnieść sukces, istotne jest
zapotrzebowanie na rynku. Trzeba znaleźć niszę, w której twoja oferta spotka się z zainteresowaniem – tu i teraz.
Niezbędna jest znajomość rynku i branży. Dowiedz się
jak najwięcej o konkurencji, pomyśl, czym twoja propo-

~

PROWADZENIE FIRMY
plusy:
✚p
 racujesz na swój
rachunek
✚b
 rak szefa, poczucie
niezależności
✚m
 ożesz realizować
pomysły i marzenia
✚ nie musisz prosić o urlop
✚ elastyczny czas pracy
✚k
 ażdy sukces daje
dużo satysfakcji
✚ nie boisz się zwolnienia
z pracy
✚ nie ma maksymalnej
granicy zarobków
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minusy:
– ryzyko niepowodzenia
– b rak gwarancji
regularnego dochodu
– p ilnowanie formalności
– k onieczność opłacania
wysokich składek ZUS
– nienormowany
czas pracy
– podejmowanie
samodzielnie
trudnych decyzji
– k onieczność śledzenia
zmian prawnych
– b rak płatnego urlopu

zycja powinna się wyróżniać, aby przyciągnąć klientów.
Lepiej się w czymś wyspecjalizować czy rozszerzyć asortyment? Szukając inspiracji, podpatruj, jak działają inne
firmy, pytaj ich właścicieli. Możesz też zdecydować się
na działalność na licencji franczyzowej. To rodzaj współpracy między przedsiębiorcami. Franczyzodawca udostępnia wiedzę oraz markę, ale w zamian pobiera opłatę
od franczyzobiorcy, który może korzystać ze sprawdzonego pomysłu na biznes.

3. ANALIZA KOSZTÓW

Prowadzenie działalności gospodarczej (oprócz środków
na jej rozpoczęcie – o tym dalej) wiąże się ze stałymi
wydatkami. Można je podzielić na administracyjno-skarbowe (podatki, składki na ubezpieczenia społeczne ZUS
– jeśli to twoja pierwsza firma od 60 miesięcy, możesz
płacić obniżone składki przez 2 lata) oraz bieżące koszty
(wynajem lokalu, prowadzenie strony internetowej, księgowość, opłaty za media, zakup i serwis niezbędnego
sprzętu). Warto mieć pewną rezerwę finansową na ten
cel, bo ponosić je będziesz bez względu na to, czy firma
przyniesie w danym miesiącu dochód, czy nie.

4. PIENIĄDZE NA START

Możliwości jest kilka. Pierwsza to wsparcie z Unii Europejskiej – możesz starać się o dotację lub pożyczkę. Informacje na ten temat uzyskasz w punkcie informacyjnym
funduszy europejskich, które znajdziesz na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Inną opcją są środki
z urzędu pracy. Na pieniądze przeznaczone do walki z bezrobociem mogą liczyć osoby bezrobotne. Czas poszukiwania zatrudnienia nie ma wpływu na wysokość dotacji.
A ta jest zmienna – wylicza się ją z przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które zwykle mnoży się przez sześć. Górna granica wynosi około 24 000 zł.
Środki te przyznawane są na konkretny cel, np. zakup
urządzeń, oprogramowania, wyposażenia, surowców,
towarów, domeny internetowej, ale też reklamę, koszty
przystosowania lokalu czy pomocy prawnej. Potrzebny
jest biznesplan.

5. FORMALNOŚCI I STRATEGIA

Sama rejestracja firmy jednoosobowej nie jest ani kosztowna, ani skomplikowana – możesz to zrobić w urzędzie
gminy lub na stronie www.prod.ceidg.gov.pl. Więcej czasu wymaga założenie spółki czy zdobywanie koncesji
i pozwoleń, np. na prowadzenie lokalu gastronomicznego. Posiadanie działalności nie oznacza konieczności
porzucenia etatu (jeśli go masz). Spróbuj to pogodzić przez
jakiś czas (może wystarczy zmienić wymiar pracy). Oprócz
stałego dochodu na czas rozkręcania firmy masz możliwość powrotu, gdyby pomysł nie okazał się trafiony. A kiedy firma zacznie przynosić większy dochód niż pensja,
możesz skupić się na jej rozwoju. Pamiętaj, zanim interes
zacznie „się kręcić”, zwykle potrzeba czasu, dlatego
nie rezygnuj zbyt szybko. Nieustannie się rozwijaj, nie bój
się przebranżowić i wyciągaj wnioski z niepowodzeń. ◆
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Omlet na zielono

• 3 jajka • łyżka mleka • garść młodych liści szpinaku
• 3 łyżki zielonego groszku (świeżego lub mrożonego)
• ząbek czosnku • łyżka oleju • sól i pieprz do smaku
• dowolne kiełki do dekoracji

W naleśniku z bekonem

• 3 jajka • 6 łyżek mąki • 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
• pół szklanki mleka • 2 plastry bekonu • łyżka oleju
• sól i pieprz do smaku

Jajka wbij do miseczki, dodaj sól, pieprz i mleko, ubij
dokładnie trzepaczką. Groszek wrzuć na 5 minut
do lekko osolonej, wrzącej wody. Szpinak umyj i osusz.
Większość liści wrzuć na rozgrzaną patelnię z olejem,
dodaj przeciśnięty czosnek. Gdy szpinak zmięknie,
wlej jajka. Zmniejsz ogień i smaż omlet, aż się zrumieni
(z każdej strony po ok. 2 minuty). Gotowy wyłóż
na talerz, udekoruj szpinakiem, groszkiem i kiełkami.

Dwa jajka wbij ostrożnie do dwóch oddzielnych miseczek, trzecie
do większej miski na ciasto. Do dużej miski wsyp obie mąki,
łyżkę oleju i mieszaj, dolewając powoli mleka, aż ciasto uzyska
konsystencję dość gęstej śmietany.
Rozgrzej patelnię, zrumień bekon i zdejmij go.
Chochlą wlej połowę ciasta na patelnię. Gdy przewrócisz
naleśnik, na jego środek wylej jajko. Gdy białko się zetnie, zawiń
brzegi placka i przełóż ostrożnie z patelni na talerz. Ozdób
bekonem i dowolną zieleniną, np. natką pietruszki, estragonem,
szczypiorkiem. To samo zrób z drugą porcją ciasta
i pozostałym jajkiem.

Koszulka na grzance

• 2 jajka (o temperaturze pokojowej)
• 2 kromki ciemnego pieczywa • 2 liście sałaty
rzymskiej (lub innej) • awokado • garstka kiełków
rzodkiewki (lub innych) • oliwa z oliwek • łyżka octu
• sól i pieprz do smaku
Jajka wbij ostrożnie do dwóch oddzielnych miseczek.
W garnku zagotuj litr wody, dodaj ocet. Zmniejsz ogień,
zamieszaj wodę tak, by w środku utworzył się wir. Wciąż
mieszając, w jego środek wrzuć jedno jajko, przestań
mieszać, gotuj jeszcze 3 minuty. Wyciągnij jajko łyżką,
osącz je. To samo zrób z drugim jajkiem. Kromki pieczywa
skrop oliwą, ułóż liście sałaty i pokrojone w plastry
awokado. Na nich umieść jajka, przypraw
je solą i pieprzem. Całość posyp kiełkami.

JA JK A

NA D O B RY
P O C Z ĄT E K D N I A
Są skarbnicą białka, witamin,
minerałów... Do tego doskonale
smakują i można je przyrządzić
na wiele sposobów. Oto kilka
prostych, ale niebanalnych przepisów.
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Jajka zapiekane w kokilkach

• 4 jajka • 2 ząbki czosnku • 4 plasterki szynki parmeńskiej
• 10-20 oliwek • garść rukoli • 2 łyżki startego parmezanu
• odrobina masła (do posmarowania foremek) • łyżka oliwy
z oliwek • natka pietruszki do posypania
• sól i pieprz do smaku
Kokilki posmaruj masłem. Na dno połóż po ząbku
przeciśniętego przez praskę czosnku, a następnie po plastrze
szynki, którą posyp parmezanem. Kolejną warstewkę zrób
z oliwek, przykryj je szynką. Na wierzch wbij po dwa jajka
na porcję, przypraw je solą i pieprzem do smaku.
Naczynka włóż do nagrzanego do 180 st. C piekarnika
i piecz ok. 15 minut, aż białka się zetną.
Przygotuj rukolę – umyj ją, wyłóż na talerze tak, aby pośrodku
zostało miejsce na kokilkę, skrop oliwą i dopraw do smaku solą.
Gotowe zapiekanki w pojemnikach posyp natką.
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Jajeczne muffiny

• 5 jajek • 2 plastry parzonego boczku • nieduża czerwona
papryka • pół pęczka drobnego szczypiorku • 1/3 szklanki
mleka • łyżeczka proszku do pieczenia • oliwa z oliwek
• pół łyżeczki ostrej mielonej papryki • sól i świeżo
zmielony pieprz do smaku
Piekarnik ustaw na funkcję termoobiegu, rozgrzej do 180 st. C.
Foremkę do muffinów (na 12 sztuk) wysmaruj oliwą. Paprykę
umyj, oczyść z nasiennych gniazd i pokrój w kostkę. Plastry
boczku potnij w kwadraciki. Umyty szczypior drobno posiekaj.
Jajka rozbij do miski, dodaj mleko, proszek do pieczenia oraz
przyprawy i starannie ubij trzepaczką. Wsyp pokrojone
warzywa oraz boczek. Masę rozłóż do foremek, mniej więcej
do 2/3 ich wysokości. Wstaw do piekarnika
i piecz ok. 20 minut, aż się lekko zrumienią.

Szakszuka

• 2 jajka • pół czerwonej papryki • cebula
• 2 ząbki czosnku • 4 pomidory • łyżka oliwy z oliwek
• pół łyżeczki kminu rzymskiego
• szczypta chili w proszku • sól i pieprz do smaku
• natka pietruszki do dekoracji
Cebulę i czosnek drobno posiekaj, paprykę pokrój w kostkę.
Pomidory sparz wrzątkiem, obierz ze skórki i rozdrobnij.
Na patelni rozgrzej oliwę, zeszklij cebulę, pod koniec dorzuć
czosnek. Dodaj paprykę i smaż przez chwilę, wrzuć pomidory
(z całym sokiem). Dopraw solą, pieprzem, kminem i chili. Smaż
około 10-15 minut, aż sos zgęstnieje. W warzywach zrób dwa
wgłębienia, do każdego wbij jajko, posól. Duś na małym ogniu
(patelnię przykryj pokrywką) przez 3-4 minuty, aż białka
się zetną. Gotową szakszukę posyp posiekaną natką.
Podaj z pieczywem, np. bagietką.
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REDAGUJE Agnieszka Święcicka

~

Kobiety są trudne do przejrzenia,
ponieważ każda stanowi
wyjątek od reguły.
Do takiego wniosku doszedł znany włoski aktor i reżyser Vittorio de Sica.
Mimo to (a może właśnie dlatego) regularnie podejmowane są próby odkrycia
tajemnic płci pięknej. Niektóre bardziej, inne mniej udane. Oto pięć portretów
kobiet, które szukają swojego miejsca w świecie. Kochają i nienawidzą, uwodzą
i pozwalają się uwodzić, zwyciężają i ponoszą porażkę. Wszystkie doskonale
wiedzą, czego pragną od życia. Czy osiągną zamierzony cel? Jaką cenę będą
musiały zapłacić za realizację marzeń?

SARAH CHURCHWELL

Twarze Marilyn Monroe
Zachowały się po niej filmy fabularne i tomiki wierszy,
jej życie opisano w tysiącach artykułów prasowych.
Kim naprawdę była Monroe? Kruchą pięknością,
którą należy się zaopiekować? A może cyniczną
bywalczynią hollywoodzkich imprez? Głupiutką modelką
czy ukrywającą swoją inteligencję femme fatale? Książka
Churchwell obala mity przez lata tworzone na temat
tej najbardziej tajemniczej aktorki w historii kina.
Wydawnictwo Marginesy

JOHN PEARSON

K

kultura

KSIĄ ŻKI

ULA RYCIAK

Nela i Artur.
Koncert intymny
Rubinsteinów
Zostając żoną mężczyzny, który
chwalił się, że jest najsławniejszym
kawalerem na świecie, Aniela
Młynarska wiedziała, że ukochany
będzie polował na momenty
szczęścia z innymi kobietami.
Udowodnił to już podczas
nocy poślubnej, którą spędził
z bajecznie bogatą baronessą
Mary Irene Curzon.
Wydawnictwo Agora

~

Wszystkie pieniądze świata
Lipiec 1973 r. Gail Harris otrzymuje list z żądaniem
okupu. Wolność jej 16-letniego syna porywacze wycenili
na 17 milionów dolarów. Kobieta nie dysponowała
taką kwotą, a policja nie potraktowała jej zgłoszenia
poważnie, sugerując, że chłopak upozorował porwanie,
żeby wyłudzić od rodziny pieniądze. Gail prosi więc
o pomoc swojego byłego teścia Jeana Getty'ego,
który oświadcza, że... nie zapłaci ani centa okupu.
Wydawnictwo HarperCollins

MICHAŁ WÓJCIK

Baronówna

Pisarski debiut nieżyjącej już aktorki (zmarła w lutym
2017 r.). To nie tylko autobiograficzna opowieść o jej
dzieciństwie, które przypadło na czas drugiej wojny
światowej, dorastaniu w kraju odbudowywanym z ruin
i dorosłości w PRL, ale także zaproszenie do domu
autorki. Jaki był ten jej dom? Wyjątkowy. Udekorowany
wykonanymi własnoręcznie haftami, obrazkami,
gobelinami. Urządzony tak, że znajomi, wchodząc,
mówili: „O, to cała Krystyna!”.

We wrześniu 1939 r. Wanda
Kronenberg miała 17 lat.
Niemieckie bomby zniszczyły jej
dom, a żydowskie pochodzenie
było jak wyrok śmierci. Zamiast
uciec z Warszawy, postanowiła
wszystkich przechytrzyć. Została
agentką Gestapo, donosiła
NKWD, pisała meldunki dla AK.
Nikogo i niczego się nie bała.
Nawet wyroku śmierci wydanego
przez polskie podziemie.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Wydawnictwo Znak Literanova

KRYSTYNA SIENKIEWICZ

Haftowane gałgany
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krzyżówka / JOLKA
Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka.
Pod diagramem podane są określenia. Trudność polega na tym,
że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

• polecenie do wykonania • nasza rodaczka • stoi na czele uczelni • przywóz towarów z zagranicy • wizerunek twarzy widzianej z boku
• uczestnik krótkiego szkolenia • dodatek do męskiej koszuli • szpital przy akademii medycznej • „Bema pamięci żałobny …”, utwór Norwida
• …działki lub mieszkania, uwierzytelniony notarialnie przy nabyciu • zarządca masy upadłościowej • kość na środku piersi • szekspirowski
zabójca Duncana • osobliwość każdego języka, zgryz dla tłumacza • przy drzwiach wisi na skoblu • choroba, do której mogą się przyczynić
ciągłe stresy • fachowa od rzeczoznawcy • jest nim gastroskop, endoskop • mały nóż chirurgiczny z obosiecznym ostrzem • człowiek mający
poczucie piękna • niedobór czerwonych ciałek krwi • układ kostny człowieka • brunatny płyn, środek antyseptyczny • dziwacznie ubrany
człowiek; ekscentryk • dietetyczna potrawa np. z ryżu • jadalny pęd, warzywo • płaz z rodziny salamander zwany też trytonem • nauka
płynąca z ambony • idziesz do niej z receptą • …komputerowy, do zdjęć narządów wewnętrznych • blizna w błonie opłucnej • komfortowy
wagon kolejowy • ostre zapalenie gardła • złośliwa ironia, szyderstwo • pani pediatra w ośrodku zdrowia • sportowiec na najwyższym podium
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PIĘKNY
I B E S T I A?
Patrząc na podejście mężczyzn
i kobiet do nadwagi, można odnieść
wrażenie, że nadprogramowe
kilogramy to zasadniczo
babski problem.

M

ężczyzna – gatunek homo sapiens,
dwunogi, niezależnie od procentowej zawartości tkanki mięśniowej cechuje go „zadowolenie
z życia”. Można nawet powiedzieć,
że ma tendencję do niezauważania swoich wad.
Kobieta natomiast, mimo że należy do tego samego gatunku, ma skłonność do „przeSADYZMU”
w drugą stronę.
Jest wiele rodzajów otyłości, na przykład typu męskiego i żeńskiego. O tej pierwszej mówimy, gdy tłuszcz
zbiera się głównie w okolicach brzucha; o drugiej
– gdy gromadzi się w udach i pośladkach. Myślę,
że to rozróżnienie nie ogranicza się tylko do sfery
fizycznej. Ma też odzwierciedlenie w psychice
– przedstawiciele obu płci zupełnie inaczej radzą
sobie z nadwagą.
On zawsze najpiękniejszy, najmądrzejszy i wyposażony w inne „naj”. A ona? Znam niewiele kobiet, które są zadowolone ze swojego wyglądu. Nawet szczupłe i zgrabne dziewczy ny znajdą w sobie coś
„nieciekawego”. Te, które mają niewielką nadwagę,
potrafią godzinami rozmawiać o swoich „okropnych
udach”, „tłustym brzuchu” czy „wałkach na plecach”.
Czy to kwestia tego, że w mediach, filmach, serialach promowane jest fałszywe pojęcie kobiecego piękna? Nie sądzę. To kwestia podejścia. A ono zaczęło
się na długo przed powstaniem lalki Barbie, którą

feministki obwiniają o rosnący problem anoreksji.
Mężczyźni śmieją się ze swojej nadwagi, niekiedy
nawet z dumą opowiadają o mięśniach piwnych.
Oczywiście, lepiej by było, gdyby wzięli się do roboty i ten „mięsień” zrzucili. Ale kiedy mają wybierać
między samozadowoleniem a samokrytyką… bez
dwóch zdań stawiają na to pierwsze. Poza tym łatwiej
się chudnie, kiedy robimy to dla siebie, a nie z przymusu. Stres nie pomaga w dbaniu o ciało i duszę
– wręcz przeciwnie – większość z nas zajada smutki, leży na kanapie i użala się nad sobą. Dlatego trzeba zacząć spokojnie.
Czasem należy podjąć konkretną decyzję. Jeśli mówisz
na spotkaniu z koleżankami: „Och, nie. Jestem taka
gruba”, po czym kroisz kolejny kawałek ciasta i dolewasz do kieliszka wina, to, niestety, sama jesteś sobie
winna. Nie można narzekać i nic z tym nie robić.
Narzekać mogą tylko ci, którzy starają się z całych
sił i im nie w ychodzi. Dlatego są dwa w yjścia:
albo my, kobiety, nauczymy się kochać siebie (tak jak
mężczyźni) i będziemy mogły z uśmiechem na ustach
leżeć na kanapie; albo przestajemy narzekać na to,
że jesteśmy za grube, za brzydkie i robimy coś,
żeby tak nie było. A jeśli należycie do tej grupy, która ma magiczny metabolizm i może jeść wszystko…
to nigdy, przenigdy, nie przyznawajcie się do tego.
A tak poważnie: Pamiętajmy, że nadwaga jeszcze
nikogo nie zabiła, otyłość tak. Niezależnie od płci,
poczucia własnej wartości, tego, czy lubimy swoje
ciało… Moment, w którym wolisz zostawić coś na podłodze, bo nie jesteś w stanie się schylić przez wałki
tłuszczu, ta chwila, w której powinieneś/powinnaś
poważnie pomyśleć o wizycie u dietetyka. To nieprawda, że dieta = małe porcje, niedobrego, niedoprawionego jedzenia. Można jeść smacznie i zdrowo, ale oczekiwany efekt pojawi się nieco później,
niż myślisz. Coś za coś! ◆
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