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Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy
200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony
śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst.
pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowegoz towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); dzieci poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania
glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (Fervex, Fervex o smaku malinowym), fenyloketonuria (Fervex D) Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francja
FERPM/7/2019 data opracowania: czerwiec 2019

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
FX_tabs_19.qxp_1/2na_zdrowie_205x280 29.07.2019 12:30 Strona 1
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

NOWOŚĆ

W

ielu z nas odchudza się zawsze lub zawsze
zamierza… A powodów, by szybko
poprawić figurę, jest wiele: wakacje,
wesele, ważna impreza, sylwester. Niestety, takie
zrywy nie są zdrowe, a w dodatku zwykle kończą
się efektem jo-jo. Dlatego zamiast drastycznych
głodówek czy kolejnych diet cud, lepiej zacząć
od małych kroków, np. odstawić cukier.
Z tematu numeru dowiecie się, że cukier to nie tylko słodycze, chipsy czy inne niezdrowe przekąski.
Zwróćcie uwagę na to, ile jest go w jogurtach, serkach, a nawet… w pieczywie.
Każdy dzień zaczynacie od aromatycznej kawy?
Zajrzyjcie na stronę 24, aby dowiedzieć się, jakie
zalety ma spożywanie kofeiny, ale też kiedy jednak lepiej unikać picia małej czarnej.
O skórę należy dbać zawsze, wiadomo. Po lecie
potrzebuje ona jednak szczególnej troski. Jak błyskawicznie poprawić wygląd cery? Dowiecie się
z artykułu na stronie 38.
A gdy już zatroszczycie się o piękny wygląd, warto też zadbać o relacje w związku. Nic tak nie zbliża, jak wspólne celebrowanie ważnych dat. W domu,
restauracji czy w podróży – przedstawiamy pomysły na świętowanie, np. rocznicy ślubu.
Na końcu czeka na Państwa iście jesienny akcent,
czyli „jej soczystość śliwka” w przeróżnych wydaniach. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko powiedzieć: Smacznego!
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W TABLETCE

Fervex ExtraTabs (Paracetamolum + Chlorphenamini maleas) tabletki powlekane Skład: paracetamol 500 mg, chlorofenaminy maleinian 4 mg Wskazania do stosowania: leczenie objawów
przeziębienia, zapalenia błony śluzowej nosa i gardła, stanów grypopodobnych (wodnista wydzielina z nosa i łzawienie oczu, kichanie, bóle głowy, gorączka) u dorosłych i dzieci powyżej
15 lat Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomocniczą; dzieci poniżej 15 lat; związane z paracetamolem: ciężka niewydolność wątroby lub czynna
niewyrównana choroba wątroby; związane z chlorofenaminy maleinianem: ryzyko wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem przesączania, ryzyko zatrzymania moczu związane z zaburzeniami
układu moczowego i gruczołu krokowego Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francja
FERPM/20/2019 data opracowania: lipiec 2019

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

zdrowie

12 D
 epresja seniora
14 5 minut dla piersi
18 Niezbędna, nie tylko jesienią
20 Gdy pali i piecze
22 C
 zarny bez
24 Ziarenka mocy
26 6 sposobów na odporność
33 P roblemy z płodnością?
Menopauza?

forma & fit

36

40

Marsz z elementami biegu

uroda

38

Pogotowie dla skóry

podróże

40 Perły architektury sakralnej
psychologia

44 Świętuj rocznice
48 Życie z obsesjami
praca i finanse

50 Czym jest umowa
dożywocia

kuchnia

52

Redaktor Naczelna

52

GORĄCZKA
BÓLE GŁOWY
KICHANIE
WODNISTA WYDZIELINA Z NOSA
I ŁZAWIENIE OCZU
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44

Jej soczystość śliwka

kultura

56 Tajemnice

II wojny światowej

krzyżówka

57

Chwila relaksu

felieton

58 Myślę, więc...?
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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CO ZYSKASZ, ODSTAWIAJĄC CUKIER?
➊ Mniej kilogramów = lepszy wygląd i samopoczucie.
Nadmiar tkanki tłuszczowej = więcej chorób i krótsze życie.
➋ Ograniczenie ryzyka nowotworów – komórki rakowe
żywią się glukozą, a rozwojowi raka sprzyjają: wysoki
poziom cukru i insuliny we krwi oraz stan zapalny
przez nie wywołany.
➌ Lepiej odżywiony organizm – cukier zaburza mechanizm
głodu i sytości. Jeśli po pełnym obiedzie pochłaniasz
jeszcze deser, rośnie stężenie glukozy we krwi, trzustka
zaczyna intensywnie pracować. A to może doprowadzić
do insulinooporności.

ODSTAW

CUKIER…
DZISIAJ

~

Wystarczy dobry plan,
by w cztery tygodnie pozbyć się
nawyku dosładzania.
Tyle potrzebuje organizm,
by odzwyczaić się od cukru.
Zobacz, jak to zrobić.
/ TEKST Klaudia Miętus
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Z

najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia
i NFZ wynika, że przeciętny Polak w 2008 r. zjadł
38,4 kg cukru przetworzonego, a w 2017 r. już
44,5 kg. 68 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet
ma nadwagę, a co czwarty Polak jest otyły.
Coraz więcej cukru zjadamy w dosładzanych produktach,
m.in. napojach gazowanych i energetycznych. Stąd prosta
droga do chorób dietozależnych: cukrzycy typu 2, schorzeń
układu krążenia, nowotworów, ale także: bezdechu sennego, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, ślepoty, retinopatii czy nadciśnienia.
Prognozy nie są optymistyczne: w 2025 r. otyłych będzie
30 proc. mężczyzn i 26 proc. kobiet. Na ich leczenie państwo
wyda nawet miliard złotych więcej niż w roku ubiegłym.
Ale za ograniczeniem, a jeszcze lepiej całkowitą eliminacją cukru z diety przemawiają argumenty nie tyle finansowe, co zdrowotne (patrz ramka na stronie obok).
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO CUKROWEGO DETOKSU?

1. Sprawdź, ile cukru jesz – m.in. w pieczywie, ziemnia-

kach, suszonych i świeżych owocach, płatkach śniadaniowych, muesli, margarynie, jogurtach i serkach, daniach
typu light, napojach, sokach, herbatach owocowych, przyprawach, keczupie, sosie sojowym, wędlinach, chipsach,
daniach instant, gumie do żucia czy dropsach odświeżających oddech. By mieć pełną orientację, ile cukru zjadasz,
przez 3 dni notuj wszystko, co jesz, czytaj i zachowuj etykiety, a po tym czasie zlicz całość i zestaw z wytycznymi
WHO. Górna granica spożycia cukru to 6 łyżeczek
dla mężczyzn, 5 dla kobiet i 3 dla dzieci.

➍ Młody wygląd – Nigma Talib, doktor medycyny
estetycznej stosująca naturalne metody pielęgnacyjne,
na co dzień opiekująca się gwiazdami, twierdzi,
że nadmiar cukru wywołuje charakterystyczne zmarszczki
widoczne wysoko na czole, „worki” pod oczami, a także
sprawia, że cera jest cienka i pokryta krostkami,
szybciej się starzeje.
➎ Więcej radości z jedzenia – osoby, które nie używają
cukru, już wiele owoców uważają za supersłodkie. Kiedy
przestaniesz słodzić, zyskasz intensywne doznania smakowe.
➏ Lepsze wyniki – za odstawienie słodyczy podziękują ci
serce i naczynia krwionośne. Spadnie poziom trójglicerydów,
obniży się stężenie złego cholesterolu i ustabilizuje ciśnienie.
Zyskasz chęć do aktywnego spędzania czasu.

2. Przejrzyj szafki i lodówkę

Uważnie czytaj skład i odkładaj:
• produkty, które zawierają syropy: glukozowy, glukozowo-fruktozowy, glukozowo-kukurydziany, a także glukozę, maltodekstrynę, maltozę, dekstrozę, inwerynę, cukier
owocowy oraz fruktozę
• gotowe sosy, majonez, musztardę i keczup
• sklepowe wędliny
• mieszanki przypraw w kostkach
• przetwory mleczne, np. jogurty owocowe
• przetwory w słoikach i puszkach, np. sałatki, gotowe dania
• alkohol
• gotowe jedzenie

3. Wprowadź się w klimat

• na dwa tygodnie przed detoksem wyeliminuj słodycze
• zrezygnuj z napojów gazowanych
• ogranicz owoce, zwłaszcza banany, winogrona, ananasy,
mango, daktyle. Odstaw te suszone i kandyzowane.
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4. To nie odchudzanie

Skoro z twojej diety znika cukier, w jego miejsce wprowadź
tłuszcz – oleje i oliwy, oraz białko – dobrej jakości mięso
i ryby. Dzięki nim ochota na słodycze będzie mniejsza.
Do smażenia używaj masła ghee i oleju kokosowego. Postaw
na pełnotłusty nabiał.

5. Zadbaj o zdrowe napoje
Pij codziennie 8-10 szklanek. Wybieraj:
• wodę
• herbaty ziołowe, a także czarne, zielone, czerwone, białe
(nie smakowe), rooibos; zrezygnuj z herbat owocowych
• koktajle i soki warzywne.
Możesz też okazjonalnie pozwolić sobie na: naturalne
kakao, czarną kawę, wodę kokosową.
→
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6. Pamiętaj o ruchu

Jeśli dotychczas było go mało, zacznij od kwadransa spaceru w drodze do i z pracy. Inne polecane aktywności to rower,
nordic walking, pływanie, ale także taniec, joga, rekreacyjny aerobik. Lekki trening aerobowy uruchomi produkcję
endorfin, które pozwolą ci przetrwać trudne chwile cukrowego „odstawienia”. Zbyt forsowny wysiłek zadziała odwrotnie – wyzwoli produkcję kortyzolu, hormonu stresu.

NASZ EKSPERT
Iwona Zgliczyńska
psychodietetyk

KROK PO KROKU

Twój plan na cztery tygodnie jest prosty i realny, ale wymaga
dyscypliny i dobrego nastawienia. Zakłada stopniowe odstawienie cukru, a następnie – jeśli poczujesz, że chcesz zmniejszyć rygor – powrót do części składników. Uwaga: możesz też
każdą z czterech poniższych faz wydłużyć z tygodnia do dwóch
– wówczas detoks przebiegnie łagodniej.
1. TYDZIEŃ: bez cukru i sztucznych słodzików
Zadbaj o to, by twoje menu składało się z białka, warzyw,
dobrej jakości tłuszczów roślinnych. Nie doprowadzaj do głodu, by nie skusić się na przekąskę w biegu. W ramach małego co nieco postaw na orzechy: nerkowce, migdały, włoskie,
pekan, brazylijskie. Możesz jeść owoce: agrest, jabłko, borówki, jeżyny, awokado, cytrusy, rabarbar. Pamiętaj o 5 posiłkach
dziennie, w tym drugim śniadaniu i podwieczorku. W tej roli
sprawdzą się sałatki, koktajle, smoothie, domowe twarożki
z ziołami i warzywami, kanapki z pełnoziarnistego pieczywa
i smarowidłem z awokado.
2. TYDZIEŃ: eliminacja fruktozy
W tej fazie – poza cytrusami – musisz zrezygnować z pozostałych owoców. To może oznaczać niejaki kryzys, dlatego
zadbaj o swoją psychikę. Nie wahaj się prosić o wsparcie,
ale także sprawiać sobie małe przyjemności. Spacer, kino,

DOBRE NAWYKI
By zwiększyć swoje szanse na sukces, namierz
i wyeliminuj niezdrowe przyzwyczajenia
➊ GOTUJ W DOMU, NIE JEDZ NA MIEŚCIE – znajdź czas
na przyrządzanie domowych posiłków, zabieraj je w lunch
boksach do pracy czy na uczelnię.
➋ RÓB ZAKUPY Z GŁOWĄ – sporządzaj listy, kupuj to,
co zaplanowane. W mniejszych sklepach jest węższy
asortyment niezdrowych przekąsek i słodyczy.
➌ ZADBAJ O RELAKS I SEN – stres sprzyja podjadaniu.
➍ UPRZEDŹ ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ – poproś,
żeby nie częstowali cię ciastkami czy cukierkami, zaś
rodzinę, partnera – by nie zapełniał szafek słodkościami.
➎ WYBIERAJ MNIEJSZE ZŁO – jeśli masz nieprzepartą
ochotę na deser, sięgaj po owoce o mniejszej zawartości
cukru: agrest, borówki, brzoskwinie, czarne jagody,
czereśnie, gruszki, jabłka, jeżyny, maliny, wiśnie lub arbuzy.

gorąca kąpiel. Albo testowanie kulinarnych nowości – najlepiej w wersji fit. Może przy okazji zechcesz urozmaicić swoje
menu i np. poeksperymentować z wegetarianizmem czy dietą opartą na strączkach. Zawsze jedz śniadanie, dzięki temu
nie doświadczysz napadów wilczego głodu. Ruszaj się.
3. TYDZIEŃ: rezygnacja z cytrusów i naturalnych słodzików
Odstawiasz pomarańcze, grejpfruty, pomelo, mandarynki,
ale także miód, erytrol, ksylitol i stewię. Postaw na mocne,
aromatyczne przyprawy. Dbaj też szczególnie o regularność
posiłków. Menu zbudowane na warzywach sprawi, że dostarczysz organizmowi odpowiednią porcję błonnika, dzięki czemu utrzymasz sytość na dłużej. Pamiętaj o nawadnianiu.
Nawet jeśli odczujesz silną pokusę zjedzenia czegoś słodkiego, nie ulegaj – trzy tygodnie bez cukru to naprawdę coś!
4. TYDZIEŃ: łagodne przejście
To faza, w której możesz przywrócić do jadłospisu mniej słodkie owoce czy naturalne dosładzacze. Nie musisz tego robić,
jeśli myślisz o rezygnacji z cukru na stałe. Rób sobie pożywne, sycące, ciepłe posiłki, dzięki którym poczujesz się komfortowo. Utrzymuj dobre nawyki: regularnie ćwicz, troszcz
się o swoje ciało i rób sobie małe przyjemności. Jeśli zdarzy
ci się sięgnąć po słodkie, nie bądź dla siebie surowa. ◆
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Jak rozpoznać, że jesteśmy uzależnieni od cukru?
Jeśli czasem o godzinie 15.00 w pracy czujemy spadek
energii i idziemy kupić sobie słodkiego batona. Jeśli lubimy
zjeść po obiedzie deser. Jeśli zdarza nam się wieczorem
pocieszyć się porcją lodów przed telewizorem. Te wszystkie
zachowania nie oznaczają jeszcze nałogu! Bo uzależnienie
od cukru jest czymś więcej niż nawykiem, jest czymś
bardzo podobnym do uzależnienia od nikotyny, alkoholu,
seksu, adrenaliny. Po prostu nie potrafimy się powstrzymać
przed zjedzeniem słodkości.

Z czym musimy się liczyć, jeśli nagle odstawimy cukier?
Jeśli odstawimy nie tylko cukier, lecz także słodzone
przetworzone produkty oraz węglowodany proste, takie
jak kluski, białe bułki i słodkie owoce, to będzie wyzwanie
dla naszego organizmu! Większość osób w takich sytuacjach
może chwilowo przeżywać apatię, niepokój czy drażliwość.

Takie zachowania w przypadku uzależnienia od cukru
w ogóle są możliwe?
Tak, szczególnie u dzieci, bo ich układy nerwowe
są delikatniejsze. Dzieci potrafią wpadać w furię, gdy nie
dostaną swojej codziennej porcji słodyczy. Mogą wyjadać
łyżką cukier z cukiernicy, gdy w domu nie ma ciasteczek.
Są niespokojne, pobudzone, rozdrażnione, gdy odmawia
się im ulubionych przekąsek i cukierków. Jednak podobne
zachowania mogą dotyczyć również nastolatków i dorosłych.

Dlaczego?
Bo słodycze są dosłownie wszędzie! Dziś dosładza się niemal
wszystko! Producenci mogą go sprytnie ukrywać pod
różnymi nazwami np. aspartam, fruktoza, stewia, ksylitol,
syrop klonowy, melasa itp. Dlatego wiedza i czytanie etykiet
są podstawą do tego, by próbować wyeliminować cukier
z diety. Bo całkowicie wyeliminować się go z diety nie da!

Czy istnieją naukowe dowody, że cukier uzależnia?
Tak! Już kilka lat temu naukowcy przeskanowali mózgi
osób, które jadły słodycze o wysokiej zawartości cukru.
Część mózgu, nazywana jądrem półleżącym, pracowała
u nich tak samo intensywnie, jak u ludzi zażywających
narkotyki. Cukier spożywczy, czyli sacharoza, działa na mózg
pobudzająco. Dowody naukowe wskazują też, że cukier
uzależnia, stymulując wydzielanie tzw. hormonów szczęścia:
dopaminy, serotoniny i endorfin.
W jaki sposób wpadamy w pętlę uzależnienia od słodyczy?
By jakiś nawyk nam się utrwalił, potrzeba czasu. Mechanizm
wygląda tak: czujesz się zestresowana – antidotum jest
ciastko. Zmęczona – cukierek. Nieszczęśliwa – lody. Dlatego
psychodietetycy w procesie odchudzania szczególną uwagę
zwracają na umiejętność monitorowania emocji i próbę ich
kontrolowania.
Co to znaczy?
Kiedy jakaś czynność wchodzi nam w nawyk, wykonujemy
ją już bez zastanowienia, niejako z automatu. Na przykład
jednej osobie silny stres mija, gdy zje słodką przekąskę. Innej
łatwiej zmusić się do dalszej pracy po zjedzeniu porcji cukierków.
Popularnie mówi się, że w ten sposób „zajadamy swoje emocje”.
Warto te stany emocjonalne monitorować. Pomyśleć sobie:
„O, znów chciałam jeść, bo się zdenerwowałam” i cofnąć rękę.

Czy to prawda, że jedzenie słodkości to nawyk, który można
wyeliminować jak każdy inny?
Oczywiście, że tak! Ale, niestety, jest to dość trudne.

Jak stworzyć skuteczną motywację do odstawienia cukru?
Przeciętny człowiek potrzebuje nie więcej niż dwie kostki
cukru dziennie, by dobrze funkcjonować. Niewiele!
Bo przecież cukier to jeden z nielicznych produktów
spożywczych, który poza kalorycznością nie zawiera żadnych
składników odżywczych. Jednak do walki potrzebujemy
nie tylko chęci, ale też wiedzy merytorycznej. Warto nauczyć
się czytać etykiety. Trzeba też zaprzyjaźnić się z tablicami
pokazującymi indeks glikemiczny produktów i jeść tylko
te o niskim IG i czasem o średnim. Pamiętajmy, że na
zmianę silnie ukształtowanego nawyku potrzebujemy czasu.
Jak zatem walczyć z nawykiem jedzenia słodyczy?
Najlepiej skupiać się nie na walce z nawykiem, ale próbować
go przebudowywać. Chodzi o to, by zmienić sposób,
w jaki kiedyś otrzymywaliśmy nagrodę. Jeśli np. w chwili
stresu kompulsywnie sięgamy po słodycze, zastanówmy
się, co w takim momencie mogłoby nam przynieść
porównywalną ulgę. Spacer z psem? Szklanka wody? Telefon
do przyjaciółki? Pomysłów są setki! W odstawianiu cukru
pomocna będzie metoda małych kroków. Najpierw skończmy
z piciem słodzonej kawy i herbaty, potem wykluczmy słodkie
napoje, następnie nauczmy się jeść zgodnie z indeksem
glikemicznym, wykluczmy też wysoko przetworzone
produkty spożywcze, czytajmy etykiety. To wszystko zajmuje
bardzo dużo czasu, trzeba się sporo nauczyć. Ale z czasem
wejdzie nam w krew i stanie się nowym zdrowym nawykiem,
który będziemy wykonywać już automatycznie. ◆
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Tadeusz Müller

LU BI Ę S TAĆ

PRZY GARACH
~

Gdy nie wymyśla kolejnej restauracji, eksperymentuje w kuchni. Zamiast
klasycznego risotto Tadeusz Müller proponuje orzotto, tradycyjne
hiszpańskie gazpacho podaje w wersji… kiszonej. I przy każdej okazji
przekonuje, że należy zdrowo gotować. / ROZMAWIA Agnieszka Święcicka

Czym zajmuje się kitchen concept director?
To osoba, która podchodzi do restauracji konceptualnie i realizuje pomysł na miejsce, aby miało jakąś historię, wizję. Wdraża ów pomysł w życie, dopracowuje, szkoli, dba o jakość i sprawuje pieczę. Tym zajmuje się kitchen concept director w ujęciu
formalnym. Wersja uproszczona: wymyślam restaurację.
„Wymyślając restaurację”, czym się pan kieruje?
Nie ma studiów, które do tego przygotowują. Wiedzę dają kulinarne podróże i doświadczenia, które zdobywałem przez 14 lat
dorosłego życia zawodowego. Te doświadczenia składają się na
dojrzałość, pozwalającą odpowiedzialnie wymyślać formaty
restauracji, które się sprawdzają i odpowiadają ludziom, bo tu
odpoczywają, relaksują przy jedzeniu i czują się komfortowo.
Pomaga też wiedza ze studiów: fotografii i psychologii. Fotografia pozwala estetyzować rzeczywistość, utrwalać ją i ładnie odwzorowywać, a psychologia uczy umiejętności pracy z ludźmi.
Czy to oznacza, że zaczynał pan od fotografii kulinarnej?
Tak. Najpierw miałem fotograficzny kontakt z jedzeniem. Nie
każda fotografia jest estetyzująca. Moja zakładała pokazywanie
piękna. Zanim stałem się kucharzem, który tworzy restauracje,
pracowałem w studio fotograficznym, gdzie odkryto mój potencjał do stylizowania i fotografowania jedzenia.
A gdzie zdobywał pan kulinarne doświadczenia?
Urodziłem się w Madrycie, więc duża część mojego twórczego
DNA pochodzi stamtąd. Pracowałem w hotelowej restauracji
na Ibizie i w sieciach restauracji w Madrycie. Tu nauczyłem się
podstaw kuchni hiszpańskiej, ale także międzynarodowej.
Doświadczenia kulinarne, które wciąż zdobywam, tworzą wiedzę wykorzystywaną do tworzeniu restauracji.
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Lubi pan stać przy garach?
Lubię, ale muszę mieć miękkie buty, bo czasem to stanie trwa
bardzo długo. Lubię być przygotowany do pracy, żeby wykonywać
ją z uśmiechem i dobrym samopoczuciem. Stanie przy garach
jest miłe, bo odkrywa się siebie, swoją kreatywność. Tak naprawdę nie wiadomo, jakim efektem się skończy. W garach następuje eksplozja kreatywności. Przypadkowe zestawienie produktów sprawia, że powstaje nowe, ciekawe danie, które później
staje się klasykiem mojego kulinarnego repertuaru.
Co już takim klasykiem jest?
Pracuję na oryginalnych recepturach, ale dodaję coś od siebie.
Na przykład tworząc risotto, zamieniam ryż na makaron orzo
i tworzę orzotto. Albo klasyczny sos demi-glace, który Francuzi dopracowywali przez pokolenia, robię w wersji wegańskiej,
uzyskując głęboki winny smak z dwunastu palonych warzyw.
Ostatnio kisiłem pomidory i skojarzyło mi się to z popularnym
chłodnikiem hiszpańskim gazpacho, więc ukisiłem wszystkie
składniki chłodnika i wyszedł świetny kiszony chłodnik, którego próżno szukać w internecie. Kiszone gazpacho.
To język kuchni, którym się posługuję, bo fajnie jest tworzyć
nowe rozwiązania. Istnieje przestrzeń do eksperymentowania,
jakiej nie ma żadna inna branża. Architekt wymyśla projekt,
co zajmuje 10 procent czasu jego pracy, a pozostałe 90 procent
to już realizacja. W kuchni trzeba codziennie wymyślić lunch,
skomponować sezonowe danie. To bardzo zmienne i kreatywne środowisko pracy.
Teraz pan zmienia receptury. A zaczynając naukę gotowania, stosował się pan ściśle do przepisu?
Oczywiście. Korzystałem z książki „Larousse Gastronomique”, to encyklopedia kulinarna opracowana przez Francu- →
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Urodził się w 1982 roku
w Madrycie.
Studiował w warszawskiej SWPS
na kierunku psychologii klinicznej.
Pracuje jako kitchen concept
director, czyli pomaga
w wymyśleniu restauracji i ich
profilu, aby odniosły sukces.
Współwłaściciel sieci restauracji
Orzo. Od maja 2019 roku prowadzi
program „Z gruntu zdrowo”
w stacji Food Network.
Jest synem Magdy Gessler
i jej pierwszego męża Volkharta
Müllera, który był korespondentem
tygodnika „Der Spiegel”
w Madrycie.

zów. Z niej uczyłem się klasycznych przepisów, poznawałem
czyste smaki, żeby później na ich bazie wprowadzać modyfikacje. Istnieje liczne grono kucharzy, którzy nie aprobują zmiany receptur i ich praca to perfekcyjne dopracowanie przepisu. Innych, również mnie, charakteryzuje to, że odrzucają
dogmaty, gotują funky i na luzie.
Zdarza się panu zepsuć jakieś danie?
Bardzo rzadko, bo na etapie odtworzenia potrawy istnieją
pewne zasady, które gwarantują, że nie okaże się ona pomyłką. Nie eksperymentuję w ciemno. Czasem gdy próbuje się
uzyskać nową strukturę czy formę, zdarza się, że efekt
nie jest doskonały i trzeba wprowadzić dużo poprawek. Zdarzają się także eksperymenty nieudane. Można próbować ukisić coś, czego na pewno nie da się kisić, np. czystą cebulę, niektóre liście czy dojrzałe maliny.
Skąd zainteresowanie kuchnią?
W kulturze hiszpańskiej fascynacja i szacunek do kuchni
są przeogromne. Sporą część dnia spędza się na posiłkach, które się celebruje. Dzieciństwo i dorastanie w Madrycie dały mi
zamiłowanie do kuchni, stanowiły impuls do zainteresowania
się gotowaniem.
Duży wpływ miała też rodzina. Mama nigdy nie planowała
zostać kucharką, bo zajmowała się sztuką. Z różnych względów bycie artystką nie satysfakcjonowało jej. Wymaga brylowania w towarzystwie, żeby dobrze sprzedawać sztukę. Mama
odrzuciła sztukę, żeby zajmować się gotowaniem. W naszym
domu zawsze było bardzo wielu gości i bardzo dużo dobrej
kuchni. To był bodziec, który silnie zdeterminował moje patrzenie na świat, więc po wielu latach, już jako dorosły facet sięgnąłem po tamte doświadczenia i wykorzystuję je w swojej pracy.

aleja gwiazd

Pamięta pan pierwsze danie zaserwowane najbliższym?
Tortilla ziemniaczana. Klasyczny hiszpański omlet. Ziemniaki gotujemy w oliwie z oliwek, z cebulą. Odcedzamy, mieszamy z jajkami, solimy i smażymy na mocno rozgrzanej
patelni.

dliwych opakowań, które uwalniają toksyczne związki i zanieczyszczają planetę.
Problem w tym, że nie lubimy ograniczeń.
Dyscyplina jest ważniejsza niż hedonistyczne uleganie ciału.
Można sobie raz w miesiącu pozwolić na panierki, cukry,
tłuszcze trans. Ale nie może to być nasza codzienność.

Jak ocenia pan tradycyjną polską kuchnię?
Wbrew pozorom nie jest mięsna. W przeszłości Polski 200 dni
było postnych, pozostałe były mięsne, co wcale nie oznaczało
mięsnych uczt. Bardzo inspirujące dla mnie jest, że dawna
kuchnia była tak bogata w warzywa. Żałuję, że nastąpiło konsumpcyjne zachłyśnięcie się mięsem i zapomniano o czasach,
kiedy jako główne danie obiadu serwowano potrawę
bezmięsną.
W polskiej kuchni mamy coś, co nas wyróżnia na tle świata
i jest skarbem nieocenionym, czyli kiszenie żywności. Inne
skarby to stuletnie zakwasy ziarna płaskurki i samopszy, czyli kultura chleba.

Pozwala pan sobie na takie przyjemności?
Oczywiście. Czekam na ten moment. To forma wynagrodzenia mojej ciężkiej pracy. Wtedy można wszystko, przejeść się,
zjeść tłusto, sięgnąć po śmieciowe jedzenie. Ale należy to traktować jako nagrodę, a nie codzienny rytuał od poniedziałku
do niedzieli. Zwłaszcza że dzisiaj jesteśmy przejedzeni, ale nie
odżywieni. To problem współczesności. Zwierzęta jedzą paszę,
kukurydzę, pszenicę, a nie trawę, która zawiera wszystkie
mikroelementy i fitoskładniki. Jeśli ktoś musi jeść mięso,
to tylko zwierząt karmionych trawą, tzw. grass FEED fed,
bo ma mniej tłuszczy trans i kwasów omega 6, które nie powinny dominować nad omega 3.

Czy dzisiaj można zdrowo gotować?
Powiem tak: należy zdrowo gotować. Dla mnie to priorytet.
Wiedza o jedzeniu powinna stać się obowiązkowym przedmiotem w szkole skoro rodzice nie są świadomi. Dzieciom
należy przekazywać informacje o kulinarnym dorobku
Polski i zdrowym jedzeniu. Uczyć, jak substancje odżywcze
wpływają na nasz rozwój, jak złe odżywianie podwyższa ryzyko zachorowania na nowotwory, pokarmowe nietolerancje,
zmiany miażdżycowe.
W swojej pracy właśnie tym chcę się zajmować – przybliżać
Polaków do świadomego odżywiania się, ograniczenia ilości
mięsa w kuchni. Przyznaję, że mięso to duża pokusa, bardzo
szybko można je usmażyć, zjeść w bułce. Ale ta droga nie pozwoli
nam przeżyć życia bez spotkań z lekarzami, powikłań zdrowotnych i obciążenia rodziny, która będzie musiała się nami
zająć, gdy zachorujemy.
Jak przekonać Polaków do świadomego odżywiania?
Zdrowe jedzenie to obszar do pracy na wielu płaszczyznach.
Mój program „Z gruntu zdrowo”, emitowany przez Food
Network, jest przykładem zmiany nawyków poprzez pozytywne emocje. Edukacja w szkole przyniesie najwięcej korzyści w konkretnej perspektywie. Równie ważna jest praca z dorosłymi, żeby zmieniać ich nawyki. Jak?
Przez edukację społeczną, udostępnienie faktów
naukowych o jedzeniu.
Wreszcie trzecia płaszczyzna – praca z ministrem
zdrowia Łukaszem Szumowskim i producentami żywności. Żeby władza narzuciła konkretne
wymagania, aby producenci nie mieli wolnej ręki
przy komponowaniu produktów na rynek. Z tym
też wiąże się aspekt ekologiczny – ograniczenie szko-

Je pan mięso?
Nie. Czasem z racji zawodowych mam z nim kontakt,
bo prowadzę kulinarnie restauracje Orzo. Jestem nutritarianinem, czyli dobieram produkty do kuchni według substancji odżywczych, można zjeść maksymalnie 100 g dobrego
mięsa tygodniowo, by uzupełnić białko w organizmie.
Nie więcej, bo mięso jest kancerogenne. W Polsce dobrego
mięsa, od zwierząt z wolnego wybiegu i karmionych trawą,
jest mniej niż JEDEN procent w skali całej produkcji. Miłośnicy mięsa nie mają lekko, żeby znaleźć dobry produkt.
W pana kuchni dominują warzywa. Jakie jest to ulubione?
Burak. Wybór niezbyt oryginalny, ale to warzywo o nieskończonych możliwościach kulinarnych. Wspaniale smakuje
i na słodko, i na słono. Odkwasza organizm, alkalizuje krew,
obniża jej ciśnienie, wprowadza równowagę psychiczną,
jest doskonałym lekarstwem dla wrzodowców i anemików.

~

Jakiś przepis na danie z buraka?
Mogę zdradzić przepis na kopytka. Pieczemy buraki
pod przykryciem w brytfance. Obieramy ze skórki, mielimy. Z mąki, np. żytniej czy bezglutenowej, jajek i nabiału robimy masę kopytkową. Doprawiamy solą i majerankiem. Do masy dodajemy zmielone buraki,
mieszamy. Formujemy kopytka i gotujemy w wodzie.
Podajemy z sosem z czerwonego wina. Pokrojoną
cebulę i czosnek smażymy, zalewamy czerwonym
winem, gotujemy, pod koniec dodajemy masło, miksujemy i polewamy kopytka. Posypujemy świeżym
majerankiem i jemy. Smacznego. ◆

W Polsce dobrego mięsa, od zwierząt z wolnego wybiegu i karmionych
trawą, jest mniej niż JEDEN procent w skali całej produkcji. Miłośnicy
mięsa nie mają lekko, żeby znaleźć dobry produkt.
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DEPRESJA
SENIOR A

Bywa mylona ze smutkiem, ukrywa się za innymi chorobami,
tak często towarzyszącymi starszym ludziom. Tymczasem depresję można,
a wręcz trzeba!, leczyć w każdym wieku. / ROZMAWIA Karolina Zawadzka
Jaka jest specyfika późnej depresji? Co wpływa na jej rozwój u seniorów?
Osoby w podeszłym wieku są jedną z grup podwyższonego
ryzyka wystąpienia depresji. Choroba ta może być reakcją
na cierpienie i inną chorobę – schorzenia naczyń, stan po udarze, zawał mięśnia sercowego, cukrzyca – ale też na pogarszającą się sprawność lub kryzys w życiu, np. śmierć męża czy
żony. Sprzyjają jej też brak aktywności, bezczynność spowodowana poczuciem nieprzydatności po przejściu na emeryturę, zamknięciem w czterech ścianach, a także kiepska sytuacja
materialna, samotność oraz brak wsparcia bliskich.
Czy to częsta choroba?
Według WHO depresja zajmuje czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata i szacuje się,
że do 2020 roku zajmie pierwszą pozycję. Szacuje się, że cięższe jej postacie występują u co najmniej kilku procent populacji ogólnej, u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi czy wśród osób starszych odsetki te są znacznie
większe. Zaburzenia depresyjne występują u około 15 proc.
osób powyżej 65. roku życia, ale szacunkowo około 40 proc.
przypadków jest nierozpoznawanych.
Warto przy tym wiedzieć, że kryteria tego schorzenia są tak
pojemne, że obejmują zarówno jednorazowy epizod depresyjny, jak i depresję endogenną, czyli tę nawracającą i uwarunkowaną biologicznie. I tak jest w każdym wieku, także
podeszłym.
Czy bywa mylona z innymi chorobami, których nie brakuje w podeszłym wieku?
Zdarza się, że lekarze pierwszego kontaktu odczytują symptomy depresji jako skutek innych schorzeń somatycznych,
albo uznają je za objawy postępującego procesu starzenia się.
I tak, problemy z pamięcią czy gorsze radzenie sobie w życiu
codziennym i apatia mogą być zarówno objawami depresji,
jak i rozwijającego się otępienia. W efekcie depresja u osoby
w wieku senioralnym często bywa wykrywana późno lub wcale. Sytuacja jest niebezpieczna, bo pacjenci z powodu depresji często nie leczą swoich chorób somatycznych.
Jak ją rozpoznawać? Jak zająć się takim seniorem?
Symptomy są różnorakie. Może być to zarówno obniżony
nastrój, lęk, smutek, płaczliwość, jak zniecierpliwienie i drażliwość, prawie codziennie. Senior w depresji zmaga się z niepokojem, spowolnieniem czy brakiem apetytu, rzadko z nad-
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mierną ochotą na jedzenie. Ma problemy ze snem, jest osłabiony,
trudno mu się skoncentrować. Następuje zmniejszenie interesowania się dotychczasowymi przyjemnościami i aktywnościami, występujące przez większość dnia, prawie codziennie. W najgorszych przypadkach ma myśli samobójcze.
Jak ważne jest leczenie?
Bardzo! Warto jednak pamiętać, że leki mogą okazać się niewystarczające i powinno się je wspomóc innymi formami
leczenia, np. psychoterapią. Czasem mówi się, że farmakologia pomaga pacjentowi osiągnąć taki stan, by mógł pracować
nad sobą na terapii. A ta pomaga człowiekowi zrozumieć,
co się z nim dzieje, co leży u podstaw kryzysu. Taka refleksja
pozwala pacjentowi pracować nad swoim dobrostanem także po zaprzestaniu farmakoterapii. To zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.
Jak pomagać? Jaka jest w tym rola rodziny?
Czynnikami ochronnymi oraz wspierającymi są dobre relacje z bliskimi, aktywność ruchowa, ale i intelektualna, hobby, pasje, spotykanie się z innymi ludźmi.
W przypadku istniejącej już choroby pacjent przede wszystkim potrzebuje pomocy lekarza. Często trzeba go do niej przekonać i to jest trudne zadanie rodziny czy przyjaciół. Najlepiej nie szafować radami typu „warto wziąć się w garść”, tylko
realnie pomóc choremu w nawet najprostszych obowiązkach.
Być z nim, rozmawiać, pomóc porządkować myśli, zapewnić
dobre warunki do snu i wypoczynku.
Bardzo wspierające jest leczenie w swoim środowisku,
a nie w wielkim szpitalu. Wiadomo, czasem jest to konieczne, ale obecnie trwają prace nad tym, by chorzy, także w starszym wieku, w większym stopniu korzystali z pomocy centrów kryzysowych, miejsc, gdzie mogą pójść bez długotrwałego
oczekiwania na wizytę. Pomocne są także opieka środowiskowa, domowe wizyty lekarza czy pielęgniarki, a także tzw.
asystentów zdrowienia, osób, które same przeszły kryzys zdrowia psychicznego. ◆

NASZ EKSPERT
lek. Joanna Krzyżanowska-Zbucka
psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Kongresu Zdrowia Psychicznego
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Plastry lecznicze
Nurofen Mięśnie i Stawy

Działają do

24h
precyzyjnie w miejscu bólu!
24h

Jeden plaster na całą dobę

Działają przeciwzapalnie

Działanie potwierdzone badaniami

Nie krępują ruchów i nie brudzą

Dyskretny kolor i zapach

Nurofen Mięśnie i Stawy, 200 mg, plaster leczniczy. Każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: krótkotrwałe leczenie objawowego miejscowego
bólu spowodowanego nagłym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat
i powyżej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w ChPL; pacjenci z reakcjami alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie
(np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ); stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę; trzeci trymestr ciąży; stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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

Każdego roku 17 tysięcy Polek
zapada na raka piersi, liczba ta
systematycznie wzrasta. Dlatego
tak ważne jest, byś regularnie
badała swój biust. Te kilka
minut raz w miesiącu może
uratować ci życie.
/ TEKST Agata Kucucha

5

MINUT
DLA
PIERSI

REKLAMA

zdrowie

zdrowie

T

o najczęściej występujący nowotwór złośliwy
u kobiet. Stanowi 23 proc. wszystkich zachorowań na raka. Z jego powodu co roku umiera
ponad 5 tys. Polek, a liczba ta nieustannie rośnie.
W dodatku chorują coraz młodsze kobiety. Eksperci podkreślają, że ryzyko pojawia się już u dwudziestolatek i to niezależnie od tego, czy w ich rodzinie występowały
zachorowania na raka piersi, czy nie. W przypadku tego
nowotworu czas jest szczególnie ważny, gdyż wiąże się z nim
duże ryzyko przerzutów. Nie tylko do węzłów chłonnych,
ale i do innych, nawet odległych narządów. We wczesnym
stadium wyleczalność choroby jest na poziomie 95 proc.

LICZY SIĘ NASTAWIENIE

Aż 80 proc. zmian w piersiach zostaje wykrytych dzięki
czujności kobiet. Samobadanie jest podstawowym i niezwykle ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi. Jednak Polki niechętnie badają się same
(tzw. badanie palpacyjne). Jak wynika z badania „Rak nie
ma metryki”, tylko 16 proc. ankietowanych przyznało,
że umie się samodzielnie badać i robi to regularnie. Paniom
wydaje się to trudne, w dodatku unikają badania, gdyż budzi
ono w nich lęk. Tymczasem lepiej nauczyć się traktować
badania profilaktyczne jako coś pozytywnego, co przynosi spokój i daje świadomość, że ze zdrowiem wszystko jest
w porządku. Znasz swoje ciało, a sprawdzając je regularnie, najlepiej wychwycisz niepokojące zmiany.
Konieczne są również badania diagnostyczne. Jeśli jesteś
przed czterdziestką, kierowana będziesz na badanie ultrasonograficzne (USG). Do ukończenia 30 lat warto je powtarzać co 2 lata, a potem już raz na rok. U kobiet po 40 r.ż.
stosuje się mammografię. Ten rodzaj diagnostyki jest czulszy niż USG, pozawala rozpoznać wczesne zmiany, nawet
te niewielkie, poniżej 0,5 cm. Panie między 50. a 69. rokiem
życia mogą bezpłatnie wykonywać je co 2 lata w ramach
badań przesiewowych. Jeśli jednak występują czynniki
ryzyka, takie jak nowotwór piersi wśród najbliższych członków rodziny – co rok. Niezależnie od wieku masz prawo
zrobić mammografię w ramach NFZ, mając skierowanie
od lekarza pracującego w poradni chorób piersi. To miejsce, →

~

* L. Drobnik. Metamizol w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego - współczesne spojrzenie na tradycyjny lek; Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4:42. **Wg ChPL Vemonis Femi

Ryzyko zachorowania na raka
piersi zwiększa m.in. nadwaga,
nadużywanie alkoholu,
długoletnie stosowanie
pigułek antykoncepcyjnych
zawierających estrogeny, wiek
i predyspozycje genetyczne.

Vemonis Femi. Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Vemonis Femi (Metamizolum natricum; Coffeinum; Drotaverini hydrochloridum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg metamizolu sodu
(Metamizolum natricum) w postaci metamizolu sodowego jednowodnego, 60 mg kofeiny (Coffeinum) oraz 40 mg drotaweryny
chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Produkt
leczniczy Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych do objawowego leczenia: - bólu różnego pochodzenia
o dużym nasileniu; - bólów związanych ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: - układu moczowo - płciowego (kolka nerkowa,
bolesne miesiączkowanie), - przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), - dróg żółciowych (zapalenie
pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazolonu (np. fenazon, propyfenazon) i pirazolidyny
(np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej Charakterytyce Produktu
Leczniczego; Granulocytopenia (<1500 neutrofili/mm3), leukopenia; Zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu
cytostatycznym); Zaburzenia układu krwiotwórczego; Astma lub nietolerancja występujące po stosowaniu leków przeciwbólowych,
takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna czy naproksen, w wywiadzie, objawiające się np. skurczem
oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym; Ciężka niewydolność nerek lub wątroby; Ciężka niewydolność serca;
Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia; Porfiria; Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; Niedokrwistość; Wiek
poniżej 18 lat; Ciąża i karmienie piersią – produkt jest przeciwskazany w okresie ciąży oraz karmienia piersią.
Opakowanie: Blistry zawierające 6 lub 12 tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma
S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.
VEM/04314/07/19

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

zdrowie

~
SAMOBADANIE KROK PO KROKU
• Rób to każdego miesiąca, najlepiej między 6. a 9. dniem
cyklu, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Kobiety
po menopauzie powinny wyznaczyć sobie konkretny
dzień miesiąca.
• Przestrzegaj zasady, by lewą pierś badać prawą dłonią,
a prawą pierś – lewą. W ten sposób łatwiej wyczujesz
ewentualne nieprawidłowości. Oględzin dokonuj w bardzo
dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
➊ Stań przed lustrem i przyjrzyj się swoim piersiom.
Poszukaj na nich przebarwień, nierówności, wypukłości.
Zwróć też uwagę, czy skóra się nietypowo nie marszczy,
nie zapada.
➋ Brodawki – każdą dość mocno ściśnij. Zwróć uwagę,

gdzie możesz zgłosić się bez skierowania, gdy zaobserwujesz u siebie niepokojące symptomy.

PRZEŚWIETL GENY

czy nie wydobywa się z nich żaden płyn. Porównaj,
czy sutek nie zmienił kształtu lub koloru, czy nie jest
wklęśnięty, pomarszczony.
➌ Podnieś jedną rękę i delikatnie wymacaj pierś oraz doły
pachwinowe: zaniepokoić powinny cię guzki, zgrubienia,
zwiększona ciepłota, wszystko, czego nie zauważałaś
do tej pory.
➍ Na koniec wygodnie się połóż. Jedną rękę załóż pod głowę
i w tej pozycji raz jeszcze powtórz całą procedurę badania.

Jeśli w bliskiej rodzinie występował rak piersi, ryzyko zachorowania wynosi 5-10 proc. Wówczas warto sprawdzić,
czy nie jesteś nosicielką zmutowanych genów wysokiego
ryzyka BRCA1 i BRCA2. W tym celu zgłoś się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub ginekologa do poradni
genetycznej – takie działają przy ośrodkach onkologicznych. Jeśli badanie potwierdzi ową mutację, prawdopodobieństwo, że zachorujesz znacznie wzrasta. Wówczas wskazane jest, by raz w roku robić rezonans magnetyczny piersi,
który jest w stanie wykryć guzki niewidoczne nawet
w mammografii.
Od 2013 roku głośno zaczęto mówić o profilaktycznej
mastektomii. To za sprawą Angeliny Jolie, u której wykryto ową groźną mutację genów. W związku z tym aktorka
zdecydowała się na amputację obu piersi.
Taki zabieg nie daje 100-procentowej ochrony przed zachorowaniem, ale zmniejsza prawdopodobieństwo raka piersi o około 90 proc. Od marca tego roku profilaktyczna
mastektomia jest refundowana przez NFZ dla pacjentek
z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi. ◆

Jeśli zauważysz zmiany w piersi, jak najszybciej udaj się
na wizytę do onkologa.

~

Pamiętaj! Nie każda zmiana, jaką wyczujesz, to rak. Szacuje się,
że w większości przypadków są to łagodne i niegroźne torbiele,
gruczolakowłókniaki, zwapnienia, tłuszczaki.
Ale koniecznie trzeba to sprawdzić.

~
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NIEZBĘDNA,
N IE T Y LKO J E SIEN IĄ

Z

miana stylu życia, stosowanie filtrów – zarówno
tych w kosmetykach, jak i w ubraniach – sprawia,
że w coraz mniejszym zakresie wystawiamy skórę
na słońce. Ta przeciwsłoneczna profilaktyka spowodowana jest głównie troską o skórę. Tymczasem
to właśnie wskutek fotosyntezy dochodzi do wytworzenia
przez organizm witaminy D. – Przy odpowiednim nasłonecznieniu powstała w skórze witamina D może pokrywać zapotrzebowanie organizmu nawet w 80 proc., źródła pokarmowe
to tylko 20 proc. Ale ponieważ żyjemy w takiej a nie innej szerokości geograficznej, zaś liczba dni słonecznych jest niewielka,
synteza skórna może być – i z badań wynika, że jest – mocno
niewystarczająca i wpływa na niedobory witaminy D w naszej
populacji – potwierdza Ewa Sypnik-Pogorzelska, specjalista
ds. żywienia, dietetyk, współwłaścicielka poradni dietosfera.pl.

zdrowie
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DLACZEGO WARTO

– Witamina D jest niezbędna w regulacji prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforanowej i tworzenia kości. Chroni
przed osteoporozą i zmniejsza ryzyko złamań. Z badań wynika również, że związek ten warunkuje i wspomaga pracę naszego układu odpornościowego oraz układu nerwowego. Dodatkowo poprawia syntezę i wydzielanie insuliny w trzustce – wyjaśnia
Ewa Sypnik-Pogorzelska z dietosfera.pl.
Do skutków niedoborów tej witaminy zalicza się ryzyko zachorowania na schorzenia naczyń i układu krążenia, a nawet zespół
jelita drażliwego. Im mniej witaminy D w organizmie, tym ogólna słabsza kondycja i wytrzymałość. – Niedobór witaminy D
może zwiększać zagrożenie chorób tarczycy i sercowo-naczyniowych, niektórych nowotworów i parkinsona. Z wielu naukowych doniesień wynika również, że niedobory witaminy D
mogą wpływać na funkcjonowanie pamięci ale również na zaburzenia nastroju i depresję – dodaje ekspertka.
Badanie przeprowadzone na 680 brazylijskich kobietach w wieku od 35 do 74 lat wykazało związek pomiędzy niedoborem
witaminy D a podwyższonym poziomem glukozy we krwi.
Naukowcy podkreślili, że wyższy poziom witaminy zmniejsza
ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. ◆

PRZEZ CAŁY ROK

– Żeby doszło do odpowiedniej syntezy witaminy D, muszą
być spełnione pewne warunki. Trzeba wybrać słoneczny i bezchmurny dzień w okresie letnim, bo od marca do października mamy najlepszy kąt padania promieni słonecznych. Ponadto należy odkryć przynajmniej 18-20 proc. ciała, np. przedramiona
i nogi – ale nie nakładać filtrów. Najlepiej to robić w godzinach
między 10 a 15, a niestety większość z nas przebywa wtedy
w pomieszczeniach – mówi Ewa Sypnik-Pogorzelska.
Zgodnie z dotychczasowymi rekomendacjami w naszej szerokości geograficznej suplementacja witaminą D to konieczność
właściwie przez cały rok, a zwłaszcza od września do kwietnia.
– Ze względu na coraz większą liczbę badań i doniesień na temat
roli tej witaminy w naszym organizmie zaleca się, aby niezależnie od pory roku dbać o prawidłowy jej poziom. Dobrze
jest przyjmować ją wraz z dietą, np. spożywając ryby. Ale również warto zatroszczyć się o jak najskuteczniejszą syntezę skórną: częste przebywanie w słoneczne letnie dni na powietrzu
– wyjaśnia Ewa Sypnik-Pogorzelska.
Jednak nawet gdybyśmy w pełni wykorzystali dobrodziejstwa
opalania przez wszystkie ciepłe miesiące, nie zapewnimy sobie
zapasu witaminy D na jesień i zimę. Wynika to z tzw. ogólnoustrojowego działania tego mikroskładnika. Witamina D
wpływa na funkcje ciała na poziomie komórkowym, co…
trwa miesiącami. Nie wystarczy więc ani przez 3-4 tygodnie
opalać się, ani okazjonalnie przyjmować suplementy, by trwale
zadbać o swoje zdrowie.
– Jesienią i zimą powinniśmy bezwzględnie przejść na suplementację, ale przed aplikowaniem pastylki wykonać odpowiednie badanie, skonsultować się z lekarzem i dobrać dawkę witaminy D. Coraz częściej o suplementacji witaminą D mówi się
bowiem nie tylko w kontekście dzieci i osób starszych, lecz także całego społeczeństwa i przez cały rok – dodaje dietetyk.
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NASZ EKSPERT
Ewa Sypnik-Pogorzelska

specjalista ds. żywienia, dietetyk, współwłaścicielka
poradni dietosfera.pl

Coraz rzadziej się opalamy,
coraz staranniej chronimy
skórę przed promieniowaniem
UV. Efekt to chroniczny
niedobór witaminy D, na który
cierpi nawet miliard osób
na całym świecie. W Polsce
dotyczy on aż 90 proc.
populacji. / TEKST Anna Furs
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Witamina D występuje w żywności w niewielkich
ilościach i to głównie w takich produktach jak: ryby,
tran, jaja, drożdże i grzyby kapeluszowe, np. pieczarki.
Właściwa jej podaż z tych źródeł nie jest łatwa.
Z doświadczenia kilkunastu lat pracy z pacjentami
wiem, że w Polsce spożycie ryb jest wciąż na bardzo
niskim poziomie. Wystarczyłoby 100 g śledzia w oleju
lub 55 g wędzonego węgorza dziennie, aby pokryć
zapotrzebowanie (800 UI) na witaminę D.
Teoretycznie nie jest to trudne do realizacji,
ale z praktyki wiem, że się to nie udaje.
Z kolei zjedzenie kilograma pieczarek czy 20 jaj jest
po prostu niezdrowe i raczej nierealne! Zatem pozostają
racjonalna dieta z dobrymi preparatami witaminy D
w odpowiedniej dawce oraz częste spacery.
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GDY PALI
i piecze
To powszechne
schorzenie
ma charakter
przewlekły. Niestety,
często latami bywa
bagatelizowane.
Tymczasem refluks
żołądkowo-przełykowy można
i należy leczyć.
/ TEKST Alicja Grądzka

P

omiędzy przełykiem a żołądkiem znajduje się
dolny zwieracz przełyku – mięsień, który przy
połykaniu rozkurcza się, by pokarm mógł swobodnie przejść, a następnie kurczy, co zapobiega
jego cofaniu. Gdy zwieracz ten pracuje nieprawidłowo albo jest niewydolny, pojawia się choroba refluksowa, na skutek której kwaśna treść żołądkowa drażni ściany przełyku i wywołuje nieprzyjemne uczucie, popularnie
nazywane zgagą. Oprócz tego schorzeniu często mogą towarzyszyć bóle w klatce piersiowej, trudności w przełykaniu,
przewlekły kaszel, chrypka, kwaśny posmak w ustach, nieświeży oddech, zapalenie krtani i gardła, problemy z oddychaniem. W krajach rozwiniętych 20 proc. populacji zmaga
się z takimi objawy przynajmniej raz w tygodniu, a połowa
z nich odczuwa je codziennie.

SKĄD TEN PROBLEM

Za występowanie refluksu mogą odpowiadać wady wrodzone lub nabyte. Przede wszystkim na chorobę tę można zapracować sobie złą dietę – tłustą i ciężkostrawną. Dlatego przypadłość ta często dotyczy osób z nadwagą. Jej wystąpieniu

20

sprzyja nadmierne spożywanie kawy, alkoholu, gazowanych
napojów, czekolady, palenie tytoniu, ale także zażywanie
niektórych leków, w tym antykoncepcji hormonalnej. Refluks
może pojawić się ponadto w przebiegu innych chorób,
np. cukrzycy, twardziny układowej, alergii i nietolerancji
pokarmowych, przepukliny rozworu przełykowego. To także częsta dolegliwość ciężarnych – tu winne są hormony,
które wpływają na rozluźnienie mięśni przewodu pokarmowego, w tym również dolnego zwieracza przełyku. Ryzyko
rozwinięcia choroby wzrasta wraz z wiekiem.

CO ŁAGODZI SYMPTOMY

Jeśli dokuczają ci dolegliwości związane z przewodem
pokarmowym, przyjrzyj się swojemu jadłospisowi. Zwróć
uwagę, co u ciebie wywołuje przykre objawy (czekolada,
alkohol, kawa, żółty ser, cytrusy), staraj się je eliminować.
Zadbaj, by twoje posiłki były lekkostrawne, ale ważna jest
też ich regularność i wielkość porcji. Unikaj schylania się
po jedzeniu, gdyż wówczas łatwej cofa się do przełyku kwaśna treść z żołądka. Spożywaj mniejsze ilości, ale częściej.
Unikaj jedzenia w pośpiechu oraz na dwie, trzy godziny
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przed położeniem się do łóżka, gdyż w tej pozycji naturalnie zmniejsza się napięcie zwieracza dolnego przełyku.
Samopoczucie może poprawić uniesione wezgłowie
lub dodatkowa poduszka pod głową.
Aby złagodzić przykre uczucie pieczenia, możesz schrupać
kilka migdałów, łyżeczkę płatków owsianych albo wypić
napar ze świeżego korzenia imbiru lub siemienia lnianego.
Szybką ulgę przyniosą też dostępne bez recepty środki farmaceutyczne powstrzymujące wydzielanie kwasu żołądkowego lub zobojętniające soki trawienne. Powinny być one
jednak zażywane sporadycznie, a bez konsultacji z lekarzem
nie stosuj ich stale dłużej niż dwa tygodnie.

JAK TO SIĘ LECZY

Jeśli uczucie zgagi albo inne wymienione powyżej objawy
występują regularnie i utrzymują się ponad dwa miesiące,
nie zwlekaj z wizytą u gastrologa. To ekspert od chorób związanych z układem pokarmowym: przełyku, żołądka, jelit,
wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Na wizytę do tego specjalisty w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie. Lekarz
ten może zlecić ci np. gastroskopię, RTG z kontrastem, manometrię przełyku lub całodobową pH-metrię. Następnie zaplanuje leczenie, które może być różnokierunkowe: od zmian
w diecie, przez przyjmowanie farmaceutyków, po zabiegi
chirurgiczne. Mimo że refluks żołądkowo-przełykowy nie jest
chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu, może skutecznie
je uprzykrzyć. W dodatku nieleczony prowadzi do licznych powikłań, więc nie można go bagatelizować. ◆

MOŻLIWE POWIKŁANIA
• nadżerki przełyku
• zwężenie przełyku
• owrzodzenie
• krwawienie z owrzodzenia
• perforacja owrzodzenia
• przełyk Barretta
• erozja szkliwa i próchnica
• nowotwory przełyku

~
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nany od stuleci, stosowany w lecznictwie,
także domowym. Pięknie wygląda i nie jest
wymagający w uprawie. Ma białe lub kremowe kwiaty, zebrane w charakterystyczne kwiatostany, które podziwiać można w maju i czerwcu. Natomiast owoce – przypominające czarne jagody
– dojrzewają od sierpnia do października i wtedy też
należy je zbierać.

Wzmacnia, działa
przeciwwirusowo,
przeciwbakteryjnie,
przeciwzapalnie, napotnie,
a także moczopędnie, a przy tym
poprawia odporność. W celach
zdrowotnych można
wykorzystać zarówno owoce,
jak i liście, nasiona czy kwiaty.
Zobacz, jak go prawidłowo
przetwarzać.
/ TEKST Klara Brzozowa

DLACZEGO JEST TAKI CENNY?

Za lecznicze działanie kwiatów i owoców – najpopularniejszych i najlepiej wykorzystanych składników czarnego bzu – odpowiadają f lawonoidy, a zwłaszcza rutyna
i kwercetyna, które mają działanie immunostymulujące,
przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Ponadto bez jest bogaty w kwasy organiczne: walerianowy i ferulowy, mające
działanie rozkurczające i uspokajające, jak również zawiera: garbniki, pektyny, antocyjany oraz związki mineralne, m.in. wapń, sód, potas, żelazo, glin, a także witaminy
A, C i z grupy B4.

CZ ARNY

Ostatnio naukowcy z Uniwersytetu w Sydney podali ekstrakt z jagód bzu bezpośrednio do komórek. Okazało się,
że roślina ta – dzięki zawartym w niej flawonoidom, nadającym jej fioletowe zabarwienie – hamuje przenikanie wirusa do komórek i spowalnia jego namnażanie, mobilizując
układ immunologiczny do uwalniania cytokin. Te ostatnie
odpowiedzialne są za komunikację pomiędzy komórkami
w trakcie walki z infekcją. Nic dziwnego, że często czarny
bez określany jest mianem naturalnego antybiotyku.

NA CO STOSOWAĆ?

Napar lub syrop z kwiatów pomaga zwalczyć infekcje, działa napotnie, obniża gorączkę, chroni układ krwionośny.
Dlatego polecany jest m.in.:
• przy obniżonej odporności
• w przeziębieniu i grypie, zapaleniu oskrzeli
• w kuracjach detoksykujących
• przy stanach zapalnych m.in. stawów, skóry, żołądka,
układu moczowego, rwie kulszowej
• w przypadku dolegliwości trawiennych
• w chorobach układu krążenia, miażdżycy
• jako element profilaktyki zdrowych oczu
• dla zaostrzenia apetytu i wzmocnienia po chorobach.
Można nim płukać jamę ustną i gardło. Albo przemywać
cerę, szczególnie problematyczną: tłustą, mieszaną i naczynkową. Znajdziemy go np. w kremach do cery dojrzałej
i z tendencją do pękania naczynek, a także balsamach antycellulitowych. Napar może być płukanką do ciemnych włosów, które stają się dzięki temu nawilżone i błyszczące.
Z owoców czarnego bzu można przyrządzić sok, syrop,
nalewkę lub dżem i wzmacniać się nimi przy przeziębieniu, a nawet zapaleniu oskrzeli czy grypie. ◆

WAŻNE!
• Nie stosuj czarnego bzu na surowo! Roślina zawiera
trujące: sambunigrynę i sambucynę, które mogą wywołać
wymioty lub biegunkę. Rozkładają się podczas gotowania
lub suszenia.
• Nie zbieraj niedojrzałych jagód, bo zawierają glikozydy, z których podczas trawienia może powstać trujący
cyjanowodór. Dojrzałe owoce są ciemnofioletowe i rosną
na brunatnych szypułkach.

BE Z

~

Jagody susz w najpierw temperaturze 30, a potem 60 st. Celsjusza.
Dopiero po ususzeniu pozbaw nasiona szypułek.

~
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JAK ZROBIĆ SOK Z JAGÓD CZARNEGO BZU?
200 g owoców czarnego bzu zalej 500-700 ml wody.
Gdy owoce popękają, odstaw garnek z gazu. Lekko przestudzony wywar przecedź, po czym ponownie gotuj i dosłódź,
przelej do uprzednio wyparzonych butelek. Przechowuj
w zacienionym i raczej chłodnym miejscu.
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iliżanka aromatycznej kawy – nie ma nic lepszego na dobry początek dnia. Nie tylko działa pobudzająco, także zwiększa sprawność myślenia
i – co najważniejsze – dostarcza niesamowitych
wrażeń smakowych. Zazwyczaj zadowalamy się
jednym kubkiem, ale co szósty Polak pije jej zdecydowanie
więcej. Choć są tacy, którzy nie lubią kawy, to jej aromat
uwielbiają chyba wszyscy! W ziarnach zawarte są setki
substancji zapachowych, a ich kompozycja jest na tyle
niepowtarzalna, że naukowcom do dziś nie udało się odtworzyć tej woni w laboratorium.

JAKIE MA ZALETY

Do niedawna panowało przekonanie, że picie kawy odwadnia, uzależnia, powoduje nadciśnienie i problemy z sercem.
Współczesne, liczne badania dowodzą jednak, że jej umiarkowane spożywanie, czyli nie więcej niż 4 filiżanki dziennie,
sprzyja zdrowiu i samopoczuciu.

24

Ponad połowa Polaków
rozpoczyna od niej
każdy dzień. Oprócz
przyjemności, jaką
gwarantują jej smak
i zapach, skutecznie
stawia na nogi.
Czy regularne picie
kawy jest jednak
korzystne dla zdrowia?
/ TEKST Agata Kucucha

• Zwiększa koncentrację i poprawia umiejętności
poznawcze.
• To dobre źródło przeciwutleniaczy, które są pogromcami
wolnych rodników, przyspieszających m.in. starzenie.
• Zawiera substancje o działaniu przeciwzapalnym, dzięki
czemu chroni przed miażdżycą i nowotworami.
• Regularne picie kaw y zmniejsza ryzyko rozwoju
cukrzycy.
• Poprawia spalanie tkanki tłuszczowej.
• Usprawnia perystaltykę jelit, co może przynieść ulgę osobom cierpiącym na zaparcia. Około 30 proc. osób niedługo
po wypiciu kawy ma pilną potrzebę udania się do toalety.

KIEDY LEPIEJ JEJ UNIKAĆ

Kofeina w nadmiarze, czyli ponad 400 mg (espresso to około 63 mg) na dobę, może poważnie zaszkodzić. Poza ilością
wypitych latte czy cappuccino należy pamiętać, że substancja ta znajduje się także w herbacie, czekoladzie, coli i napo-
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jach energetyzujących. Przedawkowanie kofeiny skutkuje
uczuciem niepokoju, przyspieszonym biciem serca, bólami
głowy i żołądka czy bezsennością. Aby nie zakłócała nocnego odpoczynku, nie powinno się jej pić później niż 4 godziny przed snem. A najlepiej robić to w godzinach przedpołudniowych. Komu jeszcze nie jest wskazana?
• Nie służy osobom cierpiącym na chorobę refluksową
czy niestrawność. Pobudza wydzielanie kwasu solnego,
co może sprzyjać powstawaniu zmian zapalnych w obrębie
żołądka i jelit.
• Kofeina przechodzi przez łożysko i zakłóca przepływ krwi
w tym narządzie oraz transport substancji odżywczych
potrzebnych do prawidłowego rozwoju płodu – dlatego nie
powinny jej pić kobiety w ciąży, a także karmiące.
• Sprzyja osteoporozie – przez to, że mała czarna przyczynia się się do szybszego wydalania wapnia i magnezu
z organizmu.
• Niewskazana jest cierpiącym na nerwice, a także osobom,
które na co dzień borykają się z dużym stresem.
• Ponieważ zawiera kwas szczawiowy, który łączy się z wapniem, tworząc trudno rozpuszczalne sole, może zwiększać
ryzyko kamicy.
• Kofeina podwyższa ciśnienie krwi, dlatego osoby z nadciśnieniem powinny zachować ostrożność i umiar.

JAK ZAPARZAĆ?

Jak się okazuje, sposób zaparzania kawy ma znaczenie. Najmniej zdrowa jest ta zawierająca fusy, np. po turecku. To dlatego, że znajdują się w nich tłuszcze, które mogą m.in. podrażniać śluzówkę żołądka. Znacznie lżejsze są napary z ekspresów:
przelewowych czy ciśnieniowych. W Polsce bardzo popularna jest kawa rozpuszczalna. Powstaje ona z czystego, pozbawionego fusów naparu, jednak w praktyce warto sprawdzać
jej skład. Chodzi o zbędne dodatki, które mają wydłużyć
żywotność produktu lub poprawić jego smak. Dobrze jest
unikać saszetek „kilka w jednym”, które składają się głównie z cukru i substancji smakowych.
Aby kawa jak najdłużej zachowała aromat, powinna być odpowiednio przechowywana, w szczelnym opakowaniu. Dopływ
powietrza sprawia, że produkt szybko wietrzeje i chłonie
zapachy z zewnątrz. ◆

~

20 minut po wypiciu
kawy czujesz, że możesz
góry przenosić. Niestety,
nie na długo. Pobudzające
działanie napoju trwa mniej
więcej trzy godziny.

~
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kład odpornościowy zaczyna kształtować się już
w życiu płodowym, jednak po porodzie jest
on jeszcze bardzo niedojrzały. Noworodek,
co prawda, otrzymuje od matki pierwszy parasol
ochronny w postaci przeciwciał IgG i pozostaje
pod jego wpływem do końca okresu karmienia piersią, ale młody organizm musi nauczyć się zmagać z niebezpiecznymi
dla zdrowia drobnoustrojami: wirusami, bakteriami, grzybami.
Proces budowy układu immunologicznego jest długi i żmudny.
Względną dojrzałość uzyskuje dopiero ok. 12. roku życia.
Do tego czasu często daje się we znaki, np. u świeżo upieczonych przedszkolaków i uczniów, którzy nagle zaczynają mieć
styczność ze zwiększoną liczbą patogenów. O układ immunologiczny dziecka należy dbać na każdym etapie jego rozwoju.
Wpływa na niego szereg uzupełniających się czynników.

DIETA

W mleku matki znajdują się ochronne przeciwciała, dlatego
kamienie piersią jest najlepszą obroną przed chorobami,
choć nie stuprocentową. Po rozszerzeniu diety należy dbać,
aby jadłospis był prawidłowo zbilansowany: bogaty w białko,
zawarte w mięsie, rybach i jajach oraz witaminy i minerały.
Zgodnie z zaleceniami Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, każdy posiłek powinien zawierać porcję warzyw
lub owoców. Jeśli masz w domu niejadka, nie stosuj przymusu,
lepszym sposobem jest pozwolenie dziecku na zabawę jedzeniem i próbowanie przez nie małej ilości nowych produktów.

AKTYWNOŚĆ

6 SPOSOBÓW
NA O D P O R N O Ś Ć

Jesienią nietrudno o infekcje. Choć nie jesteś w stanie całkowicie
ochronić przed nimi dziecka, możesz zadbać, by chorowało
rzadziej i lżej. Poznaj metody, które skutecznie wzmacniają
układ immunologiczny.
/ TEKST Alicja Grądzka
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Przebywanie na świeżym powietrzu to istotny czynnik kształtowania odporności. Zadbaj, by dziecko każdego dnia przebywało na dworze, bez względu na aurę. Wyjątkiem – zwłaszcza u niemowląt – są dni, kiedy słupek rtęci spada poniżej –10 stopni
Celsjusza oraz wieje silny wiatr. Dzięki zmiennej pogodzie układ
immunologiczny uczy się reagować na różne czynniki i tym
samym wzmacnia się. Dodatkowo dziecko jest odpowiednio
dotlenione, co także ma znaczenie dla jego zdrowia. Pamiętaj,
że katar i kaszel nie są przeciwwskazaniem do wyjścia na dwór.
Jeśli malec nie gorączkuje i ogólnie czuje się dobrze, powinien
wychodzić na spacery.

UBRANIE

Przegrzanie często bywa gorsze od wyziębienia. Ubierając niemowlaka na spacer, przyjmij zasadę, by miał „o jedną warstwę
więcej niż ty”. Starsze, aktywne dziecko warto ubierać na cebulkę tak, by w każdym momencie można było łatwo zrezygnować
z jednej rzeczy. Jak sprawdzić, czy maluchowi nie jest za gorąco? Wystarczy dotknąć jego karku. Spocony oznacza przegrzanie, chłodny – wyziębienie. Umiar zachowaj także w zakładaniu czapeczki. Ma to sens w zimne, wietrzne lub słoneczne dni.

HARTOWANIE

Chłód powoduje kurczenie się naczyń krwionośnych, przez co
leukocyty odpowiedzialne za walkę z infekcjami wolniej docierają do narządów, co potencjalnie może zwiększać ryzyko złapania przeziębienia. Warto przygotować organizm dziecka
na takie momenty. Możesz, np. zdjąć mu skarpetki i pozwolić→

27
/ WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2019

/

zdrowie

przez kilka minut pochodzić boso po chłodnej podłodze.
Dobrym pomysłem jest też krótkie wyjście na dwór, gdy pada
deszcz – pozwól malcowi zmoknąć. A po powrocie do domu
szybko otul kocem i podaj ciepłą wodę z sokiem malinowym lub z miodem i cytryną. Pamiętaj jednak, by hartować
malca tylko wtedy, gdy jest całkowicie zdrowy. Na odporność malucha pozytywnie wpływa też 2-3 tygodniowa
zmiana klimatu na morski lub górski.

ROZSĄDNA OCHRONA

W pierwszym miesiącu staraj się ograniczać kontakt dziecka z otoczeniem, do ukończenia szóstego miesiąca wyparzaj jego naczynia, a do 2. urodzin – o ile to możliwe
– nie posyłaj do żłobka. To działania, które stopniowo przygotują młodziutki organizm na kontakt z niebezpiecznymi drobnoustrojami. Co jednak ważne, nie przesadzaj
ze sterylnością. Półrocznemu szkrabowi wystarczy dokładnie myć naczynia, nie trzeba ich już sterylizować. Pozwalaj dziecku wkładać rączki do buzi czy ubrudzić się podczas spaceru. Jeśli zaś twoja pociecha od początku łapie
infekcję za infekcją, a w dodatku rozpoczyna swoją przygodę z przedszkolem lub szkołą, możesz w porozumieniem
z lekarzem rozważyć wzmocnienie jego układu immunologicznego specjalnymi preparatami.

SUPLEMENTY

NASZ EKSPERT
lek. med. Andrzej Mierzecki

pediatra, Centrum Medyczne ENEL-MED
Jaka roczna liczba zachorowań dziecka
jest normalna, a jaka powinna niepokoić?
Układ odpornościowy dojrzewa nie krócej niż sześć lat.
Maluch przebywający w domu choruje nie więcej niż trzy
razy w roku – o ile nie ma starszego rodzeństwa. Pójście
do przedszkola lub żłobka dramatycznie zmienia ten stan.
Przez pierwsze dwa lata dziecko przechodzi między 8
a 15 chorób, którym towarzyszy gorączka. Temperatura
zazwyczaj utrzymuje się nie dłużej niż trzy dni, silne katar
i kaszel mogą trwać nawet tydzień i słabną przez kolejne
dwa. Taki stan można uznać za mieszczący się w normie.
Jeżeli choroba ma bardziej gwałtowny przebieg, należy
jak najszybciej zgłosić się do pediatry.

Witaminy odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego. Przez pierwsze trzy
miesiące życia zaleca się codzienne podawanie witamin K+D.
Pierwsza odpowiada za prawidłowe krzepnięcie krwi, druga za wchłanianie wapnia i odporność. Od czwartego miesiąca kontynuuj tylko podawanie witaminy D w dawce
400 jednostek, po 6. urodzinach dziecka dawkę zwykle zwiększa się do 800 jednostek. U półrocznego niemowlęcia kończą się zapasy żelaza zgromadzone jeszcze w życiu płodowym. W tym okresie poproś pediatrę o skierowanie na badania
krwi malca, ponieważ niedobory tego ważnego pierwiastka
prowadzą do anemii. W razie potrzeby zleci jego uzupełnienie. Istnieje szeroka gama suplementów oraz witamin dla dzieci,
ale zasadność ich podawania najlepiej skonsultować z lekarzem bądź farmaceutą. ◆
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Statystycznie dotyka jedną na sto kobiet. Niespodziewanie. Problem
przedwczesnego klimakterium jest szczególnie dotkliwy, gdy dopiero
planujemy powiększenie rodziny. Co wtedy? Pytamy Roberta Gizlera,
specjalistę z zakresu leczenia niepłodności.

P R O B L E M Y Z P Ł O D N O Ś C I Ą?

MENOPAUZ A?
33
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ległych zmian w jajnikach (np. przy endometriozie). Ostatnią
grupę czynników, na które obecnie najbardziej zwraca się uwagę, stanowią procesy cywilizacyjne.

~

Nieregularne
i coraz rzadsze
miesiączki
albo przeciwnie
– krwawienia
2-3 razy
w miesiącu,
to powód,
by niezwłocznie
zgłosić się
do lekarza
ginekologa.

~

• Jedna z przyczyn niepłodności to

przedwczesna menopauza. Czym ona jest?

Menopauza, zwana inaczej przekwitaniem lub klimakterium,
jest naturalnym etapem w życiu kobiety.To moment zakończenia okresu prokreacyjnego. W okresie perimenopauzy, trwającym zazwyczaj od pół roku do dwóch lat, następuje ustawanie i finalnie zatrzymanie cyklu miesiączkowego. Zazwyczaj
występuje u kobiet pomiędzy 45. a 55. rokiem życia. Zdarza się
jednak, że wcześniej. O przedwczesnej menopauzie, a właściwie przedwczesnym wygasaniu czynności jajników (POF),
mówimy, gdy pojawi się ona przed 40. rokiem życia.
• Jakie są jej przyczyny?
Występowanie tego zjawiska przed 40. rokiem życia traktowane jest oczywiście jak stan niepożądany, odbiegający od normy. Przedwczesna menopauza może być traktowana jak choroba sama w sobie, ale może także być skutkiem innych schorzeń
lub nieprawidłowości genetycznych. Jej przyczyny nie są całkowicie znane, ale wśród nich można wyróżnić kilka czynników, które z pewnością mają wpływ na zaistnienie tego zjawiska u niektórych kobiet.
Pierwszym są przyczyny genetyczne związane z nieprawidłowościami chromosomu X lub strukturalnymi innych chromosomów. Częstą przyczyną jest także autoimmunologiczne uszkodzenie jajników towarzyszące schorzeniom układowym,
np. toczniowi trzewnemu, miastenii czy reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Przedwczesne wystąpienie procesu przekwitania
związane jest także z leczeniem nowotworów poprzez radioi chemioterapię czy jako następstwo operacyjnego leczenia roz-
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• Chce pan powiedzieć, że tryb życia

współczesnych kobiet może odpowiadać
za przedwczesną menopauzę?

Jest to grupa czynników najmniej w obecnej chwili zbadana,
jednak z całą pewnością mająca wpływ na opisywane zjawisko. POF obecnie diagnozowany jest już u jednej na 100 pacjentek, a więc znacznie częściej niż jeszcze 25 lat temu. Przewlekły
stres, używki, niezdrowa żywność czy zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy, z pewnością powodują zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przedwczesną menopauzę. Ponadto mogą na nią pośrednio wpływać także niektóre schorzenia
cywilizacyjne, takie jak: cukrzyca, miażdżyca, choroby układu pokarmowego itp.
• Jak w takim razie radzić sobie

z zespołem POF, kiedy już się pojawi?

Przede wszystkim należy właściwie zdiagnozować problem.
Jeżeli kobieta zauważy objawy, takie jak nieregularne i coraz
rzadsze miesiączki albo przeciwnie – krwawienia 2-3 razy w miesiącu, powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza ginekologa.
Diagnoza jest tym ważniejsza, że czasami objawy zaburzeń cyklu
mogą być spowodowane przez inne schorzenia, które niejednokrotnie mogą stanowić realne zagrożenie dla życia kobiety.
Po drugie, należy starać się zaakceptować zaistniałą sytuację.
• Co pan przez to rozumie?
Przez wiele moich pacjentek po 40. roku życia informacja
o początku przekwitania jest przyjmowana z wielkim trudem.
To zrozumiałe, ponieważ wiele kobiet traktuje ten etap jako
koniec okresu biologicznej młodości. Tym trudniejsze jest to
jednak dla kobiet, których wygasanie czynności jajników dotyka tuż po 30. roku życia. Nierzadko w takiej sytuacji konieczna jest pomoc psychologa. Niemniej jednak nawet młoda kobieta musi zdać sobie sprawę, że menopauza to nie wyrok ani tym
bardziej coś, co musi zmienić jakość jej życia na gorsze. W tym
miejscu znowu przychodzi z pomocą medycyna. Nieprzyjemne i niekiedy szkodliwe skutki menopauzy można w zupełności zniwelować, stosując odpowiednią terapię hormonalną zaleconą przez lekarza oraz wspomagać ją odpowiednią dietą
przygotowaną przez dietetyka.
• A czy w przypadku wygaśnięcia

• Co zatem może zrobić kobieta, która

chce mieć dziecko w takiej sytuacji…

Powtórzę się, ale ponownie z pomocą przychodzi nowoczesna
medycyna. Tym razem pod postacią metody in vitro. Ważna
jest szybka diagnoza. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany
POF, tym szybciej można dokonać pobrania własnych komórek jajowych od pacjentki w celu przeprowadzenia procedury
zapłodnienia in vitro.
• A co mają zrobić pacjentki,

które nie chcą zajść w ciążę od razu?

Procedura się nie zmienia. Komórka jajowa może być pobrana
od takiej pacjentki i przy właściwym przechowywaniu z powodzeniem wykorzystana nawet po kilku latach. Jest to metoda
ważna nie tylko z punktu widzenia kobiet, u których zdiagnozowano już przedwczesną menopauzę, ale także tych, które są
zagrożone wystąpieniem niepłodności, na przykład na skutek
planowanego leczenia onkologicznego.

Soyfem to LEK
posiadaj�cy
badania kliniczne1

• A jeśli nie można już pobrać

od pacjentki komórki jajowej?

Możemy wtedy skorzystać z tak zwanej procedury donacji komórki jajowej. Wtedy przeprowadza się standardową, można powiedzieć, klasyczną metodę zapłodnienia in vitro, tyle tylko, że nasieniem partnera lub męża zapładnia się komórkę dawczyni.
• Czy pacjentka ma wpływ

na to, czyją komórkę jajową otrzyma?

• Zmniejsza nasilenia
uderze� gor�ca
– 100%1
• Zmniejsza zaburzenia
snu – 98%1
• Zmniejsza nasilenia
nadmiernej
potliwo�ci – 94%1

Dawczynie komórek jajowych są anonimowe. Oznacza to,
że wszelkie informacje udzielane o nich są konstruowane w taki
sposób, by niemożliwa była ich identyfikacja. Oczywiście muszą
być zdrowe. Musi być też udowodniona ich płodność. Oznacza
to, że dawczynią może być wyłącznie kobieta, która urodziła już
przynajmniej jedno zdrowe dziecko. Ponadto pacjentka ma często możliwość sprawdzenia podstawowych informacji o dawczyni jak wiek, wykształcenie, a nawet niektóre cechy fizyczne,
przeglądając udostępnione przez nią zdjęcia z dzieciństwa.
• Czy są jakieś ograniczenia

dotyczące tej procedury?

W InviMed program in vitro z komórkami jajowymi dawczyni dedykowany jest kobietom do 49. roku życia. Poza tym,
na pozyskanie komórek jajowych mogą zdecydować się pary,
które pozostają zarówno w związku partnerskim, jak i małżeńskim, natomiast nie mogą skorzystać z niego singielki. ◆

1
Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A:
Ocena dziaĄania i tolerancji preparatu Soyfem u kobiet we
wczesnym okresie pomenopauzalnym.
PrzeglÇd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

czynności jajników terapia hormonalna
może pomóc zajść w ciążę?

Niestety, wygaśnięcie czynności jajników powoduje nieodwracalną niepłodność. Ten element choroby jest chyba najtrudniejszy do zaakceptowania przez kobiety, które dotknęła ona przedwcześnie. Jest to tym cięższe, że u wielu moich pacjentek POF
rozpoznawane jest właśnie wtedy, gdy decydują się one na zajście w ciążę i założenie rodziny. Trzeba sobie więc uświadomić,
jaki wewnętrzny dramat musi przeżywać kobieta, która dowiaduje się o diagnozie. Na szczęście także i w tej kwestii menopauza nie przesądza o możliwości zostania mamą.
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NASZ EKSPERT
lek. med. Robert Gizler
specjalista ginekolog-położnik,
dyrektor medyczny kliniki InviMed we Wrocławiu
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6R\IHP)RUWH
230,8 mg, tabletki powlekane: Ka�da tabletka powlekana zawiera
230,8 mg wyci�gu (jako wyci�g suchy) z Glycine max L. semen
(nasion soi) (100 – 400 : 1), co odpowiada 60 mg zespo�u izoawonów, w przeliczeniu na genistein�.
:VND]DQLDSOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania
u kobiet w okresie przekwitania w celu �agodzenia wyst�puj�cych
objawów, takich jak: uderzenia gor�ca, nadmierna potliwo��,
zak�ócenia snu, uczucie napi�cia nerwowego i niepokoju.
3U]HFLZZVND]DQLD Nadwra�liwo�� na soj�, olej sojowy,
orzeszki ziemne lub na któr�kolwiek substancj� pomocnicz�.
Ci��a i karmienie piersi�.
3RGPLRWRGSRZLHG]LDOQ\ Biofarm Sp. z o.o.,
ul. Wa�brzyska 13, 60-198 Pozna�

forma & fit

MARSZ
Z E L E M E N TA M I B I E GU
To forma aktywności dla każdego, bez względu na kondycję,
wiek czy… wagę. W dodatku możesz ją uprawiać wszędzie
i o każdej porze. Poznaj zasady marszobiegu.
/ TEKST Alicja Grądzka

forma & fit

Kolejnym krokiem może być zwiększenie liczby treningów
do czterech w tygodniu albo pozostanie przy trzech, ale stopniowo wydłużając jeden z nich. Co tydzień dodawaj do niego 5 minut, aż dojdziesz do 60-minutowego marszobiegu.
W efekcie będziesz mieć 2 treningi po 30 minut i jeden
godzinny.

TEGO NIE RÓB

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zbyt szybkie
zwiększanie obciążeń. Dotyczy to zarówno zmian proporcji marsz-trucht, jak i tempa biegu. Nieprzygotowany na wysiłek
organizm może reagować bólem, a nawet kontuzjami. Ponadto towarzyszące nadmiernemu wysiłkowi uczucie zmęczenia może skutecznie zniechęcać cię do wyjścia na kolejny
trening. Marszobiegi powinny cię relaksować i sprawiać
przyjemność.
Pamiętaj, że możesz mieć gorsze dni, dlatego dobieraj obciążenia także do swojego samopoczucia. Dopasowuj proporcje marszu i biegu do aktualnej formy czy warunków pogodowych danego dnia.

ZALET BEZ LIKU

Regularne treningi (3-4 razy w tygodniu) przez kilkadziesiąt
minut pozwalają spalać tkankę tłuszczową, dotleniają organizm, a także zapewniają mięśniom i stawom potrzebną dawkę wysiłku, co przekłada się na ogólną kondycję organizmu.
Zmienne tempo sprawia, że jest to bardzo skuteczny trening
kardio. Ponieważ ta forma aktywności nie powoduje zbytnich
obciążeń, polecana jest zarówno seniorom, jak i świeżo upieczonym mamom, sprawdza się u osób mających problemy ze
stawami, nadwagą czy powracającym do sportu po kontuzjach.
Co ważne, marszobieg można trenować wszędzie, zarówno
na siłowni na bieżni, jak i na świeżym powietrzu. Wystarczy
alejka w parku lub ścieżka na łące.

WAŻNA TECHNIKA

Podczas maszerowania i biegania pamiętaj o zachowaniu
prawidłowej postawy. Sylwetkę trzymaj wyprostowaną, głowę lekko uniesioną, ramiona ściągnięte do tyłu. Ręce zgięte w łokciach pod kątem prostym powinny pracować w barkach tak, jak przy biegu. ◆

~

T

o chód przeplatany truchtem, w różnych proporcjach i tempie – zależy od kondycji. Aby zacząć
przygodę z marszobiegiem nie potrzebujesz żadnych przygotowań. Na początek wystarczą wygodne ubranie i sportowe buty, choć z czasem warto
zainwestować w sportowy stanik i zegarek do kontrolowania
czasu przeznaczonego na obydwa elementy treningu. Pamiętaj, by każdą aktywność rozpocząć 10-minutową rozgrzewką, a zakończyć rozciąganiem.

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY

Wszystko zależy od twojej kondycji – marszobiegi zapewniają ogromną dowolność. Jeśli twoja forma jest naprawdę
słaba, możesz początkowo głównie maszerować i tylko
od czasu do czasu przez chwilę truchtać. Ważne, by chód był
szybki i energiczny, to nie może być powolny spacer.
Aby aktywność przynosiła korzyści, konieczny jest wysiłek.
Na pierwsze treningi nie zabieraj zegarka, nie narzucaj sobie
rygoru. Wczuj się w swoje ciało, poznaj jego możliwości i kie-
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Ważne, by chód
był energiczny, to nie
może być powolny
spacer. Aby trening
przynosił korzyści,
konieczny jest
wysiłek.

rując się samopoczuciem, dawkuj zmagania. Siły rozłóż tak,
aby wystarczyło ich na cały trening. Nie staraj się za wszelką cenę biec przez 5 minut, by następnie przez kwadrans
uspokajać oddech.
Na początek trenuj trzy razy w tygodniu, po 30 minut. W miarę poprawy wydolności i siły wydłużaj proporcje truchtania
w stosunku do marszu. Treningi powinny być przyjemne,
nie warto się katować, bo wówczas szybko stracisz motywację. Uzbrój się też w cierpliwość, nie spodziewaj się efektów
po tygodniu, raczej zaczniesz je dostrzegać dopiero po miesiącu.

~

DBAJ O PROGRES

Mniej więcej po miesiącu pora uporządkować czas trwania
poszczególnych elementów treningu. Na początek może to
być minuta biegu na 2 minuty marszu. Co tydzień lub dwa
wydłużaj nieco trucht, skracając czas chodu, by uzyskać proporcję 1:1, np. 2 minuty truchtu – 2 minuty marszu. Gdy
taki trening nie będzie ci już sprawiał problemu, dalej wydłużaj czas biegu, starając się uzyskać stosunek 2:1, 3:1…
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uroda
REKLAMA

uroda

SUCHA

• Dbaj o dostarczenie jej wilgoci, ale i domknięcie nawilżenia, czyli natłuszczenie lipidami. Wzmacniają one barierę ochronną skóry, a tym samym zapobiegają utracie wody z naskórka. Stosuj zatem
maseczki kremowe, bez spłukiwania. Nakładaj je na kwadrans,
a nadmiar zetrzyj chusteczką. Dobrze jeśli łączą w sobie kwas hialuronowy, pantenol, aloes z olejkiem arganowym czy makadamia.
Stosuj: 2-4 razy w tygodniu.
• Czy wiesz, że maseczki możesz nakładać także na noc? Takie sleeping packs, wynalazek z Korei, są popularne już i u nas, świetnie
nawadniają i uelastyczniają skórę suchą. Maseczki całonocne są
zazwyczaj żelowe z kwasem hialuronowym, miodem, aloesem,
ryżem. Nakładaj jako zakończenie wieczornej pielęgnacji, po demakijażu, myciu twarzy i kremie. Rano spłucz.
Stosuj: 2-3 razy w tygodniu.

NACZYNKOWA

POGOTOWIE

DL A SKÓRY

Rozjaśniająca, przeciwzmarszczkowa, nawilżająca… Dobrze dobrana
maseczka, szczególnie teraz po lecie, potrafi błyskawicznie poprawić
wygląd cery. Dodatkowa zaleta? Przyjemność ze stosowania!
/ TEKST Karolina Zawadzka

M

iękki szlafrok, książka i maseczka na twarzy… Też tak sobie wyobrażasz chwile relaksu? Nakładanie masek jest superprzyjemne,
ale ma też konkretne działanie. Ponieważ
tego typu kosmetyki są o wiele bardziej skoncentrowane niż kremy, działają szybciej i intensywniej. Dzięki
temu wymarzony efekt – nawilżenie, wygładzenie czy rozświetlenie cery – pojawia się zaraz po zastosowaniu produktu.
Świetna sprawa tuż przed imprezą! Jednak z maseczek warto
korzystać nie tylko doraźnie. Nakładane regularnie, jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji, zapewniają długofalowe rezultaty – pomagają realnie zregenerować skórę i spowolnić jej
starzenie się. Tylko jak je stosować? Przede wszystkim typ
maski zawsze powinnaś dobrać do rodzaju i kłopotów cery.

TRĄDZIKOWA I TŁUSTA

• Szukaj masek z dodatkiem glinek, cynku i witamin z grupy B. Ponieważ usuwają zanieczyszczenia nagromadzone
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w gruczołach łojowych, zapobiegają powstawaniu wyprysków.
Koją również istniejące już zmiany na skórze i zwężają pory.
Dzięki temu skóra staje się matowa, poprawia się jej koloryt.
Stosuj: 1-2 razy w tygodniu.
• Postaw na kwasy. Przy aktywnym trądziku nie można używać peelingów z drobinkami, a z kolei nieoczyszczanie twarzy z martwych komórek naskórka grozi powstawaniem
kolejnych zaskórników i wykwitów. Stosuj wówczas maski
z kwasami: owocowymi, glikolowym czy salicylowym. Rozpuszczają zanieczyszczenia blokujące gruczoły łojowe, wygładzają i przyspieszają gojenie się zmian.
Stosuj: 1-2 razy w tygodniu.
• Nie zapomnij o nawilżeniu. Skóra tłusta również może być
odwodniona, a wówczas wydziela jeszcze więcej sebum.
Aby poprawić jej kondycję, szukaj lekkich, niezatykających
maseczek na bazie kwasu hialuronowego, gliceryny, mocznika, witaminy C, niacynamidu.
Stosuj: 2-4 razy w tygodniu.
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• Wybieraj maseczki z wyciszającymi zaczerwienienia: miłorzębem japońskim, witaminą K, rutyną, ekstraktami z arniki i kasztanowca. Twoja skóra nie lubi zarówno nagłych zmian temperatur, jak i pocierania, więc zmywaj maski delikatnie, letnią wodą.
Dobrym wyjściem są też preparaty bez spłukiwania.
Stosuj 3-4 razy w tygodniu.
• Unikaj masek z kwasami owocowymi, dla cery z zaczerwienieniami mogą być zbyt agresywne. Aby rozjaśnić i rozświetlić twarz,
możesz stosować maski z witaminą C, która również sprawia,
że naczynka krwionośne są coraz mocniejsze.
Stosuj 2-4 razy w tygodniu.

DOJRZAŁA

• Twoim problemem są zmarszczki? Szukaj maseczek przeciwstarzeniowych z witaminami młodości, jak: A, C i E. Świetnym dodatkiem jest też kwas hialuronowy, który, zatrzymując wodę w naskórku, „wypełnia” mniejsze zmarszczki i zmniejsza ich widoczność. ◆

JAK UŻYWAĆ?
• GLINKI – mieszaj je z wodą, hydrolatem lub… ulubionym
serum do twarzy. Nakładaj pędzelkiem, a potem co kilka minut spryskuj wodą termalną, nie dopuszczając do wyschnięcia maski. Zmyj po kwadransie.

• MASKI W PŁACHCIE – wielki hit! Maseczki
w formie nasączonego serum kawałka tkaniny, przeznaczone do wszelkich typów cery. Nakładasz je na oczyszczoną
i stonizowaną twarz, a potem zdejmujesz i wklepujesz resztki
preparatu.
• PEEL-OFF – mają żelową konsystencję, zastygają
na twarzy, tworząc elastyczną błonkę. Nawilżają, dostarczają
do naskórka składniki aktywne, jak witamina C. Zrywając je,
dodatkowo oczyszczasz i odświeżasz cerę.
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ZAWIERA KOMPLE KS

OMEGA 3·6· 9

podróże

1. ŚWIDNICA – skromne zewnętrzne
ściany ukrywają barokowy przepych
czteropiętrowych emporad
2. JAWOR – do budowy świątyni Pokoju
użyto drewna, gliny, słomy
3. KWIATOŃ – cerkiew św. Paraskewy
4. KUDOWA-ZDRÓJ – jedyne w Polsce
ossuarium, czyli kaplica czaszek

2.

~

3.

4.

1.

PERŁY

A R C H I T E K T U RY S A K R A L N E J
Katedry, bazyliki, kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, monastery,
synagogi, meczety… Polska pełna jest niezwykłych budowli,
które warto zobaczyć.
/ TEKST Agnieszka Święcicka
1.

S

ą bezcennymi zabytkami, świadkami wielkiej historii, ośrodkami życia duchowego. Modlili się w nich
władcy, przywódcy religijni, miliony wiernych różnych wyznań.

NAJWIĘKSZE W EUROPIE
Trzy z piętnastu polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to drewniane świątynie. Jako
pierwsze (w 2001 r.) znalazły się na niej kościoły Pokoju
w Jaworze i Świdnicy. Zostały wzniesione w połowie XVII w.,
w następstwie pokoju westfalskiego regulującego kwestie religijne po wojnie trzydziestoletniej. Ferdynand III Habsburg
wydał luteranom zgodę na budowę trzech zborów (ten w Głogowie spłonął w 1758 r.), ale postawił kilka warunków: powsta-
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ną poza granicami miasta, nie mogą mieć wież i dzwonnic,
wierni muszą je wybudować w ciągu roku wyłącznie ze swoich pieniędzy i mogą to zrobić, używając tylko materiałów
nietrwałych (drewna, gliny, słomy).
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy są największymi w Europie obiektami sakralnymi o konstrukcji szkieletowo-ryglowej. Zaprojektowane przez wrocławskiego architekta Albrechta von Säbischa, z zewnątrz wyglądają skromnie, natomiast
barokowe wnętrza zachwycają czteropiętrowymi emporami
i przypominają teatr. Jaworską świątynię zdobi 180 malowideł (sceny ze Starego i Nowego Testamentu), świdnicką – wizje
apokaliptyczne i panorama okolicznych miasteczek. Od maja
do września w Jaworze organizowane są Koncerty Pokoju,
w sierpniu w Świdnicy – Festiwal Bachowski.
Informacja o godzinach otwarcia: kosciolpokojujawor.pl;
kosciolpokoju.pl.

nię zbudowali greckokatoliccy Łemkowie. Za datę powstania przyjmuje się rok 1700, wieżę od strony zachodniej dodano w 1743 r. (tę datę odnaleziono na jednej z belek).
We wnętrzu cerkwi współistnieją elementy obrządku wschodniego i zachodniego. Prezbiterium od nawy oddziela ikonostas,
który tworzą ikony starsze, tradycyjnie malowane, oraz późniejsze, z widocznymi wpływami łacińskimi. W prezbiterium
znajduje się ołtarz główny z XIX wieku, zaś w nawie dwa ołtarze boczne z ikonami przedstawiającymi Matkę Bożą z Dzieciątkiem i Zdjęcie z Krzyża. W zakrystii przechowywana jest
płaszczenica, wykonane na płótnie przedstawienie zmarłego
Chrystusa. Pod wieżą stoi kamienna kropielnica z 1750 r.
Cerkiew, która jest jednym z kluczowych zabytków Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, ma też własnego przewodnika.
Informacja o godzinach zwiedzania: www.na-szlaku.pl.

WPŁYWY WSCHODU I ZACHODU
Od 2013 r. na liście UNESCO znajduje się cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu, niewielkiej wiosce przy głównej drodze
pomiędzy Uściem Gorlickim a Wysową. Drewnianą świąty-

ŻYWYM KU PRZESTRODZE
Ściany i sufit wyłożone trzema tysiącami czaszek i ludzkimi kośćmi. Każdy, kto pierwszy raz wchodzi do kaplicy
czaszek w Czermnej, staje z wrażenia. Pod podłogą→
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podróże

5.

6.

5. KARPACZ – świątynia Wang
6. GRABARKA – las krzyży wotywnych

znajdują się kolejne szczątki około 30 tysięcy osób – ofiar
wojen śląskich i epidemii cholery. To jedyne w Polsce ossuarium. Symbol kruchości i przemijalności człowieka.
Czermna to dzielnica Kudowy-Zdroju, położona w północnej części miasta. Niewielka barokowa kaplica, usytuowana pomiędzy kościołem św. Bartłomieja a dzwonnicą,
została postawiona w 1776 roku przez księdza Wacława
Tomaszka. Budowa, zbieranie szczątków oraz ich układanie, dezynfekcja i impregnacja zajęły osiem lat.
Wśród piszczeli i czaszek ułożonych warstwami przy ścianach
kaplicy znajdują się dwie drewniane rzeźby aniołów, jeden
z trąbką i napisem łacińskim „Powstańcie z martwych”, drugi
z wagą i napisem łacińskim „Pójdźcie pod sąd”. Przed wejściem
stoi pomnik z trójjęzycznym napisem po niemiecku, czesku
i polsku: „Ofiarom wojen ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914”. Raz w roku o północy z 14 na 15 sierpnia odprawia się w kaplicy czaszek mszę św. za wszystkich, którzy w niej
spoczywają, oraz tych, którzy umarli na skutek chorób
lub w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Informacje o godzinach otwarcia i cenniku biletów: www.czermna.pl.
KOŚCIÓŁ SZCZĘŚLIWYCH MAŁŻEŃSTW
Przypominająca strzelisty drewniany namiot świątynia Wang
w Karpaczu została postawiona na przełomie XII i XIII wieku
w norweskim Vang (obecnie Grindaheim). Gdy przestała wystarczać wiernym z powodu wysokich kosztów utrzymania i małych
rozmiarów, za 427 marek nabył ją król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Miała stanąć na Pawiej Wyspie w Berlinie, ale dzięki
staraniom hrabiny Fryderyki von Reden trafiła do Karpacza,
gdzie ją odbudowano. Uroczyste poświęcenie odbyło się 28 lipca 1844 r. Od tego dnia do dziś służy ewangelikom.
Pierwotnie nie posiadała granitowej dzwonnicy, której zadaniem jest ochrona przed porywistymi wiatrami od Karkonoszy. Wewnątrz zachowały się nieliczne oryginalne elementy drewniane wykonane z sosny skandynawskiej: 4 słupy
narożne, 4 kolumny wewnętrzne, 2 kolumny w wejściu
do chóru i portale bogato zdobione motywami roślinnymi
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i zwierzęcymi oraz pismem runicznym. Po obu stronach
ołtarza stoją dwa kandelabry przedstawiające łabędzia (symbol wierności) i serce (symbol miłości). Świece na tych świecznikach są zapalane tylko podczas ślubów, a Wang znana jest
jako kościół szczęśliwych małżeństw.
Informacje o godzinach zwiedzania i cenniku biletów:
www.wang.com.pl.
GÓRA KRZYŻY I MODLITWY
Są ich tysiące i wciąż przybywają nowe. Wiele ozdobionych
jest wstążkami, wiankami albo tradycyjnym obrzędowym
ręcznikiem. Napisy na krzyżach w języku cerkiewno-słowiańskim, ale też polskim to intencje, modlitwy. Stawiają je
głównie wyznawcy prawosławia, wierząc w cudowną moc
miejsca. Jak głosi legenda, w 1710 r. podczas epidemii cholery pewnemu staruszkowi przyśniło się, że chorzy wyzdrowieją, gdy udadzą się z krzyżami na wzgórze Grabarka.
Tu modlili się, a pragnienie gasili wodą ze źródełka. Z kroniki parafialnej wiadomo, że zgromadziło się wówczas ok.
10 tysięcy ludzi. Wyzdrowieli, a epidemia ustała. W podziękowaniu za ocalenie wierni wznieśli na wzgórzu drewnianą
kapliczkę pw. Przemienienia Pańskiego.
Obecnie na górze Grabarce oprócz lasu krzyży wotywnych
można podziwiać monaster żeński Świętych Marty i Marii
(powstał w 1947 r.) i trzy klasztorne cerkwie. Ta główna,
pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, została wyświęcona w 1998 r. Swoim wyglądem nawiązuje do świątyni, która w nocy z 12 na 13 lipca 1990 r. została podpalona i spłonęła doszczętnie. Ocalały tylko dwie ikony – św. Mikołaja
i... Chrystusa Zbawiciela. W drugiej – Ikony Matki Bożej
„Wszystkich Strapionych Radość” – warto zobaczyć kopię
iwierskiej Ikony Bogurodzicy, podarowaną na pamiątkę
2000 lat chrześcijaństwa.
Najliczniejsze pielgrzymki przybywają na Świętą Górę Grabarkę na święto Przemienienia Pańskiego (18/19 sierpnia)
i Matki Bożej Pocieszycielki (6 listopada).
Informacja o godzinach zwiedzania: www.grabarka.pl. ◆
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ocznica ślubu, pierwszego pocałunku czy rozpoczęcia znajomości. Nieważne która. Są dni,
które warto spędzić w szczególny sposób. Tak,
by były wyjątkowe i na długo pozostały w pamięci. Wspólne chwile i wspomnienia cementują
związek, są tylko wasze i nikt wam ich nie odbierze.
To bezcenny skarb, do którego możecie wrócić w chwilach
kryzysu i przypomnieć sobie, ile tak naprawdę dla siebie
znaczycie. W dodatku każdy kolejny jubileusz jest dowodem na to, że mimo upływu czasu wciąż jesteście dobraną
i kochającą się parą.
Warto dołożyć starań, aby każda rocznica była wyjątkowa. Możesz zaznaczyć ten dzień we wspólnym kalendarzu, by w ferworze codzienności nie został zapomniany.
A jeśli od lat nie świętowaliście ważnych dla was dat w szczególny sposób, zrób ukochanemu niespodziankę. Pomyśl,
co sprawi radość partnerowi i jednocześnie będzie miłe
dla ciebie. Przeanalizuj to dobrze i zaplanuj. Jeśli bowiem
ukochany nie lubi muzyki klasycznej, pomysł wyjścia nawet
na najlepszą operę nie wzbudzi w nim entuzjazmu i… cały
wysiłek na nic.
Co istotne, obchody kolejnych rocznic nie wymagają dawania drogich prezentów, organizowania wyjazdów do Wenecji czy Paryża. Wystarczy pamięć o tym wyjątkowym jubileuszu, zjedzenie romantycznej kolacji przy świecach. Dobrze
jest spędzić ten dzień tylko we dwoje – bez dzieci, przyjaciół i rodziny. Sposobów na celebrowanie jest wiele.

W DOMOWYM ZACISZU

ŚWIĘTUJ

ROCZNICE
Są dni, które w związkach mają wyjątkowe znaczenie. Bez względu
na małżeński (lub niemałżeński) staż. Dlaczego warto o nich pamiętać
i spędzać je w wyjątkowy sposób? Podpowiadamy, jak można
je celebrować. / TEKST Agata Kucucha
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Własnoręcznie przyrządzona kolacja przy świecach, z nastrojową muzyką, kwiatami i lampką szampana. Tylko wy
dwoje. Urządzenie romantycznego wieczoru we własnym
domu to bardzo dobry pomysł – to tam czujecie się bezpiecznie i komfortowo, dzięki czemu łatwiej jest wam rozkoszować się obecnością partnera. Nie oznacza to jednak,
że organizując takie romantyczne tête-à-tête, możesz starać się mniej. Aby poczuć wyjątkowość chwili, musisz
zadbać o odpowiednią, intymną atmosferę. Nastrojowe
oświetlenie, cicha muzyka w tle, pięknie przystrojony stół,
przyjemny aromat – subtelne, nieinwazyjne oddziaływanie na zmysły pomogą wam poczuć nadzwyczajność tego
dnia. Co ważne, przygotowując dania, postaw na lekkie
i niezbyt skomplikowane potrawy – podczas miłego wieczoru nie chcesz przecież czuć się zmęczona całym dniem
spędzonym w kuchni.

WEEKEND W HOTELU

Bez dzieci i codziennych, przyziemnych spraw. Kilkudniowa odskocznia to świetny sposób, aby odświeżyć uczucia
i emocje, oraz podtrzymać ogień w związku. Możliwości
jest wiele – może to być nowoczesny hotel w centrum miasta, ekskluzywne spa, zabytkowy pałac w otoczeniu pięknego parku lub kameralny ośrodek położony z dala
od cywilizacji. Zależy, co lubicie albo o czym zawsze marzyliście, a do tej pory nie udało się tego zrealizować.
Jeśli jesteście miłośnikami historii i stylowych, klasycznych wnętrz, postawcie na weekend w pałacu lub zamku.→
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W Polsce tego typu budowli zaadaptowanych na komfortowe hotele jest sporo, z pewnością znajdziecie je nawet
niedaleko waszej miejscowości. Krótki pobyt w jednym
z nich na pewno nie obciąży specjalnie budżetu, a będzie
niezapomniany. W takich miejscach łatwo przenieść się
w czasie i zostać damą serca swojego rycerza.
Możecie też wybrać hotel ze spa, jeśli obydwoje lubicie
rytuały upiększające. O ile relaks w takim miejscu sprawi radość każdej kobiecie, to… jednak nie każdemu mężczyźnie. Miej to na uwadze. Weekend we dwoje można
połączyć ze zwiedzaniem. Tylko pomyśl: najpierw niespieszny spacer po starówce, kolacja w zacisznej restauracji a potem romantyczny wieczór w hotelowym pokoju. Kuszące, prawda?

PODRÓŻ SENTYMENTALNA
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do świętowania, najczęściej przygotują zaciszny stolik oraz
uroczyście go przystroją, np. rozsypując płatki róż.

POZA KRAJEM

Lubicie podróżować? Zatem weekendowy city break to pomysł
na rocznicę stworzony dla was. Przejrzyjcie oferty tanich
linii lotniczych, z pewnością uda wam się upolować okazyjny wypad dla dwojga. Wenecja, Paryż, Rzym, Praga
– te miasta przychodzą na myśl jako najodpowiedniejsze
do uczczenia ważnej daty. Ale nie tylko. Równie dobrze
możecie bawić się w Amsterdamie, Oslo, Budapeszcie. Fakt,
weekend poza granicami jest opcją dużo droższą niż wyjście do teatru, ale wspomnienia, które przywieziecie, będą
bezcenne. Ponadto zyskacie kolejne „wasze” miejsce na mapie,
które przemierzaliście, trzymając się za ręce. ◆

Pamiętacie, jak to było, gdy byliście narzeczonymi, a stan
konta był odwrotnie proporcjonalny do temperatury waszych
uczuć? Może czas to sobie przypomnieć i wyjechać z ukochanym w miejsce, do którego macie sentyment. Wciąż
z rozrzewnieniem wspominacie wasze wypady pod namiot
na Mazury, siedzenie przy ognisku do późna, wieczorną
kąpiel w jeziorze, romantyczne oglądanie gwiazd? Odtwórzcie to raz jeszcze, emocje gwarantowane. Możecie wybrać
też miejsce, w którym spędziliście pierwsze wakacje, gdzie
ukochany ci się oświadczył albo wyjechaliście w podróż
poślubną. Jeśli macie więcej czasu, pomyślcie o objazdowej wycieczce po zakątkach, z którymi łączą wasze niezapomniane wspólne chwile.

NAZWY ROCZNIC ŚLUBU

DZIEŃ Z ADRENALINĄ

Idealny sposób dla wielbicieli silnych emocji. Jazda quadami, motorówką lub wyścigowym samochodem, skok
ze spadochronem lub na bungee. Albo ekscytujący kurs
kitesurfingu czy nurkowania. Każdy z tych sposobów
wywoluje wiele adrenaliny. Wybierając tego typu atrakcję, weź pod uwagę, czy ukochana osoba też lubi takie rozrywki. Jeśli ma lęk wysokości, nie funduj jej lotu balonem,
bo zamiast chwil uniesienia zapamięta je jako przeżycie
traumatyczne. O ile, ostatecznie, w ogóle dojdzie do skutku. Taka forma uczczenia rocznicy to idealna sposobność,
by realizować różne szalone pragnienia. Watro to robić:
zaryzykować i odważyć się wyjść poza strefę komfortu,
a nie odkładać ich na wieczne „później”.

WIECZÓR POZA DOMEM

1. papierowa

15. kryształowa

2. bawełniana

20. porcelanowa

3. skórzana

25. srebrna

4. kwiatowa/ owocowa

30. perłowa

5. drewniana

35. koralowa

6. cukrowa
7. wełniana
8. spiżowa/ brązowa/
blaszana

Nawet jeśli żyjecie dość skromnie, pozwólcie sobie choć
raz w roku na wspólne wyjście – do restauracji, kina,
teatru, na koncert ulubionego wykonawcy. Celebrowanie
rocznicy w taki sposób będzie miłym urozmaiceniem. Już
samo szykowanie się na wyjście wprawi was w uroczysty
nastrój. Planując wieczór w restauracji, przy rezerwacji
stolika koniecznie uprzedź menedżera, że to dla was specjalna okazja. Możesz też poprosić kucharza o przygotowanie jakiegoś w yjątkowego dania. Obawiasz się,
że to kłopot? Zazwyczaj restauracje spełniają takie życzenia z przyjemnością i bez dodatkowych opłat. Pracownicy lokalu, wiedząc, że ich goście mają wyjątkową okazję
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9. gliniana/ generalska
10. cynowa/ aluminiowa
11. stalowa
12. płócienna/ jedwabna/
lniana

40. rubinowa
45. szafirowa
50. złota (złote gody)
55. szmaragdowa/
platynowa
60. diamentowa
65. żelazna
70. kamienna

13. koronkowa

75. brylantowa

14. kości słoniowej

80. dębowa
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Z O B S E S JA M I

Za każdym razem po wyjściu
z domu wracasz, by sprawdzić,
czy drzwi są zamknięte? Codziennie
odkurzasz czysty dywan? Może
to być objaw poważnej choroby,
którą należy leczyć.
/ TEKST Monika Długołęcka

Z

achowania obsesyjne bywają przedziwne, niektóre są wręcz zabawne. Jednak osobom, które na nie
cierpią, nie jest do śmiechu. Dzieje się tak dlatego,
że nerwica natręctw powoduje u nich duży stres,
a nawet lęk, który znacznie utrudnia im życie.
To odróżnia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne od zwykłych
przyzwyczajeń, które mają wszyscy. Są osoby, które ciągle coś
porządkują, bo to lubią albo bardzo często myją ręce, gdyż taką
czują potrzebę. I nie ma w tym nic złego, o ile tego typu nawyki nie uprzykrzają codziennego funkcjonowania.

JAK TO SIĘ OBJAWIA

To, jak poważnym problemem jest życie z nerwicą natręctw
odzwierciedla film Marka Koterskiego „Dzień świra”. Życie
głównego bohatera Adasia Miałczyńskiego (w tej roli Marek
Kondrat) w zasadzie składa się z przeróżnych, bezsensownych
zachowań, którym musi się podporządkować, by móc w ogóle
funkcjonować. Na przykład wszystko robi „na siedem” – tyle
łyków wody pije, tyle razy miesza łyżeczką herbatę... Pilnuje,
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by każdą czynność rozpoczynać o pełnej godzinie, wszystko
musi być symetryczne i zrobione w ściśle określony sposób.
Bo osoba zmagająca się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi nie może wielu rzeczy zrobić ot tak, po prostu. Czasem nawet błahe zachowania poddawane są ścisłej kontroli.
Choroba ta charakteryzuje się występowaniem natrętnych
myśli (obsesje) i czynności przymusowych – rytuałów (kompulsje). Najczęściej są to:
✔ przymus czystości i mycia
✔ ciągłe wątpliwości (czy na pewno zamknąłem drzwi?)
✔ potrzeba symetrii (rzeczy muszą być poukładane równo,
często według określonego klucza)
✔ nawracające wielogodzinne dywagacje na jakiś temat,
bez możliwości podjęcia decyzji lub dojścia do konstruktywnych wniosków
✔ nieodparte myśli, aby zrobić coś kompromitującego
czy agresywnego wobec osób, co do których nie ma złych zamiarów. Co ważne, impulsy te nigdy nie są realizowane, ale choremu stale towarzyszy obawa, że może komuś zrobić coś złego.
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SKĄD TEN PROBLEM?

Na nerwicę natręctw równie często cierpią kobiety, jak i mężczyźni. Pierwsze objawy mogą uwidocznić się już w dzieciństwie, najpóźniej pomiędzy 24. a 35. rokiem życia. Niestety,
podobnie jak w przypadku innych chorób psychicznych,
im wcześniej się pojawi, tym trudniej ją leczyć. Dzieje się dlatego, że pod wpływem tego typu zaburzeń kształtuje się osobowość. Przyczyny nerwicy natręctw mogą być neurologiczne, psychologiczne, genetyczne – występowanie problemu
w rodzinie zwiększa ryzyko.
W tej chorobie typowe jest narastanie objawów i okresowe ich
ustępowanie. Natręctwom często towarzyszą wewnętrzne
napięcie, poczucie bezradności, różnego rodzaju fobie, histeria, przygnębienie, stany depresyjne. Oprócz dolegliwości
na tle psychicznym można zaobserwować też oznaki fizyczne, takie jak: drżenie rąk, duszność, nadmierną potliwość, ból
żołądka. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w zaawansowanym stadium w istotny sposób zaburzają funkcjonowanie społeczne chorego, jego aktywność zawodową czy szkolną, a także życie rodzinne. Na szczęście można je skutecznie leczyć. ◆

NASZ EKSPERT
dr n. med. Maciej Klimarczyk

psychiatra, seksuolog, www.psychiatrabydgoszcz.pl
Nerwicę natręctw można leczyć. Najczęściej stosuje się farmakoterapię oraz psychoterapię poznawczo-behawioralną.
Obie metody można ze sobą łączyć, co daje lepsze i trwalsze
efekty. Leczenie warto podjąć przede wszystkim wtedy,
gdy chory zaczyna ponosić poważne straty życiowe.
1. W sferze rodzinnej. Czasem z powodu zaburzenia pacjenta pojawiają się konflikty. Bliscy nie rozumieją jego
zachowań, oceniają je jako absurdalne (warto dodać,
że sam pacjent również ocenia je jako absurdalne,
ale niepoddające się kontroli).
2. W sferze społecznej. Osoba z nerwicą natręctw izoluje się
od innych ludzi (obawia się np. zakażenia lub też bycia odebraną jako dziwaczna).
3. Zawodowej. Zaaferowanie natręctwami i kompulsjami
może w znacznym stopniu pogarszać efektywność pracy.
4. W sferze duchowej. Chory może przeżywać wielkie cierpienie z powodu swoich myśli, które ocenia jako złe oraz obaw,
że mogą one sprowokować negatywne konsekwencje.
5. W przypadku powikłań nerwicy natręctw, takich jak:
depresja, myśli samobójcze, zmiany dermatologiczne
spowodowane zbyt częstym myciem się, nie należy czekać,
tylko jak najszybciej zgłosić się po pomoc do specjalisty.
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W umowie dożywocia
występują dwie strony: zbywca,
inaczej dożywotnik, czyli
osoba przenosząca własność
nieruchomości oraz nabywca,
czyli osoba, która ją otrzymuje.

~

Możesz przekazać swój dom
lub mieszkanie bliskiej osobie,
a zarazem mieć pewność, że w zamian
zapewni ci ona do końca życia godne
warunki oraz odpowiednią opiekę.
Przeczytaj, co warto wiedzieć na ten
temat. / TEKST Monika Długołęcka

CZYM JEST

UMOWA

N

DOŻYWOCIA

ieruchomość można przekazać innej osobie
na różne sposoby. Po pierwsze, zapisać w testamencie, ale wówczas stanie się to dopiero
po śmierci spadkobiercy, w dodatku inne osoby uprawnione, lecz nieujęte w tym dokumencie mogą ubiegać się od darowanego o zachowek.
Drugą opcją jest darowizna, która jednak wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia należytego podatku.
Trzecią, coraz popularniejszą formą jest umowa dożywocia, która polega na przeniesieniu własności nieruchomości,
w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania.
Jest to pewnego rodzaju ubezpieczenie dla seniora, któ-
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ry przekazuje swój dom bliskiej osobie jeszcze za życia,
a jednocześnie zapewnia sobie godziwe warunki do życia
na koszt nabywcy. Zazwyczaj taka umowa zawierana jest
pomiędzy bliskimi, ale mogą to być też dalsi krewni, znajomi, sąsiedzi, a nawet osoby zupełnie obce.

CO ZAPEWNIA UMOWA?

Jej istotą jest to, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy
godziwe utrzymanie to końca jego życia. Co to oznacza?
Strony umowy mogą dowolnie ustalić wzajemne zobowiązania. Jeśli zaś nie ma szczególnych zapisów, to zgodnie
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z kodeksem cywilnym nabywca nieruchomości powinien
przyjąć zbywcę jako domownika, zapewnić mu mieszkanie,
wyżywienie, ubranie, opał, korzystanie z energii elektrycznej, pomoc i odpowiednią pielęgnację w czasie choroby,
a także sprawić pogrzeb na własny koszt.
Warto wiedzieć, że umowa dożywocia może być ustanowiona także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości,
np. współmałżonka, a nawet dotyczyć więcej niż jednej osoby. W razie śmierci jednej z tych osób, świadczenie nabywcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

A CO JEŚLI...

Prawo dożywocia jest niezbywalne i niedziedziczone, wygasa wraz ze śmiercią zbywcy. Czynność przeniesienia prawa

~

Przedmiotem umowy
o dożywocie może być
nieruchomość lub udział
we własności nieruchomości,
a także prawo wieczystego
użytkowania. Umową tą można
objąć również lokal usługowy.

~

własności do nieruchomości następuje na zasadzie aktu
notarialnego, a zapis dotyczący dożywotnika zostaje wpisany do księgi wieczystej nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że nabywca domu czy mieszkania nie jest ograniczony w możliwości rozporządzania nieruchomością. Może
ją nawet sprzedać. Przy takiej ewentualności, sytuacja seniora nie ulega jednak pogorszeniu, gdyż w razie jej zbycia
nabywca nadal ponosi osobistą odpowiedzialność za objęte umową świadczenia. Jeśli wspólne mieszkanie okazałoby się z różnych przyczyn utrudnione albo nabywca nie
wywiązywałby się z warunków ustalonych w umowie, senior
może żądać zamiany swojego prawa na inną formę rekompensaty, np. na dożywotnią rentę. Ta powinna odpowiadać
wartości dożywocia i móc pokryć koszty wynajęcia ewentualnej opieki prywatnej. W skrajnych przypadkach umowa może być sądownie rozwiązana. ◆
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Jagnięce żeberka
w śliwkowym sosie
• 800 g jagnięcych żeberek • 2 liście laurowe • po 3 gałązki
tymianku i rozmarynu • 2 wyciśnięte ząbki czosnku
• duża szczypta soli • 1/2 kilograma śliwek węgierek
Glazura: • po łyżeczce: chili i pieprzu
• po 1/2 szklanki miodu i octu balsamicznego
• kilka węgierek • łyżeczka masła
Żeberka umyj, osusz i przez godzinę marynuj w mieszance
przypraw. W piekarniku umieść blachę, a nad nią kratkę
grillową i ustaw temperaturę na 240 st. C. Żeberka ułóż
na kratce i piecz przez 2 godziny, obróć i piecz jeszcze
30 minut. W międzyczasie w rondelku zmieszaj składniki
glazury oprócz masła. Podgrzewaj 10-15 minut na średnim
ogniu do miękkości śliwek, zdejmij i wymieszaj z masłem.
15 minut przed końcem pieczenia na blachę wysyp umyte
węgierki, a mięso obficie posmaruj glazurą. Podawaj z sałatą
polaną winegretem i sosem zlanym z upieczonych śliwek.

Chrupiąca miseczka
• opakowanie rukoli • czerwona cebula
• 1/2 kilograma śliwek odmiany Opal lub Delicios
Dressing: • 3 łyżki oliwy • łyżka soku z cytryny • łyżeczka
miodu • szczypta pieprzu cayenne lub chili • sól i pieprz
Rukolę umyj i osusz, np. w wirówce do sałaty. Cebulę potnij
w cienkie piórka. Umyj, osusz, wydryluj śliwki i pokrój je
na ćwiartki. W słoiczku lub shakerze do przyrządzania
winegretów zmieszaj składniki dressingu. Do dwóch
miseczek rozłóż rukolę, cebulę i śliwki, całość polej obficie
sosem. Podawaj solo, z chrupiącą bakietką albo jako
dodatek do dań wegetariańskich lub mięsnych.

JEJ
SOCZYSTOŚĆ

ŚLIWK A
Aromatyczne, pełne słodyczy,
ociekające sokiem. Jesień
nie istnieje bez śliwek. Delektujmy
się nimi we wszystkich odmianach
i kulinarnych kombinacjach.
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Cynamonowe kulki
• 1/2 kilograma śliwek węgierek • 1/2 kilograma
ziemniaków • 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej • 1/2 szklanki
mąki ziemniaczanej • 2 jajka • szczypta soli
Sos: • 1/2 kilograma śliwek węgierek • 1/2 szklanki cukru
Panierka: • 100 g masła • 5 łyżek bułki tartej
• łyżeczka cynamonu • 2 łyżki brązowego cukru
Zrób sos ze śliwek i cukru, dusząc je na niewielkim
ogniu. Przyrządź knedle: śliwki umyj, wydryluj i podziel
na połówki. Obrane ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie,
odcedź i zmiel w maszynce. Dodaj jajka, mąkę i wyrób
ciasto. Zroluj je w gruby wałek, pokrój na 4-cm plastry.
Każdy rozpłaszcz, na środek połóż pół śliwki, zlep w kulę.
Uformowane knedle wrzucaj na wrzącą osoloną wodę.
Odcedzaj po 2-3 minutach od wypłynięcia. Na małej
patelni rozpuść masło, dodaj bułkę, cukier i cynamon.
Każdy knedel otul grubą warstwą panierki, polej sosem.
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Ciasto jesienne
• 600 g ulubionych śliwek • 200 g masła
• 1 i 1/2 szklanki mąki • szklanka cukru
pudru + do posypania ciasta • łyżeczka
proszku do pieczenia • 3 jajka
Śliwki umyj, osusz, wydrąż, pokrój
na ćwiartki. Przygotuj tortownicę
o średnicy 26 cm – boki posmaruj
cienko masłem, a spód wyłóż papierem
do pieczenia. Nagrzej piekarnik
do 175 st. C. W misie miksera ubij
na puszystą masę miękkie, pokrojone
na kawałeczki masło oraz cukier puder.
Ważne, aby cukier dobrze się rozpuścił.
Następnie dodawaj – co 2-3 minuty
– po jednym jajku, a na końcu, w dwóch
partiach, mąkę zmieszaną z proszkiem
do pieczenia. Ciasto przelej do tortownicy,
na wyrównanej powierzchni ułóż połówki
śliwek – rozcięciem ku górze.
Piecz przez godzinę, po wyjęciu posyp
cukrem pudrem. Ciasto rewelacyjnie
smakuje w towarzystwie domowego
waniliowego budyniu.

Śliwkowo-czekoladowy mus
• kilogram śliwek węgierek • 100 g naturalnego
kakao • łyżeczka cynamonu • opcjonalnie:
szczypta chili

Śliwki umyj, wyjmij z nich pestki, pokrój na kawałki
i przełóż do dużego garnka o grubszym dnie. Ustaw
najmniejszy ogień i smaż owoce, często mieszając,
przez 2-3 godziny. Następnie zdejmij garnek
z ognia. Przez kolejne dwa dni powtórz smażenie.

Trzeciego dnia dodaj do śliwek cynamon
i kakao, a także opcjonalnie chili. Wymieszaj
i smaż do końca. Czekoladę śliwkową przełóż
do wyparzonych słoików, przechowuj w lodówce.
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REDAGUJE Agnieszka Święcicka

~

Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości

K

kultura

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!

KSIĄ ŻKI

– przekonywał Tadeusz Kotarbiński, jeden z najwybitniejszych
polskich filozofów. Świadomie wybrałam jego słowa jako wprowadzenie
do zaprezentowania książek poświęconych drugiej wojnie światowej.
80 lat temu – 1 września 1939 r. na polskie wsie i miasta spadły
niemieckie bomby. Rozpoczął się konflikt zbrojny, w którym – jak wyliczyli
historycy – życie w samej tylko Europie straciło ponad 40 milionów cywili
i 19 milionów żołnierzy. Polska straciła sześć milionów obywateli. Zginęli
w obozach koncentracyjnych, stali się ofiarami działań wojennych,
niemieckich i sowieckich represji, etnicznych czystek.

MAGDA ŁUCYAN

Powstańcy

Wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Miało trwać maksymalnie
trzy doby. Na tyle byli przygotowani. Poszli walczyć
uzbrojeni w biało-czerwone opaski. O „wolność, która
nie jest dana raz na zawsze i trzeba o tym pamiętać”
walczyli 63 dni. Codziennie musieli żegnać przyjaciół,
z którymi ramię w ramię brali udział w nierównym boju
z Niemcami. Jak po latach oceniają podjęte decyzje?
Co chcieliby przekazać następnym pokoleniom?
Wydawnictwo Znak Horyzont

krzyżówka / JOLKA

PIOTR ZYCHOWICZ

Wołyń zdradzony
W latach 1943-45 ukraińscy
nacjonaliści zamordowali
na Wołyniu i we wschodniej
Galicji ok. 100 tysięcy Polaków
– mężczyzn, kobiet i dzieci.
Chociaż do dowództwa Armii
Krajowej już od końca 1942 r.
napływały ostrzeżenia, a później
dramatyczne prośby o ratunek,
zignorowano nie tylko ostrzeżenia,
ale również informacje
o pierwszych zbrodniach.
Wydawnictwo Rebis

~

MARIO ESCOBAR

Kołysanka z Auschwitz
Helene Hannemann, urodzona w Niemczech
pielęgniarka, poślubia Johanna – skrzypka narodowości
romskiej. Mają pięcioro dzieci, w tym bliźnięta. Rodzina
trafia do Auschwitz. Helene, dzięki pochodzeniu,
znajomości języka niemieckiego i umiejętnościom
organizacyjnym, ma możliwość – pod nadzorem doktora
Mengele – otworzenia oraz poprowadzenia przedszkola
dla młodszych i nieco starszych dzieci.
Wydawnictwo Kobiece
ROGER MOORHOUSE

Polska 1939

Istnieje na mapie świata zaledwie od dwóch dekad. Ci,
którzy w 1918 r. wywalczyli dla niej niepodległość, patrzą
z niepokojem, jak rosną w siłę hitlerowskie Niemcy
i sowiecka Rosja. Ale przecież II RP ma silną i bitną armię
oraz sojuszników, którzy w razie napaści przyjdą jej
z pomocą. Nadchodzi wrzesień 1939 r. Najpierw uderzą
Niemcy, a Anglia i Francja nie zrobią nic, żeby pomóc
Polakom. Potem Sowieci wbiją nam nóż w plecy. Będziemy
walczyć osamotnieni, na dwóch frontach. Ocalimy honor.
Wydawnictwo Znak

NATALIA BUDZYŃSKA

Dzieci nie płakały
Nakreślony bez retuszy portret
Alfreda Trzebinskiego, lekarza SS
skazanego na powieszenie za
udział w egzekucji 20 żydowskich
dzieci z obozu koncentracyjnego,
wujka... autorki. Poznajemy
kolejne rozdziały biografii
Trzebinskiego: studia we
Wrocławiu i Greifswaldzie,
wstąpienie do SS, kariera lekarza
obozów: Auschwitz, Majdanek
i Neuengamme.
Wydawnictwo Czarne

• część nogi z łękotką • fartuch chirurga lub kardiologa • bity podczas zawodów sportowych • tysiąc gramów • roślina z inspektu
• tylna część sklepienia czaszki • klema akumulatora • potocznie o starej, zdartej miotle • budynek w opłakanym stanie • kolejka
przed sklepem • pilnik o grubych nacięciach • lotnictwo u zarania lotnictwa • uniwersalny rozpuszczalnik (w zmywaczach do paznokci)
• nazwie każdą kostkę, organ • maszyna do rozdrabniania drewna • ból o charakterze napadowym, zwykle w obrębie jednego nerwu,
najczęściej czuciowego • ciarki w ścierpniętej nodze • przyczyna wysypki, kaszlu lub duszności • leukocyt lub erytrocyt • tkanka
mięsna, tłuszczowa, łączna i skórna obrastająca szkielet człowieka • obtarty podczas upadku na beton • choroba zwana też zimnicą
• głosowa lub gitarowa • hałas między lekcjami, zgiełk • koncertowa scena • … srebra – zwany kamieniem piekielnym • choroba
gardła i migdałków • bliskie reumatykom i ciężarowcom • lekarz chorób nowotworowych • mały nóż chirurgiczny z obosiecznym
ostrzem • lokum dla załogi jachtu • mięsień dwugłowy ramienia • stoją otworem przed gośćmi • wilków – do księżyca • człowiek
uzależniony od pigułek • drobny odpad spod pilnika
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Food Network (3), materiały prasowe

OSTRY BÓL GARDŁA
felieton / Martyna Rozesłaniec

STREPSILS SZYBKO ZWALCZA OSTRY BÓL ,

MYŚLĘ,
W I Ę C . . .?

– Ileż to razy w myślach osiągałem
wszystko – mówił Adaś Miauczyński
w „Dniu świra”. Tylko jak osiągnąć
to wszystko w życiu?

C

hyba nie jestem w stanie policzyć, ile razy
w myślach chodziłam na siłownię, odstawiałam niezdrowe jedzenie i ograniczałam sól. Ba! Nie jestem pewna, ile razy
to robiłam w tym roku – w myślach,
oczywiście. Niestety, w moim przypadku wyrazy
„postanowienie” i „fantazja” można stosować wymiennie. Na szczęście, mam wrażenie, że nie jestem w tych
zachowaniach osamotniona.
Bardzo często wydaje się nam, że pewnych zachowań, po prostu, nie da się zmienić. – Przecież robię
tak od zawsze… – argumentujemy. – Nie dam rady.
Nigdy się nie odzwyczaję – podejrzewam, że te zdania przechodzą przez myśl wielu z nas. Tymczasem
może okazać się to dużo prostsze, niż myślimy. Szczególnie jeśli chodzi o nawyki żywieniowe. Weźmy
na przykład wspomniany w temacie numeru cukier.
Wystarczy nie dodawać go do herbaty raptem przez
tydzień, a po upływie tego czasu słodki napój nawet
nam nie smakuje. To niesamowite, jak szybko organizm potrafi się dostosować do nowej sytuacji. Z drugiej strony, bardzo trudno zmusić się do pierwszego kroku.
Wszelkie przyzwyczajenia są przede wszystkim
w naszych głowach. – Najpierw tworzymy sami własne nawyki, potem nawyki tworzą nas – mówił angielski poeta John Dryden. Trudno się z tym zdaniem
nie zgodzić. Nawyki sprawiają, że wiele rzeczy robimy automatycznie, bez zastanowienia. Z wielu może-
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my sobie nawet nie zdawać sprawy, dopóki ktoś nas
nie uświadomi. Co ważne, te zachowania nie muszą
być negatywne. Rzeczywiście, najczęściej występują
one w takim znaczeniu. Jednak skoro sami tworzymy własne nawyki, dlaczego nie użyć ich we właściwy sposób?
Nawyk to automatyczne zachowanie, które pojawia
się po wystąpieniu bodźca. Przykładowo, po wejściu
do domu ściągam buty. Przed pójściem spać myję
zęby. Po nieudanym dniu w pracy zjadam tabliczkę
czekolady. Pewnych nawyków trudno się pozbyć,
ale można spróbować wyrobić sobie nowe. Dajmy
na to, po zjedzeniu posiłku zawsze wkładam naczynia do zlewu lub zmywarki. Ważne, aby to robić jak
najszybciej po zakończeniu posiłku. Po jakimś czasie sprzątanie po sobie będzie naturalnym, bezbolesnym zachowaniem.
Co więcej, nawyki można, a nawet powinno się wyrabiać u innych. Oczywiście mowa o dzieciach. Bo w końcu
„czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Wszyscy
naukowcy potwierdzają, że prawidłowe żywienie
w pierwszych latach znacznie obniża ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych. Tak więc warto
wykształcać u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe. I choć na początku będą się wzbraniać, kiedyś
nam za tę stanowczość podziękują. Może dzięki temu
nie będą musiały w myślach chodzić na siłownię,
odstawiać niezdrowego jedzenia i ograniczać soli. ◆
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GŁĘBOKO W MIEJSCU INFEKCJI

Dostępne opakowania: 16 i 24 tabletki

Strepsils Intensive Direct, Flurbiprofenum, 8,75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ), czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia) i owrzodzenia jelit; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita
grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.
Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również
te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu
NLPZ; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (takie jak pokrzywka, astma
oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A.

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

