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W tym roku lato dało wszystkim 
popalić! Wysuszona słońcem skóra, 

zniszczone włosy i zaniedbana cera... 
Po lipcowych i sierpniowych upałach 
pora zadbać o urodę i zregenerować 
siły. Co zrobić, żeby powrót do pracy  

i nagła zmiana pogody nie skutkowały
jesienną depresją? Wystarczy poranna 

gimnastyka, prawidłowa dieta  
i odpowiednia dawka snu. W ramach 

relaksu warto sięgnąć po książkę, 
która osłodzi nam dzień. Pamiętajmy, 

że rozpoczyna się sezon na 
przeziębienia, dlatego trzeba dmuchać 
na zimne. Szczególną opieką otoczmy 

dzieci i postarajmy się wzmocnić 
ich odporność. A jeżeli wakacje nie 

przyniosły udanego urlopu, to jesienią 
szczególnie polecamy Hiszpanię.  

Miłej lektury!

Redaktor Naczelna
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Sezonowy spadek 
nastroju, czyli smutek, 
przygnębienie i brak 
motywacji, występuje 
często jesienią i zimą.

Tworzy go wspólnie z trzema kolegami, 
którym do starości co prawda jeszcze 
daleko, ale łączy ich to, że – podobnie 
jak on – z trudem znoszą koniec jesie-
ni i początek zimy. Panowie spotykają 
się po pracy, dwa lub trzy razy w tygo-
dniu. W programie mają oglądanie fil-
mowych komedii, zabawnych spektakli 
teatralnych, archiwalnych programów 
satyrycznych i kabaretów, wspólne śpie-
wanie, a wszystko bez alkoholu, przy 
skromnym, ale starannie skomponowa-
nym posiłku. 

 – Od kiedy zaczęli się spotykać  
– mówi żona Andrzeja, – przestałam 
bać się jesiennej aury. Minione lata by-
ły koszmarem. Mój mąż, na ogół po-
godny facet, ciekawy świata, dowcipny, 
gdzieś od połowy listopada, a bywało, 
że nawet wcześniej, stawał się nie do ży-
cia. Nic go nie cieszyło, markotniał, za-
mykał się w sobie, trudno go było gdzieś 
wyciągnąć, leżał na kanapie i bezmyśl-
nie wgapiał się w telewizor. Łykał jakieś 
prochy, niby miały mu pomóc, ale star-
czało tego na krótko. Teraz też miewa 
gorsze nastroje, ale jak sobie razem po-
siedzą, obejrzą jakiś film czy program, 
pośmieją się, opowiedzą jakieś dowcipy, 
nawet zwierzą się z jakichś kłopotów, 
to zupełnie co innego. To ja podsunę-
łam mu ten pomysł. Początkowo maru-

dził, wykręcał się, ale jak wszystko zor-
ganizowałam, okazało się, że to strzał 
w dziesiątkę. Dla niego i dla nich. Ła-
twiej dotrwać do wiosny.

Barbara, Ania, Bożena i Andrzej, 
podobnie jak wiele innych osób, zma-
gają się z sezonową depresją, ale starają 
się aktywnie jej zaradzić. W odróżnie-
niu od depresji klinicznej ten stan po-
głębiającego się smutku, zniechęcenia 
i braku motywacji do jakiejkolwiek ak-
tywności występuje wyłącznie jesienią 
i zimą. Jest określany jako sezonowe ob-
niżenie nastroju. W skrócie SAD (z an-
gielskiego: seasonal affective disorder). 

Gorsze samopoczucie, 
melancholia, dziwny 

smutek... Dopadają nas 
zwykle jesienią. Nie musi 

to być od razu depresja, 
czasem po prostu mamy 
gorszy nastrój. Możemy 

się temu poddać albo 
walczyć. Jak? Każdy 

sposób jest dobry, byle 
był skuteczny.ZuZ anna Celmer

Jesienna 
depresJa?
Nie, dziękuję

O d kilku lat, kiedy przy-
chodzą jesienne szaru-
gi, słońce skąpo obda-
rza nas swoimi łaskami, 
a dzień staje się coraz 

krótszy, Barbara zapisuje się na kurs 
tańca. Zaczęła od walca, ale ostatnie 
dwa sezony trenuje taniec brzucha. – Te 
zajęcia ratują mnie przed depresją i mo-
delują świetną sylwetkę – mówi kole-
żankom, zachęcając, żeby się przyłączy-
ły. Z kolei Ania ćwiczy w tym okresie 
jogę połączoną z medytacją. – Wyci- 
szam się i skupiam na wyobraże-
niu światła, które powoli ogarnia mój 
umysł, a następnie każdą tkankę ciała. 
Cudowne uczucie pozostawiające wraże-
nie świetlistości i pogody. Nie wiem, jak 
poradziłabym sobie bez tych zajęć. Bo-
żena wraz z mężem rokrocznie rezer-
wują część urlopu i funduszy na dwu-
tygodniowy wypad w ciepłe kraje, żeby 
uciec od listopadowej szarości lub gru-
dniowego mroku. – Zawsze starannie  
planujemy wypoczynek – opowiada,  
– i cieszymy się na słońce długo przed 
planowanym wyjazdem. To daje nam 
napęd do codziennych obowiązków, kie-
dy na dworze chłody i za szybko zapada 
zmierzch. Po powrocie żyjemy jeszcze 
przez jakiś czas wrażeniami z urlopu, 
oglądamy filmy utrwalające naszą wa-
kacyjną beztroskę i jakoś łatwiej nam 
dotrwać do wiosny.

W grupie raźniej
Andrzej przed dwoma laty założył 

Prywatny Klub Pogodnych Staruszków. 
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pię najlepiej w połączeniu z psychotera-
pią. Fototerapia polega na dostarczaniu 
pacjentowi odpowiedniej, dostosowa-
nej do jego potrzeb dawki światła. Są 
to naświetlania lampą fluorescencyjną 
o wiele silniejszym natężeniu luksów 
niż lampy używane w domach. Emitują 
one białe światło, o widmie zbliżonym 
do światła słonecznego. Seanse odbywa-
ją się dwa razy dziennie, rano i wcze-
snym wieczorem, trwają od pół godziny 
do dwóch przez kilka dni. Ocenia się, 
że tą metodą leczy się z sezonowej de-
presji około 70 proc. pacjentów, których 
stan zdecydowanie się poprawia. Wraca 
energia, chęć do utrzymywania kontak-
tów, pogodne spojrzenie na świat. 

Ci, którym naświetlania nie przy-
noszą poprawy, korzystają z leków prze-
ciwdepresyjnych, zarówno ordynowa-
nych przez lekarza, jak i ziołowych, 
kupowanych bez recepty. Pomocna oka-
zuje się też psychoterapia. W trakcie 
otwartych rozmów z terapeutą człowiek 
uświadamia sobie wiele rzeczy, co skut-
kuje odmiennym, realniejszym spojrze-
niem na swoje życie, poprawą jakości 
więzi z innymi, znalezieniem własnych 
sposobów na uporanie się z depresją.

ruch, kolor, praca
O niektórych tych sposobach by-

ła mowa na początku artykułu, ale każ-
dy może wypracować własną metodę. 
Obecnie zaleca się zwiększenie aktyw-
ności fizycznej, w tym nawet krótkie 
spacery, bez względu na pogodę. Tak-
że praca fizyczna wymagająca pewne-
go wysiłku jest jak najbardziej wskaza-
na, plus dobrze zbilansowana dieta. Tak 
więc warto nie tylko zwrócić się o fa-
chową pomoc do lekarza lub psycholo-
ga, ale też ruszyć się – mimo niechęci 
i oporu – z domu, wyjść do ludzi, dołą-
czyć do jakiejś ćwiczącej grupy, ograni-
czyć słodycze. 

Z innych domowych możliwości po-
prawienia nastroju warto wymienić 
najprostsze, jak na przykład pomalowa-
nie ścian na jasne, ciepłe kolory; doda-
nie wnętrzu elementów dekoracyjnych 
i detali w barwach żółci, pomarańczy 
czy świeżej zieleni; otoczenie się ulu-
bionymi roślinami, korzystanie z ma-
saży, zabiegów kosmetycznych, naprze-
miennych natrysków. 

Możliwości jest wiele, trzeba tylko 
uświadomić sobie, że to, co się z nami 
dzieje, jest stanem przejściowym, który 
w dużym stopniu możemy sami złago-
dzić zdecydowanym nastawieniem na 
jego przezwyciężenie. 

użalać” i tym podobne wynikają z bra-
ku wiedzy, czym w istocie jest depre-
sja, jak trudno z nią żyć, a co dopiero 
umieć sobie z nią poradzić. Może dlate-
go, że oficjalnie uznano ją za jednost-
kę chorobową dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wni-
kliwiej badając jej przyczyny. I chociaż 
ciągle jeszcze nie są one do końca znane, 
uważa się, że najważniejszą rolę odgry-
wa zmniejszony w tych porach roku do-
pływ słonecznego światła, a co za tym 
idzie, zwiększone wydzielanie melato-
niny, czyli hormonu snu. Zważywszy, że 
właśnie ospałość i brak energii są domi-
nującymi objawami, brzmi to przekonu-
jąco, chociaż w ostatniej kwestii opinia 
badaczy nie jest zgodna.

Warto też dodać, że na depresję se-
zonową częściej zapadają ludzie młodzi, 
w przedziale między 20. a 30. rokiem 
życia, na ogół są to kobiety. Ponad-
to SAD charakteryzuje się powtarzal-
nością, czyli pojawia się rokrocznie je-
sienią i zimą, a ustępuje wiosną pod 
wpływem słonecznych promieni i coraz 
dłuższych dni. 

jak sobie pomóc?
Ponieważ dysponujemy dużą wie-

dzą o tej sezonowej dolegliwości, wy-
pracowano też wiele środków zarad-
czych, aby ją osłabić i w znacznym 
stopniu jej zapobiec. Lekarze stosu-
ją zwykle fototerapię i farmakotera-

Na depresję sezonową 
częściej zapadają 
ludzie młodzi, między 
20. a 30. rokiem życia.

Przyczyną sezonowej 
depresji jest niedobór 
promieni słonecznych 
i nadmiar melatoniny 
– hormonu snu.

także stają się przygaszeni, smutni, ła-
two wpadają w rozdrażnienie, podwa-
żają sens każdego działania, zamykają 
się w sobie i tracą chęć do życia. Ta sytu-
acja jest trudna zarówno dla samych za-
interesowanych, jak i ich rodzin. Życie 
pod jednym dachem z przygnębioną, co-
raz bardziej apatyczną osobą rzutuje na 
wszystko, co się w takiej rodzinie dzieje. 
Martwiąc się stanem psychicznym do-
mownika, bliscy także są niejako zain-
fekowani płynącym od niego smutkiem 
i wycofaniem, tym bardziej że próby 
wyrwania go z tego marazmu nie za-
wsze kończą się sukcesem.

TęsknoTa za śWiaTłem
Dla postronnych, którzy nie orien-

tują się w temacie, zachowanie osób do-
tkniętych sezonową depresją wyda-
je się na ogół niezrozumiałe, a nawet 
irytujące. Stwierdzenia typu: „Weź się 
w garść”, „Przestań się tak nad sobą 

Statystyki wskazują, że jest to pro-
blem dotyczący wielu ludzi na całym 
świecie. Szacuje się, że w naszym kraju 
na tę dolegliwość cierpi aż dziesięć pro-
cent społeczeństwa. Większość szuka 
pomocy w gabinetach lekarskich i psy-
chologicznych lub takiej pomocy szukają 
zaniepokojeni ich stanem bliscy. Nieła-
two pogodzić się z tym, że wraz z chłod-
nymi dniami, deszczem i dokuczliwą 
szarugą pogodni zazwyczaj domownicy 
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na co dzień
PogodaOd wielu lat 

obecna na wizji 
w programach TVN.  
Jej dziewczęcy 
uśmiech zwiastuje 
dobrą pogodę. 
Skutecznie dzieli 
się swoją pasją 
ogrodniczą  
i propaguje zdrowy 
tryb życia.

agata Jakóbczak: Maju, zawsze 
jesteś taka pogodna i uśmiechnięta. 
Czy mogę pokusić się o stwierdzenie, że 
to dzięki zdrowemu trybowi życia?
Maja Popielarska: Zdrowy tryb 
życia to świadomość możliwości i po-
trzeb naszego organizmu. Podstawą 
zdrowia jest równowaga takich ele-
mentów, jak pozytywne myślenie, hi-
gieniczny tryb życia, dobra dieta i ak-
tywność fizyczna. Jeśli o to zadbamy, 
wtedy organizm odpłaca dobrą kondy-
cją. Tak uważam.
⎱
a.J.: Jak to wygląda u Ciebie w do-
mu w praktyce? Czy masz jakieś zasady, 
których konsekwentnie przestrzegasz?
M.P.: Staram się przede wszystkim za-
pewnić moim synkom odpowiednią 
dawkę snu. Oczywiście, są wyjątkowe 
sytuacje, kiedy dostają dyspensę, ale na 
co dzień staramy się, aby nie chodzili 
późno spać i mieli szansę dobrze wypo-
cząć. Również bardzo dbam o to, co je-
my. Stosuję urozmaiconą dietę, której 
podstawą są sezonowe warzywa i owo-
ce. Bardzo ważne jest solidne śniada-
nie: kanapka, owsianka, soki. Na obiad 
koniecznie zupa jarzynowa z warzyw 
z mojego ogródka, doprawiona świeży-
mi ziołami. Staram się przemycać dzie-
ciom owoce. Młodszy (2 lata – przyp. 
red.) się nie buntuje, ale w przypadku 
starszego (12 lat) jest z tym trochę kło-
potu i muszę się uciekać do różnych 
sposobów. Nie chcę, żeby moje dzieci ja-
dły czipsy i niezdrowe słodycze. Wolę 
dawać im orzechy czy dobrą czekoladę. 
Na deser lubimy domowej roboty gala-
retki, kisiele. Sama robię też przetwory. 
Kupując produkty spożywcze, staran-
nie czytam etykiety i zwracam uwagę 
na to, aby żywność była naturalna, bez 
konserwantów. 
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maJa 
POPIelaRSka 
Prezenterka 
pogody w TVN. 
Widzowie uwiel-
biają ją za wdzięk 
i optymizm. 
ekspert od ogro-
dów. Od 2003 roku 
jest gospodynią 
programu „maja 
w ogrodzie”. 
Wydała pięć 
książek:  
„Pokochać 
ogród”, „Balkon 
i taras”, „Zielona 
oaza”, „W królew-
stwie roślin ogro-
dowych”, „maja 
w ogrodzie”.

agata jakóbcz ak
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skich czekolad i pralin. Muszę bardzo 
uważać, żeby nie przesadzić.

a.J.: Chyba nie grozi Ci przesada... 
Wyglądasz zawsze tak młodo i promien-
nie! Co robisz, żeby zatrzymać czas i za-
chować dobrą formę?

M.P.: Najlepszą na to receptą jest po 
prostu pogodzić się z jego upływem. Po-
maga mi duża porcja optymizmu i po-
zytywnego myślenia. Ważny jest higie-
niczny tryb życia i, oczywiście, zabiegi 
pielęgnacyjne na twarz i ciało. Szczerze 
mówiąc, rzadko chodzę do kosmetyczki. 
Stosuję raczej dobre kremy, które odpo-
wiadają mojej skórze, peelingi, maseczki 

i balsamy do ciała. Często robię sobie ma-
saż twarzy, dłoni i stóp. Jeśli mam tro-
chę czasu, chętnie wybieram profesjo-
nalny masaż – to mój ulubiony zabieg 
pielęgnacyjny. Bardzo też dbam o ręce, 
które są moją wizytówką. W telewizyjnej 
pracy są wystawione na widok publiczny, 
więc muszę utrzymywać je w nienagan-
nym stanie, nawet jeśli lubię pracować 
w ogrodzie. Zawsze mam na podorędziu 
odpowiedni krem i pamiętam o systema-
tycznej pielęgnacji.

a.J.: Czy w codziennym zabieganiu 
znajdujesz czas na uprawianie sportu?
M.P.: W sezonie ogródkowym, czyli wio-
sną i latem, który na pewno nie jest dla 
mnie sezonem ogórkowym, sporadycznie 
mogę wygospodarować wolne chwile na 
sport. Za to gdy przychodzi jesień i zima, 
z przyjemnością spędzam czas na dłu-
gich spacerach, bo to moja ulubiona ak-
tywność fizyczna, niezależnie od pogody.

a.J.: Jak najchętniej się relaksujesz? 
Lubisz wypoczywać?

M.P.: Lubię. Sposób relaksu zależy 
od chwili, nastroju. Miło jest poczy-
tać książkę lub po prostu posiedzieć 
i nic nie robić. Dopiero uczę się czerpać 
przyjemność z takiego braku aktywno-
ści. Lubię spacery, wycieczki po górach, 
spotkania z przyjaciółmi oraz pracę 
w ogrodzie, która mnie uspokaja.
 
a.J.: Dzielisz swoje życie między War-
szawę i góry. Czy pobyt w Tatrach 
wpływa jakoś na tryb życia i dietę?
M.P.: Oczywiście. Dostosowuję dietę do 
miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. 
W górach wzbogacam nasze posiłki o re-
gionalne potrawy, na przykład lokalne 
sery i wędliny. Jednak niezależnie od 
miejsca zawsze jest to zdrowa dieta. Na 
pewno gdy jesteśmy w Tatrach, zmienia 
się nasza aktywność fizyczna. Pokocha-
łam dalekie wędrówki po górach. Obaj 
moi synowie też już sobie doskonale na 
nich radzą. Zimą jeździmy na nartach, 
na snowboardzie, chodzimy wspólnie 
na basen. I, oczywiście, spacerujemy, 
w każdą pogodę.

a.J.: Prowadziłaś w TVN Style pro-
gram „Grunt to zdrowie”. Czy czegoś 
Cię on nauczył?
M.P.: Tak, mam teraz większą świado-
mość możliwości swojego organizmu. 
Tego, że nasze ciało to zespół naczyń 
połączonych, że jeśli np. boli palec, to 
przyczyna tego bólu może leżeć gdzie 

indziej. Jeśli widzę jakieś niepokoją-
ce objawy, nie eksperymentuję, nie pa-
nikuję, tylko przyglądam się, analizuję 
i wyciągam wnioski. 

a.J.: Przed nami jesień – okres infek-
cji, przeziębień. Jak chronisz przed nimi 
siebie i swoje dzieci? Czy korzystasz ze 
swojej wiedzy o właściwościach roślin? 

M.P.: Jesień nie jest dla naszego zdro-
wia szczególnie groźnym okresem, bo 
dbam o to, aby dzieci były w dobrej kon-
dycji przez cały rok. A jeśli przytrafia się 
infekcja, kładę je do łóżka i stosuję spraw-
dzone babcine metody. Jeśli szybko nie 
pomogą, idziemy oczywiście do lekarza. 

a.J.: Jaką radę dałabyś innym, aby 
mogli czerpać radość z życia przez  
cały rok?
M.P.: Równowaga to klucz do zdrowia 
i zadowolenia z życia. Pozytywne nasta-
wienie do siebie i świata, dobrzy ludzie 
wokół, harmonijny tryb życia. Tak ro-
zumiana dojrzałość pomaga być szczę-
śliwym człowiekiem. 

Dojrzałość pomaga 
być szczęśliwym 
człowiekiem.

Mam teraz większą 
świadomość swojego 
organizmu.
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a.J.: Twój ogród dostarcza Ci nie tyl-
ko wrażeń estetycznych, ale również 
wzbogaca dietę całej rodziny. W jaki 
sposób na co dzień wykorzystujesz wła-
sne warzywa i owoce z ogródka?
M.P.: Tak, mój ogród nie tylko musi 
cieszyć oko. Lubię też, kiedy jest bardzo 
praktyczny. Ogród pobudza zmysły – to 
królestwo zapachów i dźwięków, wy-
pełnione odgłosami zwierząt. Jest dla 
mnie źródłem cennych roślin ozdob-
nych i użytkowych. W tym roku mam 
tam na przykład pomidory, fasolkę, se-
lery, pory i, oczywiście, mnóstwo roz-
maitych ziół. Są też wszystkie warzywa 
potrzebne mi do przygotowania ulubio-
nej zupy jarzynowej. To wielka przy-
jemność wyskoczyć rano na bosaka do 
ogródka, żeby skubnąć świeże zioła 
i własne warzywa.

a.J.: Zawsze tak zdrowo się odży-
wiasz? Nie miewasz chwil słabości?
M.P.: Pewnie, że mam. Uwielbiam tor-
ty, zwłaszcza bezowe, i ciasta z krema-
mi. Jestem miłośniczką naszych pol-
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zostaje przeniesiony w kierunku ust, 
a następnie wypchnięty na zewnątrz. 
Typowe przeziębienie często rozpoczy-
na się od suchego kaszlu, który następ-
nie zmienia się w mokry, czyli tzw. 
produktywny, połączony z usuwaniem 
śluzu. Może się wydawać uciążliwy, 
jednak tak naprawdę jest bardzo ko-
rzystny, gdyż wspomaga usuwanie gę-
stego śluzu. Jednak dopiero zastosowa-
nie środka rozrzedzającego pozwala na 
szybsze usunięcie gęstego śluzu i wy-
gaśnięcie kaszlu.

Jakich środków rozrzedzających 
warto użyć? Skuteczne są naturalne, 
lecznicze wyciągi z bluszczu pospoli-
tego (Prospan®). Preparat ten pomaga 
rozrzedzić gęsty śluz oraz ułatwia je-
go odkrztuszanie i ostatecznie likwidu-
je kaszel.

wszystko o bluszczu  
Na terenie pomiędzy Morzem Śród-

ziemnym a Azją Wschodnią występu-
je 15 różnych jego rodzajów. Bluszcz, 
którego rodzaj tutaj omawiamy, rośnie 
wszędzie wokół nas, a jego nazwa bo-
taniczna brzmi Hedera helix. Pnącze to 
wspina się po ścianach, drzewach i mu-
rach z pomocą drobnych korzeni czep-
nych na wysokość 20 metrów, a nawet 
więcej. Bluszcz woli miejsca zacienione, 
potrzebuje dużo wilgoci i pozostaje zie-
lony przez cały rok. Żyje od 200 do 300 
lat. Znane są jednak egzemplarze liczą-
ce 450 lat. Oznacza to, że rośliny te zo-
stały posadzone w połowie XVI wieku.

Patrząc na to niewinne pnącze, 
trudno odgadnąć, jak silne ma dzia-
łanie. Liście bluszczu zawierają sapo-
niny, które w połączeniu z wodą two-
rzą pianę. Stąd wzięła się ich nazwa 
pochodząca od łacińskiego słowa sa-
po – mydło. Skuteczność bluszczu zo-
stała potwierdzona naukowo po latach 
stosowania w tradycyjnej farmakolo-
gii. Również stosowne urzędy odpowia-
dające za rejestrację i kontrolę nad pro-
duktami medycznymi potwierdzają, że 
wyciąg z bluszczu jest skuteczny w le-
czeniu kaszlu.

 
•  Wykrztuszanie – rozrzedzanie gęste-

go śluzu zalegającego w oskrzelach
•  Łagodzenie – rozrzedzony śluz może 

zostać usunięty przez rzęski, co łago-
dzi objawy kaszlu i ogranicza odruch 
kaszlowy

•  efekt rozkurczoWy – poprzez ogra-
niczenie odruchu kaszlowego mięśnie 
oskrzeli rozluźniają się i łagodzą obja-
wy kaszlu. 

Wskład układu od-
dechowego czło-
wieka wchodzą: 
nos, usta, tcha-
wica, oskrzela 

i płuca. Za ich pomocą podczas proce-
su oddychania powietrze dostaje się 
do wnętrza organizmu. Wdychane, 
przepływając przez nos, nagrzewa się, 
a następnie zostaje nawilżone i przefil-
trowane przez liczne rzęski pokrywa-
jące błonę śluzową nosa. Kiedy oddy-
chamy przez usta, przechodzi ono bez 
przefiltrowania, ponieważ nie ma tam 
„środków oczyszczających”, tzn. rzęsek 
nosowych. Dlatego lepiej jest wdychać 
powietrze przez nos. Wdychane powie-
trze kierowane jest przez tchawicę do 
oskrzeli. Wewnętrzna powierzchnia 
tchawicy i oskrzeli również jest pokry-
ta rzęskami, które stale poruszają się 
w kierunku ust. W ten sposób drobne 
cząstki i śluz mogą zostać przeniesione 
do ust i nosa, a następnie skutecznie 
usunięte. Na zakończeniu tchawicy 
znajdują się oskrzela, które rozgałęzia-
ją się w system mniejszych oskrzeli-
ków. Te drobne rozgałęzienia zmienia-
ją się w pęcherzyki płucne.

W płucach znajduje się ponad 300 
milionów pęcherzyków pokrytych gę-
stą siecią drobnych naczyń krwiono-
śnych. Gdyby te pęcherzyki rozłożyć 
obok siebie, ich powierzchnia zajęłaby 
połowę kortu tenisowego! Tak duża po-
wierzchnia jest nam jednak niezbęd-

art ykuł sponsorowany

na do pobierania jak największej ilości 
tlenu podczas każdego wdechu. Ten ży-
ciodajny pierwiastek dostaje się przez 
drobne naczynia krwionośne do krwi, 
która transportuje go do wszystkich 
części ciała. Zużywanie przez organizm 
tlenu wiąże się z powstaniem dwutlen-
ku węgla, produktu ubocznego, trans-
portowanego z krwią żylną z powrotem 
do płuc, skąd zostaje usunięty podczas 
wydechu.

skąd ten kaszel
Za ok. 90 proc. wszystkich zapaleń 

układu oddechowego odpowiedzialne są 
wirusy. Bardzo trudno jest się przed ni-
mi chronić, jeśli mamy bliski kontakt 
z osobami, u których wystąpiły już ob-
jawy infekcji, a zwłaszcza w zatłoczo-
nych środkach transportu publiczne-
go, w szkołach i pracy. Wirusy dostają 
się do oskrzeli przez układ oddecho-
wy, a następnie atakując zdrowe ko-
mórki, rozmnażają się. W normalnych 

okolicznościach układ odpornościowy 
zdrowej osoby jest w stanie obronić or-
ganizm przed takim atakiem. Jednak 
nasz układ odpornościowy jest osłabio-
ny w okresie nasilonych infekcji, np. 
złej pogody. Wtedy wirusy mają uła-
twione zadanie.

Oskrzela reagują na taki atak za-
paleniem i zwiększonym wydziela-
niem gęstego śluzu. Rzęski nie są już 
w stanie odprowadzać śluzu i w ten 
sposób uruchamiany jest obronny od-
ruch kaszlu. Ułatwia on usuwanie ślu-
zu, który wraz z całą armią wirusów 

sezon na kaszel
Tlen jest nam potrzebny  
do życia. Nasz układ 
oddechowy pobiera go 
z powietrza podczas 
oddychania. Wydychane 
powietrze opuszcza nasze 
ciało w ten sam sposób.

Syrop wykrztuśny 
proSpan®

Syrop ten zawiera wyciąg z liści blusz-
czu, który zapewnia mu pożądane 
działanie. Aby uzyskać doskonałą ja-
kość wyciągu z tej rośliny, należy po-
stępować zgodnie z surową ustanda-
ryzowaną procedurą składającą się 
z kilku etapów. Suche liście są naj-
pierw przemywane mieszaniną wody 
i alkoholu w celu uwolnienia składni-
ków. Po tak zwanej fazie ekstrak-
cji alkohol zostaje usunięty, a resz-
ta koncentratu zostaje wysuszona. 
W ten sposób otrzymujemy najczyst-
sze składniki. Jest to tak zwany su-
chy ekstrakt, który następnie zostaje 
przetworzony i może zostać wykorzy-
stany w dowolnej postaci (syropu, ta-
bletek musujących i płynnego roztwo-
ru) przy zachowaniu takiej samej ilości 
liści bluszczu.

pęcherzyki płucne 
rozłożone obok siebie 
zajęłyby połowę kortu 
tenisowego!

Saponiny pozyskane z liści w po-
staci produktu farmaceutycznego dzia-
łają właśnie na układ oddechowy na 
trzy powyższe sposoby. Istnieją dowo-
dy, że zwalczają również bakterie i wi-
rusy. W przypadku astmy bluszcz uła-
twia oddychanie i łagodzi kaszel. Ma 
również pozytywny wpływ na odkrztu-
szanie. 
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Wiele osób błędnie 
traktuje te dwie cho-
roby jako jedną i tę 
samą infekcję. Choć 

obie są wywoływane przez wiru-
sy, jest między nimi wiele różnic. Po 
pierwsze, przeziębienie to łagodna, 
choć dokuczliwa infekcja. Grypa ma 
poważniejszy przebieg i częściej wy-
wołuje powikłania. Po drugie, przed 
grypą można się częściowo chronić 
dzięki szczepionce. Na przeziębienie 
szczepionki nie ma i pewnie nigdy 
nie będzie. 

Podobne, a jednak różne
Zarówno grypa, jak i przeziębie-

nie atakują ludzi w każdym wieku. 
Ale to grypa zabija co roku w Europie 
nawet 40 tys. chorych. Dlatego nie 
wolno jej bagatelizować i próbować 

„przechodzić” pomimo gorączki i do-
legliwości. Zatem jak odróżnić grypę 
od przeziębienia, żeby sobie nie za-
szkodzić? Po pierwsze, grypa ataku-
je nagle. Spada na chorego jak grom 
z jasnego nieba. Jeszcze rano nic 
nie zwiastuje nadchodzącej choro-
by, a godzinę później chory dosłow-
nie nie ma siły przejść kilku metrów. 
Osłabienie i złe samopoczucie poja-
wiają się znienacka i od razu z po-
tężną siłą. Przeziębienie natomiast 
rozwija się stopniowo. Dolegliwości 

przybierają na sile przez kilka go-
dzin, a nawet dni. W dodatku nie są 
tak dokuczliwe jak w grypie. 

diabeł tkwi w szczegółach
Typowa dla grypy jest bardzo 

wysoka gorączka. Może sięgać na-
wet 41 stopni. W przeziębieniu rzad-
ko bywa aż taka, a czasem występuje 
jedynie stan podgorączkowy. Gorącz-
ce w trakcie grypy towarzyszą bóle 
mięśni i stawów przy jednoczesnym 
uczuciu rozbicia, wyczerpania i osła-
bienia. Chory ma wrażenie, że boli go 
każda komórka organizmu – od czub-
ka głowy po palce stóp. W przezię-
bieniu bóle mięśniowe są łagodniej-
sze, ale za to katar, kaszel i ból gardła 
mocno dają się we znaki. Przeziębio-
ny co chwila kicha, z nosa katar le-
je mu się niemal ciurkiem (po kilku 
dniach gęstnieje i staje się żółto-zie-
lonkawy), a nos jest tak zatkany, że 
aż trudno oddychać. Gardło boli jak 
przypalane ogniem. Dochodzi do osła-
bienia węchu i smaku. Kaszel, począt-
kowo suchy i męczący, przechodzi 
w wilgotny. W przeziębieniu dolegli-
wości najbardziej dają się we znaki 
w 2.-3. dniu. Następnie choroba ustę-
puje i jest po sprawie. No, może jesz-
cze przez pewien czas dokucza ka-
tar, zgodnie z zasadą, że leczony trwa 
tydzień, a nieleczony – siedem dni. 
Z kolei w grypie dolegliwości dają 
się we znaki kilka dni dłużej. Kaszel 
i osłabienie mogą utrzymywać się na-
wet dwa tygodnie. Nic dziwnego, sko-
ro regeneracja zniszczonego przez 
wirusa grypy nabłonka dróg oddecho-
wych trwa cztery tygodnie. 

groźne skutki 
Powikłania po przeziębieniu wy-

stępują sporadycznie: może rozwinąć 
się zapalenie ucha środkowego lub za-
palenie zatok przynosowych. Nato-

Przeziębienie
czy grypa?

„Mam koszmarny katar, pewnie dopadła mnie 
grypa” – jesienią często to słyszymy. Ale 

silny katar wskazuje raczej na przeziębienie. 
Czym się różnią te mylone ze sobą choroby?

Uwaga, wirUsy atakUją!

Wirusy grypy i przeziębienia przenoszą się 
drogą kropelkową. Wystarczy siedzieć metr 
od zainfekowanej, kichającej i kaszlącej oso-
by, aby dwa dni później samemu dołączyć 
do grona chorych. Choroba przenosi się też 
w trakcie picia z jednego kubka, całowania 
czy dotykania tych samych przedmiotów, np. 

klamek lub poręczy w tramwaju. W przypad-
ku grypy możliwe są też zakażenia od zwie-
rząt. Od zakażenia do wystąpienia pierw-
szych objawów mija zwykle 1-2 dni, w grypie 
czasem dłużej. Chory zaraża już dzień przed 
pierwszymi oznakami choroby i od kilku dni 
do 1-2 tygodni po ich wystąpieniu. 
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grypa i przeziębienie 
to zupełnie dwie 
różne choroby, 
chociaż przyczyną 
obu są wirusy.

AnnA JAworsk A , lek Arz rodzinny
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lizując dolegliwości, próbują grypę 
„przechodzić”. 

jedno leczenie 
Zarówno w przypadku przezię-

bienia, jak i grypy konieczny jest 
kilkudniowy odpoczynek w łóżku. 
Nieleczona, niedoleczona lub niepra-
widłowo leczona grypa niesie ryzyko 
poważnych następstw. Jak się leczyć, 
aby szybko poczuć się lepiej?

●  Pij dużo. W trakcie gorączki docho-
dzi do odwodnienia, co znacznie po-
garsza samopoczucie, wydłuża czas 
trwania dolegliwości i okres rekon-
walescencji. Sięgnij po herbatę z so-
kiem malinowym i cytryną, wodę 
mineralną, herbatki ziołowe, a tak-
że mleko z miodem i czosnkiem. 

●  Bóle i gorączkę złagodzą dostęp-
ne bez recepty leki: paracetamol 
(działa 4-6 godzin) lub ibuprofen 

1.  Zaszczep się przeciwko grypie.

2.  Często myj ręce, szczególnie w pracy, po wyj-
ściu z toalety, przed jedzeniem, po podróży środ-
kami komunikacji miejskiej i powrocie do domu. 

3.  Do oczyszczania nosa i podczas kaszlu uży-
waj tylko chusteczek jednorazowych.

4.  Unikaj kontaktu z chorymi. Gdy to koniecz-
ne, załóż na twarz maseczkę ochronną. 

5.  Ciepło się ubieraj. Zadbaj zwłaszcza o cie-
płe buty i czapkę. 

6.  Zdrowo się odżywiaj. Jedz regularnie, nie 
zapominaj o warzywach i owocach. 

(skuteczny przez 6-8 godzin). Zale-
tą drugiego jest działanie przeciw-
zapalne. Dorośli mogą przyjmować 
także aspirynę, której należy uni-
kać u dzieci ze względu na ryzyko 
wystąpienia zespołu Reya. Leki te 
nie walczą z wirusami, ale z wywo-
łanymi przez nie dolegliwościami. 
A to już bardzo dużo. 

●  Gdy kaszel bardzo daje się we zna-
ki, ulgę przyniosą leki przeciwkasz-
lowe (Sinecod, Thiocodin, DexaPi-
ni, TussiDrill). Lepiej stosować je 
jak najkrócej, bo kaszel jest korzyst-
nym objawem: pozwala pozbyć się 
zapalnej wydzieliny z dróg odde-
chowych. 

●  Katar złagodzą leki obkurczają-
ce naczynia śluzówki nosa. Dostęp-
ne są w postaci preparatów dono-
sowych (Nasivin, Otrivin, Oxalin, 
Xylogel) lub doustnych tabletek (Cir-
rus, Sudafed). Gęstą wydzielinę roz-
rzedzą roztwory wody morskiej lub 

soli fizjologicznej (Quixx, Sterimar, 
Marimer, NasoDrill). Przy silnym 
katarze świetnie sprawdzają się zio-
łowe leki wspomagające leczenie, 
np. Sinupret czy Sinulan. 

●  Lekarz może zdecydować o włą-
czeniu antybiotyków, gdy pojawią 
się objawy świadczące o powikła-
niach. Dlaczego dopiero wtedy?  
Ponieważ antybiotyki w ogóle nie 
działają na wirusy, czyli przyczy-
nę grypy i przeziębienia. Zaży-
wanie ich „na wszelki wypadek” 
może narobić więcej szkody niż po-
żytku, gdyż antybiotyki niszczą 
florę bakteryjną, której zadaniem 
jest wspomaganie naturalnej od-
porności i ochrona przed zarazka-
mi. Lekarz może zdecydować także 
o podaniu leków przeciwwiruso-
wych, działających wyłącznie na 
wirusa grypy, a nieskutecznych 
w przeziębieniu. Leki te są, nieste-
ty, drogie i tym skuteczniejsze, im 
wcześniej zażyte. 
 

Mądry Przed szkodą
Nie ma szczepionki na prze-

ziębienie. Powody są prozaiczne: 
w przeciwieństwie do grypy choro-
ba ma łagodny przebieg, trwa krót-
ko, sama ustępuje i rzadko wywołuje 
powikłania. Szczepienia są nato-
miast skutecznym sposobem zapobie-
gania grypie. Ponieważ wirus grypy 
jest zmienny i co roku atakuje in-
na jego forma, jednorazowe szczepie-
nie chroni tylko przez jeden sezon 
jesienno-zimowy. W kolejnym roku 
szczepienie trzeba wykonać na no-
wo, ponieważ skład szczepionki się 
zmienia. Argumenty, że nie ma sen-
su się szczepić, bo szczepionka nie 
uchroni w stu procentach przed za-
chorowaniem, nie są zbyt rozsądne. 
Rezygnując ze szczepień, stajemy się 
łatwym celem dla otaczających nas 
wirusów. Czy warto ryzykować? 

Uwaga! antybiotyki 
w ogóle nie działają 
na wirusy, przyczynę 
grypy i przeziębienia. 
Nie wolno zażywać 
ich na własną rękę.

Na powikłania 
pogrypowe narażeni 
są głównie ludzie 
starsi, dzieci i pacjenci 
z chorobami serca.

miast lista powikłań pogrypowych 
jest zdecydowanie dłuższa i zdarza-
ją się one znacznie częściej. Prym na 
tej liście wiodą: duszność, zapalenie 
płuc, mięśnia sercowego, niewydol-
ność nerek, sepsa, zapalenie mózgu, 
a nawet śmierć. Na powikłania po-
grypowe narażeni są przede wszyst-
kim ludzie starsi, dzieci i pacjen-
ci z przewlekłymi chorobami serca, 
nerek, układu oddechowego lub cu-
krzycą, a także osoby, które bagate-

Nieprawidłowo 
leczona grypa 
niesie ryzyko 
poważnych  
następstw. 
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przeD grypą i przeziębieNiem
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nie bolały
Aby stAwy

Dolegliwości związane  
ze stawami bywają bardzo  
uciążliwe i nieprzyjemne,  

szczególnie gdy z problemem 
tym borykamy się od lat.  

Co można zrobić, aby zmniejszyć  
ryzyko ich wystąpienia?

AleksAndr A mec

Codzienna porcja 
ruchu i dobra dieta. 
Tylko tyle i aż tyle.

Ortopedzi najczęściej mówią 
swoim pacjentom, że naj-
ważniejsza jest aktywność 
fizyczna. Niezbyt inten-

sywna i nieforsowna, by nie obciążać 
niepotrzebnie stawów. Warto wybrać 
taki rodzaj ruchu, który sprawia nam 
przyjemność, żeby nie zacząć traktować 
go w kategoriach koniecznego obowiąz-
ku. Istotna jest tu systematyczność, 
więc najlepiej znaleźć czas na aktyw-
ność fizyczną co najmniej trzy razy 
w tygodniu. Zalecane są długie, mini-
mum dwugodzinne spacery albo spokoj-
na nieforsowna jazda na rowerze, pod-
czas której utrzymujemy stałe tempo, 
czyli nie przyspieszamy gwałtownie ani 
nie pokonujemy zbyt dużych wzniesień. 
Można również pływać albo zapisać się 
na aqua aerobik. Modny ostatnio nordic 
walking, czyli spacer z kijkami, rów-
nież jest zalecany przy schorzeniach 
stawów. Kijki odciążają stawy kolanowe 
i biodrowe, a ciężar ciała podczas mar-
szu jest równomiernie rozłożony. 

Jak to działa
Dlaczego ruch jest taki zbawien-

ny? Ponieważ pod jego wpływem sta-
wy zostają pobudzone do wydzielania 
tzw. mazi stawowej, która znajduje się 
w chrząstce i odpowiada za właściwe 
ich „nasmarowanie” oraz zmniejsza tar-
cie. W przypadku stawów najważniej-

sze jest, by nie dopuszczać do nadmier-
nych przeciążeń. Trzeba uważać na 
kontuzje i nie ignorować bólu, zwłasz-
cza gdy podczas zbyt intensywnego wy-
siłku fizycznego dojdzie do urazu. Ból, 
który trwa dłużej niż 48 godzin, mo-
że świadczyć o stanie zapalnym i w ta-
kiej sytuacji należy bezwzględnie udać 
się do lekarza.

NiezbędNe miNimum
 W dniu, kiedy nie mamy czasu na 

odpowiednią porcję ruchu, fizjoterapeu-
ci radzą, żeby nie pozostawać zbyt dłu-
go w jednej pozycji. Jeśli nasza praca 
jest głównie siedząca, w ciągu dnia wy-
gospodarujmy jak najwięcej kilkuminu-
towych przerw, aby wstać, przeciągnąć 
się, przejść, wykonać kilka skłonów 
i przysiadów dla uelastycznienia sta-
wów. – Zdrowy tryb życia wzmacnia 
nas nie tylko fizycznie, poprzez pobu-
dzenie systemu immunologicznego, ale 
również psychicznie i umysłowo – tłu-
maczy nasz ekspert, Krystyna Korn, 
kierownik działu rehabilitacji i SPA 
z Profesjonalnego Centrum Zdrowia 

i Urody Shanti. – Choroba jest często 
konsekwencją złych nawyków, niepra-
widłowych postaw, które nam szko-
dzą. Rozwinięcie w sobie nowych, bar-
dziej korzystnych wzorców zachowań 
jest możliwe zawsze i z pewnością się 
uda, jeśli poparte zostanie samodyscy-
pliną – radzi nasz ekspert. – Jeśli oba-
wiamy się, że codzienna dieta nie wy-
starczy, by utrzymać zdrowe stawy, 
możemy zapytać lekarza o suplemen-
ty. W specjalnie przygotowanych prepa-
ratach znajdują się m.in. glukozamina, 
czyli substancja pobudzająca odbudowę 
chrząstki stawowej, która odpowiada za 

jej sprężystość, oraz kwas hialuronowy, 
który utrzymuje prawidłowe nawilże-
nie mazi stawowej. Wynikiem systema-
tycznej aktywności fizycznej będzie nie 
tylko lepsza kondycja i wzmocnienie 
mięśni, ale także utrzymanie wagi cia-
ła – wyjaśnia Krystyna Korn.

Poważnym wyzwaniem dla naszych 
stawów, zwłaszcza kręgosłupa, biodra 
i kolan, są dodatkowe kilogramy. Osoby 
z nadwagą mają również słabsze mię-
śnie, dlatego trudniej utrzymać im sta-
wy w zdrowiu. Zmiany zwyrodnienio-
we zaczynają się niepostrzeżenie i dają 
znać o sobie ze zdwojoną siłą w naj-
mniej oczekiwanym momencie.  

dobra dieta
W codziennym jadłospisie nie po-

winno zabraknąć nabiału, który jest 
źródłem wapnia wzmacniającego ko-
ści, oraz białka, tak ważnego budul-
ca chrząstki stawowej. Warto więc się-
gać po mleko i jego przetwory, zwłaszcza 
jogurty, kefiry, żółte sery. Do diety ko-
niecznie trzeba włączyć warzywa: mar-
chew, brokuły, fasolę, natkę pietrusz-
ki, nasiona słonecznika, a także orzechy 
oraz pieczywo pełnoziarniste. Przynaj-
mniej dwa, trzy razy w tygodniu przy-
dałoby się jeść ryby morskie, m.in. sar-
dynki, makrelę, śledzia, dorsza czy 
tuńczyka, które zawierają kwasy ome-
ga-3 wpływające na poprawę ruchowo-
ści stawów i działające przeciwzapal-
nie. Kwasy omega-3 znajdziemy również 
w oleju rzepakowym, pestkach dyni, 
orzechach, migdałach oraz owocach mo-
rza. Warto wzbogacić dietę o produk-
ty zawierające duże ilości witaminy C 
(czarna porzeczka, czerwona papryka, 
brukselka, kalafior, truskawki, cytry-
na i pomarańcze, kapusta). Witamina ta 
między innymi wspomaga wytwarzanie 
kolagenu, który buduje chrząstki, a tym 
samym wpływa na kondycję stawów. 
Tak więc dbanie o stawy nie jest trudne, 
a łatwo zauważyć, że dobra ich kondycja 
związana jest z ogólnie znanymi zasa-
dami zdrowego trybu życia i właściwego 
odżywiania się. 

R e k l a m a
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Podmiot odpowiedzialny: WARMARK Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

ArthroStop® Classic x 100 tabl.
Preparat Arthrostop® Classic zawiera w dziennej porcji 1420 mg 
siarczanu glukozaminy  w 2 tabletkach.
Glukozamina występuje naturalnie w stawach oraz mięśniach i jest podstawowym 
składnikiem wspomagającym prawidłowe działanie tkanek łącznych. Służy ona, 
jako podłoże dla syntezy kluczowych składników (glikozaminoglikanów), istotnych 
dla utrzymania prawidłowego stanu chrząstki stawowej oraz sprawnego funkcjono-
wania stawów.

27,25 zł*

40,07 zł**
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● Wspomóż się dobrymi bakteriami. 
Probiotyki apteczne (np. Multilac, Di-
coflor) pomogą odzyskać równowagę 
układu pokarmowego. 
● Nie męcz się głodówką. Możesz ją 
stosować tylko przez kilka godzin.  
Potem stopniowo wprowadzaj do me- 
nu kolejne produkty (patrz: ram- 
ka dieta).
● Jeśli objawy są nasilone, pojawiła 
się wysoka gorączka, czujesz duże wy-
czerpanie, poproś o pomoc lekarza. 

Lepiej zapobiegać
Aby uniknąć zatruć pokarmowych, 

warto zachować ostrożność. 
● Latem unikaj dań z surowego mięsa 
i z dodatkiem niegotowanych jaj. 

● Stołuj się tylko w sprawdzonych re-
stauracjach i barach. Pamiętaj, lepiej 
się przegłodzić niż zjeść coś na szybko 
w podejrzanym lokalu.
● Pilnuj czystości w kuchni. Siedliskiem 
bakterii jest deska do krojenia mięsa 
(warto mieć osobną do każdego typu pro-
duktu: surowych mięs, pieczywa, owo-
ców). Po użyciu powinna być opłuka-
na najpierw zimną, potem gorącą wodą. 
W tej ostatniej powinna pozostać przez 
pół godziny. Dobrze jest też użyć do jej 
mycia soli – doskonale dezynfekuje. 
● Nie jedz niczego, co wydaje ci się 
podejrzane: mięsa, które leżało kilka 
godzin w upale, zniekształconych  
lodów, ciast pozostawionych na noc 
poza lodówką, itp. 

że spowodować namnażanie się gron-
kowca, który produkuje ogromne ilo-
ści toksyn. Zjadając je, wprowadzamy 
do układu pokarmowego nie gronkow-
ca (niska temperatura go unieszkodli-
wiła), ale jego toksynę, czyli truciznę 
w czystej postaci. Kłopoty z żołądkiem 
może wywołać również jedzenie po-

pokarmowe
Zatrucie
Plasują się w czołówce  
statystyk letnich chorób. 
Trudno się dziwić – sprzy-
ja im wysoka temperatura. 
Jednak nie tylko w czasie 
wakacji możemy paść ich 
ofiarą. Zatrucia pokarmowe 
są groźne przez cały rok. 

Agnieszk A k wiAtkowsk A

Czasem toksyny nie 
zdążą jeszcze zmienić 
smaku potrawy.

Nie jedzmy niczego, 
co na oko wydaje nam 
się podejrzane. 

Dieta, która leCzy
Kiedyś uważano, że z zatruciem po-
karmowym najlepiej radzi sobie 
głodówka. Dziś wiadomo, że nieko-
rzystnie wpływa ona na stan jelit. 
Dlatego specjaliści radzą, aby oso-
by chore jadły w czasie infekcji, ale 
ich dieta powinna być wyjątkowo 
lekkostrawna. Oto szczegóły. 

Pierwsze 2 dni

Popijaj herbaty ziołowe (melisę, 
dziurawiec, rumianek) i płyny na-
wadniające. Gdy biegunka i wymio-
ty się zmniejszą, możesz sięgnąć 
po rzadkie kleiki na wodzie z ryżu 
i kaszki kukurydzianej z niewielkim 
dodatkiem soli.

3.–4. dzień

Możesz jeść 3-4 lekkostrawne po-
siłki, najlepiej kaszki i kleiki z ryżu, 
kaszki kukurydzianej, manny na wo-
dzie. Jeśli wymioty ustąpią, dodaj do 
kaszki niewielką ilość przetartej go-
towanej marchwi albo gotowane-

go jabłka. Możesz też jeść suchar-
ki, czerstwą bułkę pszenną, chrupki 
kukurydziane. Niektórzy już czwar-
tego dnia dobrze tolerują przetarte 
ziemniaki z odrobiną masła.

5.–10. dzień

Zacznij od kanapki z pszennego pie-
czywa z masłem i cienkim plaster-
kiem szynki drobiowej. Od 6. dnia 
sięgaj po chudy twarożek z odrobi-
ną miodu lub delikatnym dżemem. 
Papki stopniowo zamieniaj na mię-
sne i warzywne potrawy gotowane. 
Mięso i warzywa krój jednak drob-
no i gotuj do miękkości. Owoce (bez 
skórki) lepiej jeść ugotowane lub du-
szone. Dobrze tolerowane w tym 
okresie są także jajka na miękko lub 
półmiękko. Powoli wprowadzaj mle-
ko. Najlepiej zacznij od małych ilości 
jogurtu naturalnego. Przez dwa ty-
godnie unikaj natomiast potraw pi-
kantnych, tłustych, kawy, mocnej 
herbaty i alkoholu.

karmu dotykanego brudnymi rękami. 
Uwaga! Większości z nas wydaje się, że 
zepsute jedzenie brzydko pachnie i źle 
smakuje. Tymczasem nie musi tak być. 
Czasem toksyny nie zdążą jeszcze zmie-
nić walorów smakowych potrawy, a na 
układ pokarmowy mogą podziałać fa-
talnie. 

Wywołują je bakterie, 
które gromadzą się 
w nieświeżym jedze-
niu. Gdy jest ciepło 

i wilgotno, zaczynają gwałtownie się 
namnażać. Wystarczy 30 minut, by ich 
liczba się podwoiła. Przez kolejne godzi-
ny ten proces cały czas postępuje – bak-
terie mnożą się, a jednocześnie produ-
kują toksyny, które są zwykłą trucizną. 
Jeśli trafi ona do układu pokarmowego, 
wywoła bardzo przykre objawy. 

gdzie czai się wróg
Źródłem zatrucia pokarmowego 

może być niemal każdy nieświeży po-
karm. Istnieją jednak takie produkty, 
m.in. surowe mięso czy jajka, w któ-
rych bakterie namnażają się wyjąt-
kowo szybko. Groźne mogą być więc 

wszelkiego rodzaju surowe wędliny, ta-
tar, ryby, kremy do ciast, desery ty-
pu kogel-mogel itd. Latem wiele zatruć 
wywołanych jest też przez powtórnie 
zamrożone lody – ich rozmrożenie mo-

zDaNiem eksperta
Lek. med. Dorota 
Łukaszuk, internista

„Zemsta faraona” to 
zmora Europejczyków, 
którzy wyjeżdżają na 
wakacje do krajów 
arabskich. Jej objawy 
przypominają zatrucie 
pokarmowe. Pojawiają się 
bóle brzucha, biegunka, 
wymioty, niekiedy gorącz-
ka. Wszystko to spowodo-
wane jest odmienną florą 

bakteryjną przewodu 
pokarmowego, która nie 
radzi sobie z miejscowymi 
bakteriami obecnymi np. 
w wodzie. Aby nie dopu-
ścić do rozwoju choroby, 
należy przestrzegać kilku 
zasad. Przed wyjazdem 
na wakacje warto przez 
kilka tygodni zażywać 
probiotyki (np. Dicoflor, 
Acidolac), by wzmocnić 
florę bakteryjną układu 
pokarmowego. Na miej-

scu zaś lepiej unikać wody 
z kranu (nawet świeżych 
owoców w niej mytych!). 
A gdy już przytrafi się 
taka niedyspozycja, trze-
ba nawadniać organizm 
(płyny nawadniające!) 
i odpoczywać. Dolegliwo-
ści mijają zwykle po 3-5 
dniach. Jeśli jednak stan 
chorego się nie poprawia, 
konieczne bywa podanie 
antybiotyku i nawadniają-
cej kroplówki. 

Pierwsze objawy zatrucia pokarmo-
wego mogą pojawić się już po upływie 
pół godziny od spożycia nieświeżego 
produktu. Najczęściej jednak musi mi-
nąć 12-48 godzin, a w niektórych przy-
padkach okres wylęgania się choroby 
może potrwać nawet do tygodnia. Naj-
częściej zaczyna się od bólu brzucha 
i wzdęcia. Potem pojawiają się wymio-
ty i biegunka. Dolegliwości się nasilają, 
niekiedy dołącza do nich gorączka i bó-
le mięśni. Zwykle zatrucie pokarmowe 
trwa od jednego do trzech dni, niektó-
re zaś mogą trwać do tygodnia (zależy 
to m.in. od rodzaju drobnoustrojów, ale 
również stanu zdrowia chorego).
 
we własnym zakresie

W większości przypadków zatrucie 
pokarmowe nie wymaga wizyty u le-
karza. Wystarczy łagodzenie objawów 
choroby domowymi sposobami.
● Przez kilkanaście godzin nie po-
wstrzymuj reakcji organizmu – wy-
mioty i biegunka pomogą oczyścić 
układ pokarmowy z toksyn bakterii. 
Dlatego leki typu Stoperan, Loperamid 
przyjmuj dopiero po 3-5 dniach trwa-
nia infekcji.

● Nie dopuść do odwodnienia orga-
nizmu. Jeśli wymioty są obfite, popi-
jaj małymi łyczkami ciepłą wodę. Jeśli 
kłopotem jest biegunka, od razu się-
gnij po płyny nawadniające (np. Orsa-
lit, Dicodral). Pij je małymi porcjami 
przez cały dzień. Dodatkowo sięgaj po 
wodę i herbatę ziołową. 
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Pierwszymi 
objawami zatruć 
pokarmowych 
są bóle brzucha 
i wzdęcia.
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Odpowiednia dieta także pomoże wal-
czyć z objawami suchego oka. Korzyst-
nie działają banany, które zawierają 
dużo potasu i pomagają regulować go-
spodarkę płynami w organizmie. Bo-
gatym źródłem kwasów tłuszczowych 
omega-3, które pomagają m.in. nawil-
żyć oczy, jest olej z siemienia lniane-
go. Wystarczy dodać jedną łyżkę do 
płatków śniadaniowych lub soku.

dobra dieta, czyli...
Wolne rodniki odpowiadają za sta-

rzenie się organizmu oraz powstawa-
nie wielu chorób: nowotworów, scho-
rzeń płuc oraz oczu. Ich negatywny 
wpływ na te ostatnie powoduje po-
wstawanie m.in. zaćmy czy AMD. Jed-
nak można walczyć z wolnymi rodni-
kami za pomocą tzw. antyoksydantów. 
Substancje te znajdują się np. w świe-
żych warzywach i owocach bogatych 
w witaminy A, E, C, zawierających 

DBAm  
O OCZY
Występują u ciebie objawy zespołu suchego oka?  
By zapobiec pogorszeniu się wzroku, zastosuj się  
do rad naszych ekspertów! Możesz pozbyć się  
problemu bez konsultacji z lekarzem. 

karotenoidy (np. luteinę) i minera-
ły (miedź, cynk, selen) oraz w rybach, 
bogatych w nienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3. Dla ochrony przed 
wolnymi rodnikami warto również 
przyjmować preparaty bogate w lute-
inę i kwasy omega-3 oraz specjalnie 
dobrany kompleks witamin i minera-
łów, które wzmocnią nasz wzrok. Su-
plementacja powinna być zalecana 
w przypadku niezrównoważonej die-
ty, małej aktywności fizycznej, nad-
używania alkoholu, palenia papiero-
sów, stresu i zmęczenia.

Prawidłowe oświetlenie
Zapewnienie prawidłowego oświe-

tlenia podczas pracy przy kompu-
terze, czytania czy oglądania TV 
stanowi podstawę prawidłowego funk-
cjonowania narządu wzroku i dobre-
go samopoczucia. Natężenie świa-
tła w pomieszczeniu, gdzie znajdują 
się komputery, nie może być mniejsze 
niż 500 lx. Najlepszym rozwiązaniem 
jest zapewnienie światła naturalne-
go, a jeśli nie ma takiej możliwości, 
sztucznego górnego i rozproszonego. 
Zalecane jest także stosowanie regu-
latorów natężenia światła dla zapew-
nienia optymalnych warunków oświe-
tlenia. Niekiedy trzeba zapewnić sobie 
dodatkowe źródło np. w postaci lamp-
ki na biurko, najlepiej z regulowanym 
ramieniem. Prawidłowe oświetle-
nie nie powinno powodować powsta-
wania odblasków na ekranie monito-
ra czy telewizora. Niewyraźny obraz 
na ekranie, powstający w następstwie 
odblasków, zmusza do przyjmowania 
nienaturalnej pozycji ciała, przymu-
sowego ustawienia głowy i szyi oraz 
mrużenia oczu, co prowadzi do ich 
szybszego zmęczenia.

art ykuł sponsorowany polpharma sa

ustawienie monitora
Odległość od monitora osoby pra-

cującej przy komputerze powinna wy-
nosić około 50-70 cm. Zaleca się takie 
ustawienie monitora, aby jego górny 
brzeg znajdował się poniżej poziomu 
oczu. Nie jest wskazane umieszczanie 
ekranu na tle okna oraz stosowanie 
oświetlenia punktowego.  
      Zaleca się również stosowanie ża-
luzji, rolet czy zasłon, gdy natężenie 
światła naturalnego powoduje powsta-
wanie odblasków na ekranach.

odległość tekstu
Prawidłowa odległość oczu od tekstu 

drukowanego podczas czytania powin-
na wynosić około 30-40 cm. W przypad-
ku gdy równocześnie czytany jest tekst 
na ekranie monitora i w formie papiero-
wej, zalecane jest, by odległość od tekstu 
na obu nośnikach była podobna.  
      Warto także stosować specjalne sto-
jaki na dokumenty, dzięki czemu oko 
przesuwa się w jednej linii. Patrzenie 
na ekran a później w dół na dokumenty 
leżące na biurku męczy wzrok i często 
sprawia, że osoba pracująca w taki spo-
sób przez dłuższy czas pozostaje w nie-
wygodnej pozycji. Powoduje to dodatko-
we bóle szyi czy karku.

odPowiednie okulary
Oczy należy chronić przed szkodli-

wym promieniowaniem UVA i UVB, 
dlatego warto zaopatrzyć się w odpo-
wiednie okulary przeciwsłoneczne. Aby 
zabezpieczyć oczy przed niekorzystnym 
wpływem światła słonecznego, trzeba 
wybierać szkła zaopatrzone w filtry blo-
kujące promieniowanie UV. Zastosowa-
nie filtrów jest możliwe we wszystkich 
rodzajach okularów (korekcyjne, prze-
ciwsłoneczne bez korekcji, gogle ochron-
ne) oraz soczewkach kontaktowych.  
Trzeba pamiętać o tym, że zwykłe, tylko 
przyciemniane okulary przeciwsłonecz-
ne szkodzą, a nie chronią. Upośledza-
ją działanie naturalnych mechanizmów 
obronnych oka, takich jak np. odrucho-
we zamknięcie powiek i zwężenie źre-
nicy przy zbyt intensywnym świetle, 
przymykanie czy mrużenie oczu. Do 
oka patrzącego przez okulary bez fil-
tra dostaje się wtedy więcej szkodliwego 
promieniowania UV. Nawet markowe, 
drogie okulary mogą być pozbawione 
odpowiednich szkieł z filtrami UV, dla-
tego warto o to pytać w sklepach i upew-
nić się, że szkła mają stosowne atesto-
wane filtry. 

Przede wszystkim trze-
ba naturalnie nawilżać 
oko poprzez zwiększe-
nie częstotliwości mruga-
nia. Warto również stoso-

wać odpowiednie nawilżające krople do 
oczu. Należy zwracać uwagę na skład 
dostępnych preparatów i wybierać te, 
które zawierają składniki naturalnie 
występujące w oku (np. hialuronian so-
du). Są one bezpieczne dla oczu i moż-
na je stosować przez dłuższy okres, 
wielokrotnie w ciągu dnia.  
Zbyt suche powietrze w pomieszcze-
niu może nasilać dolegliwości związa-
ne z suchym okiem. Warto wietrzyć po-
kój częściej (przynajmniej raz na 3-4 
godziny, zwłaszcza w sezonie grzew-
czym, gdyż ogrzewane powietrze szyb-
ciej traci wilgotność) bądź zaopatrzyć 
się w nawilżacze powietrza, dzięki któ-
rym w pomieszczeniu będzie panować 
stała wilgotność powietrza. 
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Nieleczona grypa 
może powodować 
poważne powikłania!

Główne objawy przezię-
bienia to wodnisty wy-
ciek z nosa, kichanie, 
uczucie zatkanego nosa, 
ból gardła, chrypa, za-

palenie spojówek (łzawienie, pieczenie 
pod powiekami, czasami nawet świa-
tłowstręt), ból głowy, temperatura cia-
ła do 38°C (choć przeważnie występu-
je tylko stan podgorączkowy). Później 
może dołączyć kaszel. Wyżej wymie-
nione objawy pojawiają się stopniowo 
i powoli. Choroba trwa zwykle 4-5 dni.

Co to jest grypa?
Grypa jest to choroba górnych dróg 

oddechowych (gardło, krtań, tchawi-
ca) o gwałtownym przebiegu, wywoła-
na przez wirus. Choroba ta występuje 
powszechnie na całym świecie, niekie-
dy powoduje epidemie. Początek cho-
roby jest gwałtowny, następuje szybki 

wzrost temperatury, pojawia-
ją się dreszcze, ból głowy, 

bóle mięśniowe i bóle 
kostno-stawowe, dołą-
cza się uczucie ogól-
nego rozbicia, bóle 
gałek ocznych, łza-
wienie, łatwa potli-
wość, dreszcze oraz 

suchy kaszel. Gorącz-

z przeziębieniem
  wygrać
Przeziębienie, a dokładniej 

infekcja górnych dróg 
oddechowych,  

to zapalenie błony śluzowej 
nosa, gardła lub krtani 
wywołane najczęściej 

wirusami. Bakterie 
rzadko są przyczyną 

przeziębienia, powodują 
natomiast powikłania 

po wcześniejszej infekcji 
wirusowej.

ka w bardzo krótkim czasie (w cią-
gu jednego dnia) może wzrosnąć do 
40°C. Czas choroby to 3-6 dni, o kilka 
dni dłużej utrzymuje się suchy kaszel. 
Okres ogólnego osłabienia po zakoń-
czeniu choroby trwa niekiedy nawet 
do 2-3 tygodni.

Powikłania grypy występują prze-
ważnie w pierwszym lub drugim ty-
godniu od rozpoczęcia choroby. Naj-
częściej występujące powikłanie to 
bakteryjne zapalenie płuc. Grypa, 
szczególnie nieleczona, może spowodo-
wać bardzo poważne następstwa, takie 
jak: zapalenie mięśnia sercowego, za-
palenie mózgu, zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych.

jak zapobiegać?
W sezonie zwiększonego ryzyka za-

chorowania na przeziębienie lub grypę 
(październik/listopad oraz luty/
marzec) należy: unikać sku-
pisk ludzi, ubierać się wła-
ściwie do warunków po-
godowych (przegrzewanie 
i przemarzanie ułatwiają in-
fekcję), stosować dietę bogatą 
w witaminy (spożywać dużo wa-
rzyw i owoców, pić naturalne soki owo-
cowe), stosować szczepienia – możli-
we jedynie przeciw grypie. W związku 
z dużą zmiennością wirusa grypy nale-
ży je powtarzać corocznie. Szczepienie 
nie gwarantuje pełnej ochrony. 

roby jest gwałtowny, następuje szybki 
wzrost temperatury, pojawia

ją się dreszcze, ból głowy, 
bóle mięśniowe i

kostno-stawowe, dołą
cza się uczucie ogól
nego rozbicia, bóle 
gałek ocznych, łza
wienie, łatwa potli
wość, dreszcze oraz 

suchy kaszel. Gorącz

wirusowej.

  wygrać

powoli. Choroba trwa zwykle 4-5 dni.

Grypa jest to choroba górnych dróg 

-

-

-

dużą zmiennością wirusa grypy nale
ży je powtarzać corocznie. Szczepienie 
nie gwarantuje pełnej ochrony. 
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LeczeNie 
przeziębieNia  
i grypy®

W przeziębieniu i grypie stosuje się 
leczenie objawowe, czyli zmniejsza-
jące nasilenie objawów.  
Najczęściej pomocne w tym są leki:

•  przeciwbólowe oraz przeciwgo-
rączkowe

•  zmniejszające kichanie, łzawienie, 
wysięk z nosa

•  obkurczające, zmniejszające 
obrzęk błony śluzowej nosa

•  przeciwkaszlowe lub wykrztuśne
•  preparaty witaminowe

Leczenie przeziębienia i grypy ma: 

•  obniżać gorączkę
•  zmniejszać stan zapalny dróg odde-

chowych
•  zmniejszać obrzęk śluzówki nosa  

i gardła
•  wspomagać odporność
•  ułatwiać wykrztuszanie wydzieliny 

z oskrzeli

W leczeniu przeziębienia i grypy, 
oprócz stosowania właściwych  
leków, bardzo ważne jest: 

•  w miarę możliwości pozostanie 
 w domu i niezarażanie innych

•  niedopuszczanie do odwodnienia  
organizmu poprzez picie dużej ilości 
ciepłych płynów

•  płukanie jamy ustnej preparatami 
bakteriobójczymi

•  oszczędzanie organizmu, unikanie 
wysiłku fizycznego

•  regularne przyjmowanie lekko-
strawnych posiłków

•  stosowanie diety bogatej w witaminy 
i mikroelementy (warzywa, owoce, 
naturalne soki)

•  niepalenie tytoniu

KIEDY SZUKAĆ POMOCY LEKARZA?

•  jeśli gorączka trwa więcej niż 3-4 dni
•  w sytuacji gdy temperatura ciała jest 

bliska 40°C
•  gdy wystąpił ból ucha lub zatok
•  kiedy pojawiły się silny ból gardła  

lub trudności w przełykaniu
•  jeżeli wystąpiła duszność

chorowania na przeziębienie lub grypę 

chowych
• zmniejszać obrzęk śluzówki nosa 

i gardła
• wspomagać odporność
• ułatwiać wykrztuszanie wydzieliny 

z oskrzeli

25w w w.tanielek imagaz y n.pl

p o l e C a j Ą p o l e C a j Ą

Z d r o w i e

R
E

K
L

A
M

A

R
E

K
L

A
M

A



Ta bylina należąca do ro-
dziny araliowatych ma 
zdrewniałą łodygę, na któ-
rej końcu, na wysokości 
ok. 80 cm, w pierwszym 

roku pojawia się jeden listek, w na-
stępnych latach dwa, trzy oraz czer-
wone owoce podobne do jagód. Najbar-
dziej cenione są grube kłącza i korzeń.

Już ponad 4 tysiące lat temu bez-
granicznie wierzono w jego moc. Uwa-
żano, że żeń-szeń, którego korzeń 
przypomina postać człowieka, zesłał 
dobry duch z wysokich gór, aby poma-
gał ratować ludzi przed czarami, zły-
mi mocami i chorobami. To właśnie 
po niego wędrowano w najwyższe, 
niedostępne zakątki zalesionych gór 
wschodniej Azji. Zbierano go też w sy-
beryjskiej tajdze, w Japonii i Indiach. 
Żeń-szeń to jedna z najstarszych ro-
ślin uznanych za lecznicze. W Chi-
nach boski korzeń mógł trafiać jedy-
nie na cesarski stół, a jego wartość 
przewyższała cenę złota. 

Znany afrodyZjak 
Na początku XVII w. do Europy cu-

downy korzeń zaczęli przywozić w du-
żych ilościach Holendrzy. I tak tra-

AnnA SukmAnowSk A 

fił na królewskie dwory jako środek, 
który miał dodawać sił, leczyć rozlicz-
ne choroby i poprawiać samopoczu-
cie. Prawdopodobnie wcześniej poznali 
się na nim Chińczycy, którzy stosowa-
li go jako lek na impotencję. Dla po-
prawy sprawności seksualnej pili żeń-
-szeń z zieloną herbatą. Być może nie 
bez powodu rośliną tą zachwycił się lu-
biący kobiety Ludwik XIV, czyli Król 
Słońce. Podobno aby zwiększyć ape-
tyt seksualny i wzmocnić swe ciało, re-
gularnie zażywał sproszkowany ko-
rzeń. Późniejsze badania potwierdziły, 
że przyjmowany regularnie, żeń-szeń 
podnosi libido i wzmacnia odporność. 
Specjaliści z krajów azjatyckich dowie-
dli też, że obniża on stężenie cukru we 
krwi. Żeń-szeń to roślina, która docze-
kała się na całym świecie wielu publi-
kacji i opisów. Dowiedzieć się z nich 
można m.in., że zażywanie go zwięk-

korzeń
Cudowny

Zioła to rośliny wyjątkowe. 
Od wieków ich liściom, 
kwiatom, łodygom lub 
korzeniom przypisuje się 
uzdrawiającą moc.  
Do najbardziej niezwykłych 
należy żeń-szeń, nazywany 
czasem wszechlekiem.

Warto Wiedzieć

CUdoWNe dziaŁaNie ŻeŃ-SzeNia 

1.  Żeń-szeń jest jedną z najstar-
szych stosowanych roślin leczni-
czych. Od ponad 4 tys. lat znany 
jest w Azji Wschodniej. Pierwsze 
pisemne źródła pochodzą z I w. 
p.n.e., z dzieła „Korzenie i zioła 
Shennonga”. 

2.  Największy korzeń, znaleziony 
w Chinach, ważył 600 gramów.  
Jego wiek oceniono na 200 lat. 
Dziś jest muzealnym eksponatem. 
Rosnące na stanowiskach natural-
nych stuletnie rośliny są pod ści-
słą ochroną. 

3.  Pierwsze próby uprawy żeń-sze-
nia na skalę przemysłową pod-
jęto w XIX w. w Korei i Mandżurii, 
a w Rosji na początku XX w. Sadzo-
no roślinę w miejscach, gdzie na-
turalnie występuje. W latach 60. 
rozpowszechnił się amerykański 
żeń-szeń pięciolistny, który okazał 
się łatwiejszy w hodowli. Roślina 
jest jednak bardzo wymagająca, 
musi rosnąć w półcieniu, potrze-
buje też specjalnej gleby. 

4.  Żeń-szeń korzystnie wpływa  
na codzienną aktywność – dodaje 
energii i chęci do działania.  
Polecany jest szczególnie ludziom 
osłabionym pracą. Poprawia pa-
mięć, zmniejsza napięcie spowo-
dowane zmęczeniem, opóźnia  
proces starzenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
•  Poprawia sprawność seksualną 

oraz pozytywnie wpływa na żywot-
ność plemników. 

 
 
 
 
 
 
 

 
•  Zwiększa sprawność umysłową, 

podnosi witalność w starszym wie-
ku, poprawia także umiejętność 
koncentracji i zapamiętywania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Poprawia działanie układu odpor-

nościowego.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Korzystnie wpływa na metabolizm 

węglowodanów i lipidów.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Przyspiesza rekonwalescencję  

po zabiegach. Dodaje energii.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Łagodzi objawy menopauzy i an-

dropauzy, ból, stres oraz depresję. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Obniża poziom cukru we krwi.

sza sprawność umysłu, poprawia dzia-
łanie układu odpornościowego, działa 
korzystnie na metabolizm, przyśpie-
sza rekonwalescencję po operacjach 
czy ciężkich chorobach, poprawia od-
porność na stres, działa przeciwbólowo 
i antydepresyjnie. 

LecZnicZe substancje
Cóż takiego jest w korzeniu żeń-

-szenia? Witaminy A, B1, B2, C, a tak-
że cała paleta minerałów: cynk, potas, 
wapń, żelazo, magnez, miedź, fosfor, 
siarka oraz ginsenozydy, czyli natu-
ralne związki chemiczne, które obni-
żają poziom cholesterolu, mają wpływ 
na trawienie tłuszczów i lepsze dotle-
nienie organizmu, działają przeciwza-
palnie i pobudzająco, a ponadto podno-
szą wydolność intelektualną i fizyczną 
oraz sprawność seksualną. Niektóre ba-
dania dowodzą, że ginsenozydy mogą 
mieć działanie immunostymulujące, 
a być może także przeciwnowotworo-

 
LecZnicZe produkty 

Jest ich bardzo wiele. Sproszkowa-
ny żeń-szeń dodaje się do suplemen-
tów diety, jest on także składnikiem 
niektórych produktów energetycz-
nych czy kosmetyków. Ponoć odmła-
dza, likwiduje zmarszczki i poprawia 
ukrwienie ciała. Mimo że w bada-
niach naukowych wiele zalet przypi-
sywanych tej niezwykłej roślinie nie 
znajduje jednak potwierdzenia, tablet-
ki z żeń-szeniem, które można kupić 
w aptekach, cieszą się ogromną popu-
larnością. 

Jest dobrze tolerowany przez więk-
szość ludzi. Nie powinny go jednak 
zażywać kobiety w ciąży oraz mamy 
karmiące, a także dzieci i osoby z za-
burzeniami krzepliwości krwi, bo mo-
że wywołać arytmię. Żeń-szeń, w za-
leżności od dawki, różnie wpływa na 
ciśnienie krwi. Dlatego plan leczenia 
preperatami z żeń-szeniem powinno 
się skonsultować z lekarzem. 

we (badania trwają). Stwierdzono rów-
nież, że żeń-szeń pomaga meteopatom 
i osobom żyjącym w ustawicznym stre-
sie. Co ciekawe, ginsenozydy w zależno-
ści od podłoża, wieku rośliny i miejsca, 
w którym rosła, różnią się rodzajem 
i siłą działania. Niektóre wykazują 
działanie uspokajające, inne wręcz od-
wrotnie – pobudzające i przeciwdziała-
ją zmęczeniu. Czyżby korzeń, jak gło-
szą legendy, wyczuwał to, co potrzebne 
jest organizmowi do poprawy zdrowia?  
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3 razy w tygodniu, przez 30 minut, tak 
aby tętno utrzymywało się na poziomie 
130. Regularna aktywność fizyczna 
zmniejsza ryzyko chorób układu krą-
żenia, obniża ciśnienie tętnicze i stę-
żenie złego cholesterolu (a zwiększa 
dobrego), przyspiesza przemianę mate-
rii. Ruch chroni też przed osteoporozą 
i otyłością, a przede wszystkim popra-
wia nastrój.

ZacZnij od rana
Poranna gimnastyka to znakomi-

ty początek dnia i sposób na obudzenie 

Zadzieraj palce stóp do góry i opusz-
czaj. Następnie, wciąż niespiesznie, 
wyciągnij ręce wzdłuż tułowia i lekko 
wypnij klatkę piersiową oraz brzuch. 
Pozostań tak przez chwilę, potem 
zwolnij napięcie i powtórz ćwicze-
nie. Po kilku minutach spokojnym ru-
chem przenieś za głowę ręce, spleć ze 
sobą dłonie i kilka razy wykonaj te sa-
me czynności. 

Złącz nogi, ugnij je w kolanach 
i kładź raz na jedną, raz na drugą stro-
nę, nie odrywając pozostałej części 
ciała od podłoża. Następnie przycią-
gnij do klatki piersiowej jedno, potem 
drugie kolano, pozostając w każdej po-
zycji ok. 30 sekund. 

Bardzo korzystny wpływ mają 
też ćwiczenia izometryczne. Ten ro-
dzaj gimnastyki polega na napina-
niu mięśni, bez wykonywania innych 
ruchów. Napinaj więc kolejno stopy, 
mięśnie nóg, pośladków, dłoni, ra-
mion, karku itd. Na koniec wciśnij 
mocno ręce i pięty w łóżko, ściągając 
łopatki i napinając mięśnie grzbietu. 
Napinanie powinno trwać 5, a rozluź-
nianie 10 sekund.

Po wykonaniu ćwiczeń na plecach 
przekręć się najpierw na jeden, potem 
na drugi bok i na brzuch. Chwilę po-
leż w bezruchu, a potem wyciągnij rę-
ce przed siebie, złącz dłonie i odchylaj 
tułów do tyłu tak daleko, jak potrafisz, 
mając na przemian złączone i lekko 
rozchylone nogi. Jeszcze głęboki wdech 
i wydech – i możesz wstać z łóżka.

Po wyjściu Z łóżka
Co prawda po takiej łóżkowej gim-

nastyce masz już zapewnioną taką 
dawkę energii, która powinna sku-
tecznie pobudzić cię do życia, ale je-
śli uważasz, że to za mało, możesz wy-
konać parę dodatkowych ćwiczeń na 
podłodze. Najlepiej przy otwartym 
oknie, by się lepiej dotlenić.

Stań w lekkim rozkroku, unoś 
w górę raz jedną, raz drugą rękę i wy-
konuj nimi na przemian obszerne krą-
żenia. Następnie, także w rozkroku, 
wykonuj maksymalne skręty ciała raz 
w lewo, raz w prawo, z rękami na bio-
drach. Potem, z rękami na biodrach, 
unoś w górę na przemian nogi zgięte 
w kolanach. 

Jeśli wystarczy ci jeszcze czasu 
i ochoty, połóż się na plecach. Ugnij 
nogi, ręce połóż za głową, łokcie na ze-
wnątrz i unoś tułów tak wysoko, jak 
tylko możesz. Powtórz każde ćwicze-
nie 15 razy. 

na dzień dobry
Gimnastyka

Gdy nie chce nam się 
wstać z łóżka, choć 

mamy za sobą dobrze 
przespaną noc, jest prosty 
i przyjemny sposób na to, 
aby poczuć chęć do życia 

i działania – poranna 
gimnastyka.  

Pilates  
dla każdego
Połączeniem ćwiczeń izometrycz-
nych, jogi i baletu jest pilates, 
czyli zestaw ćwiczeń fizycznych 
wymyślony na początku XX w. przez 
Niemca, Josefa Humbertusa Pilate-
sa. Ich celem miało być uelastycz-
nienie i wzmocnienie wszystkich 
mięśni, bez ich nadmiernego roz-
budowywania, obniżenie poziomu 
stresu, odciążenie kręgosłupa, 
poprawa postawy oraz przede 
wszystkim poprawa ogólnego stanu 
zdrowia. Pilates doskonale nadaje 
się do porannych ćwiczeń. Ponie-
waż jednak bardzo ważna jest tu 
kolejność wykonywanych ćwiczeń 
oraz zachowanie proporcji między 
ich elementami, warto przedtem 
zapoznać się z zasadami tego ro-
dzaju gimnastyki.

Ruch jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. Naj-
większą wydolność fi-
zyczną osiągamy w wieku 

20-25 lat. Potem musimy już bardziej 
się starać, aby jej nie stracić. Systema-
tyczna aktywność, dostosowana do in-
dywidualnych możliwości, pomaga 
tę wydolność jak najdłużej utrzymać. 
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 
ćwiczenia według prostej zasady: 3 x 
30 x 130. Co to oznacza? Wysiłek fizycz-
ny w postaci gimnastyki co najmniej 

Bożena KluKowsK a

całego organizmu. Podczas snu nasz 
metabolizm jest dużo wolniejszy – wol-
niej pracują: serce, układ oddechowy, 
pokarmowy, nerwowy, zwalnia wie-
le narządów. Zastrzyk w postaci po-
rannej gimnastyki jest wspaniałym, 
a przy tym bezpiecznym sposobem  
na zwiększenie wydzielania endorfin 
– hormonów szczęścia. Krew od razu 
zaczyna szybciej krążyć, tym samym 
poprawia się ukrwienie wszystkich na-
rządów i tkanek, ciało nabiera spręży-
stości, a skóra jędrności. 

Jeśli do tej pory aktywność fi-
zyczna nie była twoją mocną stro-
ną, będzie to dobry początek dalszych 
ćwiczeń. Od porannej gimnastyki po-
winni zacząć przede wszystkim ci, któ-
rzy prowadzą siedzący tryb życia, du-
żo czasu spędzają przed komputerem 
czy za kierownicą. Jak również osoby, 
które mają problemy ze stawami, bo 
poranne ćwiczenia pomagają rozcią-
gnąć mięśnie i rozgrzać stawy. 

Zanim wstaniesZ
Najlepiej zacząć jeszcze w łóżku od 

powolnego, delikatnego przeciągania 
się. Należy pozwolić ciału budzić się 
stopniowo, bez gwałtownych ruchów. 
Na początek wykonaj więc kilka głębo-
kich wdechów i wydechów, tak by że-
bra i klatka piersiowa rozszerzyły się. 
Jeśli potrafisz, wykonaj kilka odde-
chów przeponowych (podczas nabie-
rania powietrza powinien unosić się 
brzuch). Poruszaj palcami stóp i rąk. 
Wyprostuj nogi i wykonaj po 20 okrą-
żeń stopami w jedną i drugą stronę. 

Poranna gimna-
styka przyda się 
całej rodzinie. 
To dobry sposób 
na wyrobienie 
w dzieciach 
prawidłowych 
nawyków dbania 
o kondycję.
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mechanizmy sterujące jej regeneracją. 
Komórki tracą orientację i zaczynają 
niekontrolowanie się dzielić. Tak two-
rzy się najgroźniejszy nowotwór skó-
ry – czerniak. Systematyczna kontrola 
pozwala wychwycić zmiany na naj-
wcześniejszym etapie, kiedy są w pełni 
wyleczalne. Nie zapominajmy o tym.

ZłusZcZanie i nawilżanie
Naskórek broni się przed działa-

niem słońca, pogrubiając się. Ponieważ 
przez taką warstwę martwych komó-
rek nie przebiją się składniki aktywne 
najlepszych nawet kremów i balsamów, 
pierwszym punktem akcji „jesienna re-
generacja” musi być peeling. Do wybo-
ru: domowy – cukrowy, solny czy za-
wierający ścierające drobinki z pestek 
owoców, albo profesjonalny – przepro-
wadzony w gabinecie, gdzie lekarz od-
słoni świeże warstwy skóry przy uży-
ciu lasera lub kwasów owocowych 
o wysokim stężeniu.

Zaraz po złuszczeniu skórę trzeba 
przede wszystkim nawilżać. I to nie-
zależnie, czy intensywnie się opalali-
śmy, czy staraliśmy się chronić przed 
słońcem. Naskórek po lecie zawsze jest 
przesuszony, a głębsze warstwy skóry 
odwodnione. Największym hitem pre-
paratów nawilżających jest kwas hia-
luronowy, wchodzący w skład zarów-

no kremów, jak i balsamów do ciała. 
Ale sam kwas hialuronowy nie wystar-
czy. Równie ważne są: mocznik, ma-
sło shea, d-panthenol, alantoina czy 
ceramidy. Cennym składnikiem ko-
smetyków nawilżających jest również 
aloes. Nie tylko chroni przed uciecz-
ką wody, ale działa także bakteriobój-
czo – dzięki czemu nadaje się do pie-
lęgnacji suchej cery trądzikowej oraz 
przyspiesza syntezę kolagenu – co ma 
znaczenie w przypadku suchej cery doj-
rzałej. Sprawdzone działanie nawilża-
jące mają też algi, wyciągi z planktonu 
oraz ekstrakty z roślin pustynnych, np. 
róży jerychońskiej. Potrafią one dłu-
go utrzymywać wilgoć, więc skóra ko-
rzysta z niej nawet wtedy, gdy spiła już 
wszystkie inne składniki. 

cZas na regenerację
Skórę po lecie trzeba nawilżać, ale 

i regenerować. Szczególnie wtedy, gdy 
jest nie tylko odwodniona przez nad-
mierne wystawianie na słońce, ale 
też sucha, czyli mimo nawilżania nie 
potrafi zatrzymać wody. Pamiętajmy bo-
wiem, że woda znajdująca się w naskór-
ku pochodzi z wnętrza, dlatego istotne 
jest uszczelnienie barier skórnych, któ-
re chronią przed jej nadmierną utra-
tą, dostarczenie substancji wiążących 
ją w warstwach powierzchniowych na-
skórka. Skutecznymi ratownikami ba-
riery hydrolipidowej są oleje roślinne, 
np. sojowy, rokitnikowy (zawierający 
m.in. kwas tłuszczowy omega-7, który 
chroni i wzmacnia komórki naskórka), 
winogronowy (bogaty w NNKT), brzo-
skwiniowy (zawierający kwas linolowy) 
lub też najpopularniejszy ostatnio olej 
arganowy. Procesy regeneracji naskór-
ka intensyfikują preparaty, które mają 
w swoim składzie mleko. 

Cerze naczynkowej po wakacjach 
z pewnością pomogą preparaty z wi-
taminą K, skórze poszarzałej – kremy 
z antyoksydantami, podrażnionej – ko-
smetyki z zawartością wody termal-
nej. Regenerację skóry można wspomóc 
też kuracją od środka, łykając dostępne 
w aptekach bez recepty kapsułki, np. 
z nienasyconymi kwasami tłuszczowy-
mi. Podstawowy program naprawczy 
wygląda więc tak: rano wklepujemy na-
wilżające serum, na to krem nawilżają-
cy, wieczorem nakładamy maseczkę na-
wilżającą, a ciało smarujemy balsamem 
nawilżająco-regenerującym, na noc 
aplikujemy na twarz grubą warstwę gę-
stego kremu nawilżającego.

w rękach profesjonalisty
W ramach powakacyjnej kura-

cji regenerującej dobrze jest zafundo-
wać sobie kilka zabiegów w gabinecie 
kosmetycznym. Dla nawilżenia cery 
niezastąpiona będzie mezoterapia, czy-
li ostrzykiwanie skóry twarzy prepa-
ratem złożonym np. z witamin i kwa-
su hialuronowego. Jest ona droga (tym 
bardziej że aby w pełni cieszyć się jej 
efektami, trzeba wykonać 3-4 zabie-
gi), ale skuteczniejsza niż najdroższy 
krem. Gabinet lekarza medycyny este-
tycznej to też najlepsze miejsce do zli-
kwidowania szpecących przebarwień. 
Do dyspozycji mamy dwie metody: la-
ser (ewentualnie IPL, tzw. laserowe źró-
dło światła) albo zabieg z użyciem kwa-
sów o wysokim stężeniu, a wybór zależy 
głównie od tego, jak głęboko sięga-

To, co pięknie wygląda 
na urlopie, po powrocie 
z wakacji nie wydaje się 
już tak atrakcyjne. Siano 
na głowie, wypłowiały 
kolor, wysuszona 
i pogrubiała skóra, nowe 
przebarwienia. Pora 
na jesienny program 
naprawczy!

Ratunku!
Skóra chce pić

Skórę po lecie trzeba 
koniecznie nawilżyć  
i zregenerować.

u r o d a

Karolina PorecKa

Jak co roku można podsumo-
wać to tak: mądry Polak po 
szkodzie. Przed latem na-
wołujemy do ochrony przed 
słońcem, podsuwamy propo-

zycje preparatów, które chronią skórę 
i włosy przed negatywnym wpływem 
promieniowania. A jesienią podajemy 
sposoby, jak naprawić szkody wyrzą-
dzone przez nadmierne plażowanie. Pa-
miętajmy jednak: zanim chwycimy za 
kosmetyki lub zafundujemy sobie pro-
fesjonalne zabiegi w gabinecie medycy-
ny estetycznej, pierwszym punktem po-
wakacyjnego programu regeneracyjnego 
powinna być kontrola skóry i znamion 
u dermatologa. Lekarze podkreślają: nie 
ma czegoś takiego jak zdrowa opaleni-
zna. Kiedy dochodzi do zaczerwienie-
nia skóry, uszkodzone zostają naturalne 
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ją zmiany. Laserową likwidację plam 
można połączyć ze stymulacją kolage-
nu i fotoodmładzaniem, czyli popra-
wianiem jakości skóry, a kuracja z uży-
ciem kwasów (może mieć ona różne 
nazwy, np. Yellow Peel, Glycopeel, ale 
zazwyczaj jest kombinacją różnych 
stężeń kwasów migdałowego, glikolo-
wego, kojowego, pirogronowego i trój-
chlorooctowego) jednocześnie zmini-
malizuje widoczność rozszerzonych 
porów skóry. Zabieg jest prosty: po de-
makijażu i stonizowaniu skóry kosme-
tyczka nakłada pędzlem kwas o odpo-
wiednim stężeniu (najczęściej 50-70 
proc.) i pozostawia go na twarzy od 
2 do 6 minut. Potem jeszcze tylko na-
łożenie neutralizatora, który przery-
wa działanie kwasów, przemycie skó-
ry wodą, nałożenie kremu ochronnego 
z filtrem UV i gotowe. Możemy wycho-
dzić z gabinetu.

BeZ Blasku, BeZ życia
Słońce wyrządza włosom sporo 

szkód. Najpierw uszkadza ich otoczkę, 
czyli warstwę zewnętrzną, odbarwia 
je i pozbawia połysku. Potem wnika 
głębiej, do warstwy korowej i zmie-
nia ich wewnętrzną strukturę, nisz-
czy włókna keratyny odpowiedzial-
ne za wytrzymałość i spójność włosa. 
Pomiędzy rozerwane łuski dostaje się 
kurz, piasek, a w czasie kąpieli mor-

u r o d a

skich lub w basenie sól i chlor. Zwykła 
woda pod wpływem promieniowania 
UV zaczyna działać podobnie jak wo-
da utleniona. Efekt jest taki, że po po-
wrocie z kilkunastodniowych wakacji 
włosy mamy co najmniej o ton jaśniej-
sze, a poza tym nieco połamane, z roz-

dwojonymi końcówkami, bez połysku 
i sprężystości. Pod wpływem słońca 
i wiatru zachwiana zostaje także rów-
nowaga wodno-tłuszczowa skóry gło-
wy. A właśnie ta otoczka tłuszczowa 
chroni włosy przed wysuszeniem. Na-
wet te dobrze ostrzyżone przestają się 
układać i wyglądają matowo i niezdro-
wo. Najlepiej lato znoszą włosy ciem-
ne, zawierające dużo barwnika – mela-
niny – która działa jak naturalny filtr 
(uwaga: mówimy o włosach ciemnych 
z natury, a nie farbowanych). Najgo-
rzej – włosy rozjaśniane. Nie myślmy 
jednak, że szybkie farbowanie zaradzi 
problemowi. Tu potrzebne jest działa-
nie u podstaw.

cZas na maski
Podstawą powakacyjnej pielęgna-

cji włosów musi być ich intensywne na-
wilżanie. To pozwoli uchronić je przed 
dalszym łamaniem się, a zapewni ela-
styczność i połysk. Odżywka po każdym 
myciu i maska raz w tygodniu to abso-
lutne minimum. Odżywka zadziała do-
raźnie – zabezpieczy włosy przed uszko-
dzeniami, stworzy warstwę ochronną, 
ułatwi rozczesywanie. Maski zadziałają 
silniej – odbudują strukturę włosa, od-
żywią go, nawilżą, przywrócą mu sprę-
żystość i blask. Zadziałają też łagodząco 
na skórę głowy. 

Aby zintensyfikować ich działanie, 
warto owinąć głowę ręcznikiem. Cie-
pło otwiera łuski włosowe. Po spłukaniu 
letnią wodą warto jeszcze raz wypłu-
kać włosy zimną wodą, najlepiej z do-
datkiem cytryny lub octu. Taki zabieg 
zamyka łuski i nadaje blask włosom. Po 
wytarciu ręcznikiem można wsmaro-
wać w ich końcówki preparat regenera-
cyjny lub odrobinę olejku arganowego, 
kokosowego lub jojoba. Jeśli lubimy ko-
smetyki w 100 proc. naturalne, może-
my przygotować maskę samodzielnie. 
Świetnie podziała np. taka z awokado 
i oliwą z oliwek. Dojrzały i miękki owoc 
trzeba rozgnieść widelcem, zmieszać 
z trzema łyżkami oliwy i taką papkę na-
łożyć na włosy na około 20 minut, a po-
tem spłukać i umyć. 

Najlepiej lato znoszą 
włosy ciemne, ale i one 
ulegają przesuszeniu.

RegeneRacja  
paznokci

Tak jak letnia dieta, bogata w wa-
rzywa i owoce, sprzyja wzmoc-
nieniu płytki, tak częste moczenie 
paznokci w wodzie mogło je wysu-
szyć. a suche paznokcie szybciej się 
łamią, rozdwajają i są matowe. je-
śli po wakacjach widzimy, że płyt-
ka nie wygląda dobrze, zastosujmy 
sprawdzone domowe metody: po-
smarujmy wieczorem skórę dło-
ni i paznokcie grubą warstwą kre-
mu, włóżmy bawełniane rękawiczki 
i w takim kompresie połóżmy się 
spać. W ten sposób wzmocnimy nie 
tylko samą płytkę paznokciową, ale 
macierz, z której wyrasta pazno-
kieć. jednocześnie zastosujmy też 
odpowiednie odżywki do paznok-
ci. W ich składzie szukajmy witamin 
a, e, H, prowitaminy B5, kreatyny 
i krzemionki.

Zadbane stopy 
ze świeżym 
pedikiurem dają 
poczucie zadbania 
i komfortu całego 
ciała.

f e l i e T o N

Brzuszek się 
cieszył, kilogramów 
przybywało, operacja 
się udała, z diety nici.

Mój znajomy był 
zdesperowany  
do tego stopnia,  
że zmiksował sobie 
hamburgera.

dniem 
straconym

Dzień  
bez Diety

Mart yna rozesł aniecDieta białkowa, dieta bły-
skawiczna, dieta wegeta-
riańska i dieta od jutra. 
Przyznaję, że ta ostatnia 
to moja ulubiona, mogę 

nawet zaryzykować stwierdzenie, że ją 
wyznaję, a nie jej przestrzegam. W tym 
wypadku dieta to styl życia, czyli od 
jutra chudnę, a ostatniego dnia sobie 
pofolguję i przygotuję to, co lubię, bo 
przecież potem tak długo nie będę ni-
czego jadła. 

Wszyscy tak chyba mamy, całe ży-
cie na diecie. Efekt jojo jest naszym 
najlepszym przyjacielem. Zawsze tam, 
gdzie my. Moim największym osią-
gnięciem było zwężenie ulubionych 
spodni (zaraz po tym, jak schudłam 
6 kilogramów). Jakież było moje zdu-
mienie, kiedy po dwóch tygodniach 
odebrałam je od krawcowej i… już się 
w nie nie zmieściłam! Nadal trzymam 
je w szafie i niekiedy wciągam je do 
kolan, żeby znowu przekonać się, że to 
jeszcze nie czas…

Od tamtego zdarzenia nie odchu-
dzam się – tylko jem, co popadnie, 
albo odchudzam się – tylko niesku-
tecznie, bo co pewien czas znajduję 
w mieszkaniu czekoladę i inne pysz-
ności (naprawdę nie wiem, skąd one 
się tam biorą). Jem, bo zawsze jest do-

bry powód. A to zaraz dostanę okres 
i jest mi smutno, a to jestem w trak-
cie i potrzebuję cukru, a to dopiero co 
się skończył i też się coś wymyśli. Cza-
sem po prostu obżeram się jak Bridget 
Jones, oglądając przeróżne programy 
o gotowaniu. Bo jak można patrzeć na 
jedzenie i nie jeść?! 

To chyba jest dziedziczne… Mo-
ja mama przed operacją postanowiła 
schudnąć parę kilo, żeby mieć jak naj-
mniejszą bliznę. Jednak miesiąc przed 
zabiegiem stwierdziła, że powinna te-
raz korzystać z przyjemności, bo kto 
wie, w jakim później będzie stanie. 

Przypuszczałyśmy, że spędzi parę ty-
godni na koktajlach i kleikach, więc 
przez 30 dni rozpieszczała swoje pod-
niebienie. Brzuszek się cieszył, kilo-
gramów przybywało, operacja się uda-
ła, z diety nici. Ale jak ją pytam, czy 
było warto, robi maślane oczy, a ja na-
wet nie czekam na odpowiedź. Skoro 
jedzenie może sprawiać tyle przyjem-
ności, to po co jej sobie odmawiać?

Á propos operacji i jedzenia szpi-
talnego, które trudno do jedzenia po-
równać: papki, papki i jeszcze raz pap-
ki. Człowiek nie ma smaku, nie czuje 
buzi, więc po co jedzenie ma wyglą-
dać? Szkoda, że ono nie dość, że wy-
gląda jak przeżute, to jeszcze tak sma-
kuje. Mój znajomy był zdesperowany 
do tego stopnia, że zmiksował sobie 
hamburgera. Ani to nie wyglądało, 
ani nie smakowało, ale świadomość, 

że to był TEN burger, sprawiała, że 
przez chwilę myślał, że ma smak. 

Wracając do tematu. Ze skutecz-
nych diet znam chyba tylko jedną  
– zatrucie pokarmowe. Siedem dni na 
kleiku i sucharach… Nigdy nie byłam 
taka piękna i nieszczęśliwa. Co praw-
da nagle we wszystkich ubraniach wy-
glądałam dobrze, ale w ogóle nie mia-
łam ochoty wychodzić z pokoju. Bo 
tam czaiły się na mnie najprzeróżniej-
sze zapachy i chociaż organizm nie 
chciał, to oczy chciały. Wniosek: jedy-
na dieta – mniej żreć. Przecież moż-
na sobie dogodzić w małych ilościach 
(chciałabym w to wierzyć).

Zdjęcia sprzed lat, czyli prześladu-
jące mnie widmo przeszłości. Oglądam 
stare fotografie i zastanawiam się: na 
co ja tak narzekałam? Zero cellulitu, 
lekka oponka, ale to pikuś w porówna-
niu z tym, co jest teraz. Bo kobiety są 

z siebie wiecznie niezadowolone. Nie 
to, co faceci: mały, gruby, rudy, łysy 
– nieważne, każdy sprawia wrażenie 
największego alvaro. Bo to w pewno-
ści siebie tkwi sekret, a nie w kle-
ikach, sucharach i sałatach. 

Łatwo powiedzieć… i tak od jutra 
przechodzę na dietę! 
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ce ze sztormem, jako „zanik instynktu 
zachowawczego”. Sen jest więc tak sa-
mo niezbędny do życia jak jedzenie, pi-
cie czy oddychanie.

ZaburZenia snu
Wiele czynników może powodo-

wać kłopoty ze snem. Przede wszyst-
kim zaburzenia rytmu dobowego, 
spowodowane np. podróżą do innej 
strefy czasowej. Różnica 8 godzin po-
woduje, że dzień nam się myli z no-
cą i jesteśmy bardzo śpiący o 12 w po-
łudnie, a o 3 w nocy mamy ochotę na 
porządny obiad. Zjawisko to, znane ja-
ko jetlag, zanika samoistnie, gdy or-
ganizm przystosuje się do nowych 
warunków. Ale problemy ze snem mo-
żemy mieć również, gdy stres i wy-
dzielane pod jego wpływem hormony 
(np. adrenalina) wprawią nas w stan 
niepokoju i podniecenia uniemożli-
wiającego sen.

CZy beZsenność  
to Choroba?

Jeśli przyczyna jest przejściowa (np. 
stresujący egzamin następnego dnia), 
nie ma powodu do niepokoju – odeśpi-
my zarwaną noc i nie powinno mieć to 
wpływu na nasze zdrowie. Jednak dłuż-
sze okresy niedosypiania lub regular-
nego przerywania snu mogą wywierać 
negatywny wpływ na nasz organizm. 
Gdy takie objawy jak trudności z zasy-
pianiem, zbyt krótki sen czy kłopoty 
z utrzymaniem jego ciągłości utrzymu-
ją się dłużej niż 3 tygodnie, lekarze mó-
wią o bezsenności przewlekłej i klasyfi-
kują jako chorobę. Bezsenność może być 
jednak (podobnie jak ból) sygnałem, że 
w organizmie – najczęściej w psychice  
– występują jakieś zaburzenia. 

nie bójmy się  
wiZyty u psyChiatry

– 35 proc. przyczyn bezsenności to 
zaburzenia psychiczne (depresje oraz 
zaburzenia lękowe, w których bezsen-
ność należy do zespołu objawów), dlate-
go w pierwszej kolejności należy zająć 
się przyczyną problemu – wyjaśnia dr 
Michał Skalski, psychiatra, specjalista 
terapii zaburzeń snu. – Jeśli zaburze-
nia snu powodowane są stanem depre-
syjnym, należy zgłosić się do specjalisty 
psychiatry, który zaordynuje nam lek 
antydepresyjny w odpowiedniej dla nas 
dawce. Również jeśli cierpimy na stany 
lękowe, potrzebujemy specjalistycznego 
leczenia, w wyniku którego problemy ze 
snem powinny ustąpić – dodaje.

Doraźnie lekarz może zapisać nam 
środki nasenne, jednak większość 
z nich powoduje uzależnienie (po pew-
nym czasie wzrasta tolerancja na lek 
i występuje konieczność zwiększenia 
dawki). Takie leki można więc przyj-
mować krótko (1-2 miesiące), a gdy do-
legliwości nie ustąpią, należy podjąć 
kompleksowe leczenie, mające na ce-
lu wyeliminowanie przyczyn zaburzeń 
snu. Obejmuje ono również pozafarma-
kologiczne metody relaksacyjne, jak np. 
joga, muzyka uspokajająca czy kontakt 
z przyrodą. 

Człowiek aż jedną trzecią 
życia spędza, śpiąc. Jako 
niemowlęta potrzebujemy 
16 godzin snu, jako dorośli 
śpimy przeciętnie 7-8 godzin 
na dobę, choć są wyjątki. 
Ponoć Napoleon sypiał tylko 
4 godziny i nie przeszkadzało 
mu to nie tylko w normalnym 
funkcjonowaniu, lecz także 
w podejmowaniu ważnych 
politycznych decyzji. 

Sen
 to zdrowie

Sen jest tak samo 
niezbędny jak jedzenie, 
picie i oddychanie.

Bezsenność jest często 
objawem zaburzeń  
w psychice.

P S y C h o l o g i a

przewidując, że wypoczęty po odpo-
wiedniej dawce snu mózg pomoże nam 
podjąć właściwą decyzję. 

Naukowcy zaobserwowali, że zwie-
rzęta umierają po 4-12 dniach bezsen-
ności, a człowiek już po 2 dniach bez 
snu jest zmęczony, rozdrażniony, nie 
może się skupić, wolniej reaguje na 
bodźce, miewa halucynacje. Znany po-
dróżnik Jacek Pałkiewicz, opisując sa-
motną podróż szalupą ratunkową przez 
Atlantyk, określił swój stan psychicz-
ny, który wystąpił po trzech nieprze-
spanych nocach spędzonych na wal-

Medyczna definicja snu 
mówi, że to stan czyn-
nościowy ośrodkowe-
go układu nerwowego, 
cyklicznie pojawiający 

się i przemijający w rytmie okołodobo-
wym, podczas którego następuje zniesie-
nie świadomości.

DlaCZego śpimy?
Ewolucyjna rola snu nie jest do-

kładnie znana, jednak uważa się, że 
stan ten ma fundamentalne znaczenie 
dla układu nerwowego. Naukowcy mó-
wią o oszczędności energii, konsolida-
cji pamięci, a także stymulacji neuro-
nów, nieaktywnych podczas czuwania. 
Sen jednak to przede wszystkim – i do-
brze wiedzą o tym osoby cierpiące na 
bezsenność – odpoczynek. Znajduje to 
odzwierciedlenie również w naszym ję-
zyku potocznym. Mówimy „Muszę się 
przespać z tym problemem”, słusznie 
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naprawdę stosowanie każdego leku, nawet 
kupionego bez recepty, warto skonsulto-
wać z lekarzem.

Zmiana klimatu
Mali mieszkańcy gór na dwa, trzy 

tygodnie powinni wyjechać nad mo-
rze, zaś dzieci z nadmorskich miejsco-
wości udać się w góry. Zmiana klimatu 
zmusza organizm do wzmożonej pracy 
– musi przyzwyczajać się do innej tem-

Dziecko rodzi się z nie-
dojrzałym układem im-
munologicznym. Komór-
ki systemu odporności 
najintensywniej dojrze-

wają w pierwszych latach życia mal-
ca, zwłaszcza w okresie przedszkolnym, 
kiedy dziecko narażone jest na złapanie 
infekcji od kolegów. Choć brzmi to para-
doksalnie, układ odporności rozwija się 
i wzmacnia właśnie dzięki kontaktom 
z wirusami oraz bakteriami, czyli dzię-
ki przechodzeniu niegroźnych infek-
cji. Wtedy tworzą się komórki pamięci 
immunologicznej i przeciwciała, które 
w przyszłości obronią organizm przed 
atakiem drobnoustrojów chorobotwór-
czych. Nawet jeśli dziecko zachoruje, 
choroba będzie miała lżejszy przebieg.

Ale dziecko zdobywa odporność nie 
tylko wtedy, gdy choruje. Są inne sposoby 
na wzmocnienie organizmu.

Hartuj się!
To stary babciny sposób, który rzeczy-

wiście działa. Można zaproponować dziec-
ku kąpiel, która rozpoczyna się od mocze-
nia stóp w chłodnej wodzie, a następnie 
dolewać ciepłą. Albo pozwolić mu pobie-
gać przez kilka minut boso po trawie tuż 
po deszczu, a następnie włożyć ciepłe skar-
pety i podać rozgrzewający napój. Każdy 
z tych sposobów wykorzystuje zimno, pod 
wpływem którego naczynia krwionośne 
kurczą się i mniej białych krwinek (walczą 
z bakteriami i wirusami) dopływa do orga-
nów ciała, a więc ryzyko złapania infekcji 
rośnie. Hartowanie ma nauczyć organizm 
działania w takich trudnych warunkach, 
sprzyjających chorowaniu. Warto przepro-

wadzać je wtedy, gdy malec jest zdrowy. 
Nie może to być od razu po przebytej choro-
bie albo po kuracji antybiotykowej, bo wte-
dy organizm jest osłabiony. 

Zdrowie na talerZu
Największym narządem systemu im-

munologicznego w organizmie jest układ 
pokarmowy. Tak, tak, jest w nim ponad 
60 proc. wszystkich komórek odpornościo-
wych! Dlatego warto go wzmocnić, propo-
nując dziecku odpowiednią dietę. Przede 

wszystkim powinna być ona urozmaicona, 
a więc codziennie dostarczać organizmo-
wi jak najwięcej różnorodnych składni-
ków odżywczych, witamin i soli mine-
ralnych. Odporności szczególnie służą 
witaminy: C (chroni komórki odpornościo-
we), A (uszczelnia błony śluzowe, co utrud-
nia przedostanie się zarazków) i E (wspiera 
działanie witaminy A). Wśród pierwiast-
ków słynących z działania wzmacniają-
cego system immunologiczny wyróżnia 
się selen oraz cynk, który jest m.in. odpo-
wiedzialny za powstanie białych krwinek 
i dojrzewanie limfocytów.

W diecie wzmacniającej odporność nie 
może zabraknąć również produktów zawie-
rających probiotyki, a więc np. jogurtów (do-
kładnie sprawdź etykietę, by mieć pewność, 
że probiotyki są w ich składzie). W wielu ba-
daniach klinicznych udowodniono prozdro-
wotne działaniec „dobrych bakterii”.

jak najwięcej rucHu
Oczywiście, na świeżym powietrzu. 

Dobrze dotleniony organizm działa spraw-
niej, a więc nie szwankują w nim żadne 
układy, także odpornościowy. Poza tym 

Jak wzmocnić 
odporność
Zanim zacznie się sezon 
jesienno-zimowych infekcji, 
warto zadbać, aby dzieci 
mniej chorowały. Są na to 
sprawdzone sposoby.

El żbiEta sarz yńsk a

Układ odpornościowy 
wzmacnia się dzięki 
kontaktom z bakteriami 
i wirusami.

Wbrew powszechnej opinii, dziecko ze 
świetną odpornością może łapać lekkie 
infekcje, i to nawet 8-10 razy w ciągu ro-
ku. Niepokój może wzbudzić sytuacja, gdy 
zwykły katar szybko przechodzi w zapale-
nie oskrzeli. To może być sygnał, że warto 
wzmocnić odporność malca.

Tłumaczy lekarz rodzinny Aleksandra 
Mossakowska, prowadząca prywatną 
praktykę lekarską.

Dostępne w Polsce szczepionki wzmac-
niające odporność to liofilizaty bakteryj-
ne, czyli w skrócie wysuszone bakterie. 
Wobec tego należy je stosować w przy-
padku nawracających infekcji bakteryj-
nych. Są to najczęściej uporczywe anginy 
i inne zapalenia dróg oddechowych wy-
wołane przez paciorkowce oraz infek-
cje dróg moczowych. Zwykłe infekcje wi-
rusowe, które u dzieci mogą występować 
wielokrotnie w ciągu roku, nie są wskaza-
niem do takiej terapii, ponieważ nie dzia-
ła ona na wirusy. W przypadku wirusów 
najważniejsze znaczenie ma profilaktyka, 
czyli zdrowy tryb życia i unikanie stresu, 
co nie zawsze jest możliwe.

Malec Może 
chorować

Szczepionki  
na odporność?

wsparcie Z apteki
Jeśli malec nie przepada za przetwo-

rami mlecznymi z probiotykami, warto 
podawać mu suplementy diety z probio-
tykami. Wśród bogatej oferty preparatów 
wzmacniających odporność wyróżnia się 
wyciąg z jeżówki, aloesu i aronii. Trze-
ba je jednak podawać dziecku regularnie 

tlen pomaga usunąć toksyny z organizmu 
poprzez układ oddechowy. Dlatego stałym 
punktem planu dnia dziecka powinien 
być spacer. Nie obawiajcie się deszczowej 
pogody, bo przecież można ubrać dziecko 
w przeciwdeszczowy płaszcz i kalosze. Ska-
kanie przez kałuże i łapanie kropli deszczu 
w dłonie to najwspanialsza zabawa, którą 
malec będzie wspominał latami.

peratury, ciśnienia czy wilgotności po-
wietrza. Dzięki temu staje się silniejszy 
i skuteczniej walczy z infekcjami. Ro-
dzice dzieci, które często łapią np. za-
palenie oskrzeli, płuc lub ucha, powin-
ni rozważyć wyjazd do miejscowości 
uzdrowiskowej, w której znajdują się 
specjalne ośrodki zapewniające np. in-
halacje czy okłady borowinowe. Lecze-
nie sanatoryjne dla dzieci jest bezpłat-
ne, o ile skierowanie wypisze lekarz 
rodzinny lub pediatra. 

przez dłuższy czas, żeby rzeczywiście za-
działały. Warto sięgać również po tran, 
bo obfituje w witaminy D3, A oraz kwasy 
omega-3, w tym cenny kwas dokozahek-
saenowy.

Uwaga! Nie podawajmy dziecku wie-
lu leków wzmacniających, bo ich działa-
nie może się wzajemnie wykluczać. Tak 
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że powinny się gwałtownie skurczyć, by 
pozbyć się intruza, a to powoduje odruch 
kaszlu. Ma on pomóc w oczyszczeniu dróg 
oddechowych z substancji drażniących 
bądź uczulających, a więc zapobiegać in-
fekcji. Często jednak jest objawem choro-
by i wtedy należy go leczyć.

Początek infekcji
Ciągłe kasłanie jest bardzo nieprzy-

jemne. Może powodować ból w klatce 

atakami i nie potrafimy nad nim zapa-
nować. Aby przynieść sobie ulgę, może-
my sięgnąć po syropy przeciwkaszlowe, 
np. z babki lancetowatej, jak również 
przygotować wywar z imbiru i miodu, 
który jest doskonałą płukanką dla gar-
dła. Odruch kaszlu u dorosłych tłumią 
także leki na receptę, które zawierają 
kodeinę lub dekstrometorfan. Nie nale-
ży ich jednak nadużywać i zaleca się ich 
stosowanie raczej tylko przed snem.

A co dAlej?
Jeśli zaczynamy odkrztuszać wydzie-

linę, która zalega w drogach oddecho-
wych lub gromadzi się w gardle, mamy 
do czynienia z kaszlem mokrym, pro-
duktywnym. W tej sytuacji pomagają sy-

ropy wykrztuśne (tzw. mukolityczne), 
np. sosnowy, malinowy, tymiankowy 
bądź samodzielnie przygotowany w do-
mu syrop z cebuli. Aby rozrzedzić gęstą 
wydzielinę i w efekcie ułatwić jej od-
krztuszanie, warto sięgnąć po Flegami-
nę (w syropie lub kropelkach), Mucoso-
lvan, Ambroksol czy Tussicom. 

Co istotne, tych leków lepiej nie 
stosować wieczorem, bo rozrzedzają 
wydzielinę i spowodują kaszel, który 
będzie przerywał sen. Na kaszel mokry 
warto stosować inhalacje z dodatkiem 
ziół: rumianku, tymianku, kopru wło-
skiego, eukaliptusa i mięty pieprzowej.

Warto wiedzieć, że kaszel mokry 
potrafi nie odpuszczać nawet przez kil-
ka tygodni po wyleczeniu infekcji. Trze-
ba ten czas po prostu przeczekać.  

Bywa naprawdę 
uciążliwą dolegliwością, 
która wymęczy nawet 
dorosłego. Często 
zwiastuje lekką infekcję, 
ale może też świadczyć 
o poważniejszej chorobie. 

Kaszel
suchy czy mokry?

Na kaszel nie stosuje 
się antybiotyków, bo 
te leki przeznaczone 
są na choroby 
mające pochodzenie 
bakteryjne. 
Większość infekcji 
dróg oddechowych 
wywołują wirusy, 
więc zastosowanie 
antybiotyku 
nie przyspiesza 
wyleczenia. 

d z i e C i

Marta Nowik

piersiowej, zmęczenie i zaburzać spo-
kojny sen. Warto więc jak najszybciej 
się z nim rozprawić. Stosowanie leków 
na kaszel uzależnione jest od jego ro-
dzaju i nasilenia.

Zwykle na początku infekcji poja-
wia się kaszel suchy, nazywany tak-
że nieproduktywnym, bo niczego nie 
odkrztuszamy. Nie przynosi on ulgi, 
a wręcz przeciwnie – męczy i powodu-
je ból, zwłaszcza gdy występuje między 

5 rad dla rodzicóW 
kaszlącego dziecka

1.  Często podawaj malcowi coś do 
picia.Najlepsza będzie herbatka 
z sokiem malinowym albo mleko 
z miodem. To ułatwi odkrztusza-
nie wydzieliny.

2.  Jeśli dziecko nie ma gorączki i le-
karz nie zabronił mu wychodzenia 
z domu, chodźcie na krótkie space-
ry, które ułatwią oddychanie i mo-
gą oczyścić drogi oddechowe.

3.  Nacieraj dziecku klatkę piersiową 
maścią rozgrzewającą. Poza tym 
oklepuj plecki (poproś, by malec 
położył się na brzuchu tak, by je-
go głowa była nieco niżej niż reszta 
tułowia; złącz swoje palce tak, by 
dłoń przypominała daszek, i okle-
puj nią plecki energicznie od pasa 
w kierunku głowy). To ułatwia ode-
rwanie się wydzieliny zapalnej i jej 
odkrztuszenie.

4.  Stosuj inhalacje. Wdychanie pa-
ry wodnej z ziołami (np. rozma-
rynem) lub olejkami eterycznymi 
(np. sosnowym) nawilża drogi od-
dechowe i pomaga w odkrztusza-
niu wydzieliny. Temu służą rów-
nież nebulizacje z dodatkiem np. 
soli fizjologicznej.

5.  Dobrze wietrz pokój dziecka. Mo-
żesz też użyć nawilżacza powie-
trza albo rozwiesić na kaloryferze 
mokre prześcieradła.

zdaNiem eksperta
Lekarz rodzinny Alek-
sandra Mossakowska, 
która prowadzi prywat-
ną praktykę lekarską, 
tłumaczy, jaki kaszel 
towarzyszy zapaleniu 
oskrzeli.

Niemowlęta i małe dzieci 
często zapadają na wiru-

sowe zapalenie krtani, co 
jest związane z budową 
tego narządu w tym 
wieku. Charakterystyczny 
dla tej infekcji jest suchy, 
szczekający kaszel, 
często tzw. stridor od-
dechowy i duszność przy 
znacznym obrzęku krtani. 
W takim przypadku 

pomaga nawet wyjście na 
zewnątrz na chłodniejsze 
powietrze oraz inhalacja 
z soli fizjologicznej. Zwy-
kle ostre objawy szybko 
przemijają, a kaszel 
leczymy standardowo. 
W cięższych przypadkach 
lekarz decyduje o włącze-
niu sterydów wziewnych. 

Kaszel to nic innego jak 
gwałtowne i szybkie wy-
pchnięcie powietrza z dróg 
oddechowych. W ten na-
turalny sposób oczyszcza-

ją się one z czynników drażniących, tj. 
śluzu, dymu z papierosa, a nawet per-
fum. Mechanizm działania jest prosty 
– coś podrażnia zakończenia nerwowe 
w oskrzelach, więc do mózgu wysyła-
na jest informacja, że trzeba się tego cze-
goś pozbyć. Mózg informuje zaś mięśnie, 
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Życie jak 
w Madrycie

Mówi się tam w czterech ję-
zykach, kolację jada po 
dziesiątej wieczorem, po-
dróżuje na potęgę i nad-

zwyczaj często protestuje. Latem to 
ulubiony kierunek turystyczny, a zimą 
śnieg pada tu tylko na północy. Owo-
ce morza to w tym kraju chleb powsze-
dni, a wino jest dobre na każdą okazję. 
Góry, dwa morza, malownicze jeziora, 
bogata fauna i flora. Temperamentni 
mieszkańcy i strzelający do słoni król. 
Hiszpania to kraj, w którym każdy tu-
rysta znajdzie coś dla siebie. To kraj, 
który zarówno zachwyci, jak i zdener-
wuje, ale przede wszystkim miejsce, 
do którego będzie się chciało wracać.

Hiszpanie mają czas
Na niemal 505 tysiącach kilome-

trów kwadratowych mieszka 47 mi-
lionów ludzi, którzy w swym tempe-

w naszym kraju 
jest wiele pięknych 
uzdrowisk, które warto 
odwiedzić nie tylko jeśli 
doskwierają nam jakieś 
dolegliwości.

ramencie nie mają sobie równych. 
Głośni, uśmiechnięci, dumni, a przede 
wszystkim pełni energii i pozytywne-
go myślenia. Hiszpanie to naród go-
ścinny i niezwykle przyjazny, co dla 
turystów lubiących poukładane, spo-
kojne życie może okazać się sporym 
wyzwaniem. Rozsławione w Polsce 
przekonanie, że ich styl życia opie-
ra się na słowie man ~ana, nie jest wcale 
błędne. Faktycznie, mieszkańcy Pół-
wyspu Iberyjskiego mają czas. Wydaje 
się, że mają go więcej niż reszta Euro-
py. Po co się stresować? Po co krzy-
czeć, gdy ktoś spóźni się 20 minut? Po 
co robić awanturę, gdy godzinę? I po 
co się obrażać, gdy ponad dwie? To tro-
chę przerysowane zobrazowanie spóź-
nialskiej natury opisuje jednak dość 
trafnie stosunek do życia większości 
Hiszpanów. Nieprawdą jednak jest, że 
nie wywiązują się oni z obowiązków 
lub są leniwi. Powierzone im zadanie 
wykonają, ale w swoim własnym tem-
pie. Przecież MAJĄ CZAS! 

nie ma lekko
W pracy zawodowej Hiszpanie wy-

magają jednak odpowiednich warun-
ków i wynagrodzenia. Jeśli nie zo-
staną sprawiedliwie potraktowani, 

costa doradaCzyli Złote Wybrzeże. To region, który słynie z przepięknych, piaszczystych plaż. 
Idealne miejsce dla osób potrzebujących odpoczynku od wielkomiejskiego zgieł-
ku. Wygrzewanie się na słońcu, spacery po plaży, a do tego świeże ryby i lokalne 
wina. Czego więcej potrzeba, żeby odpocząć? 

w naszym kraju
jest wiele pięknych
uzdrowisk, które warto
odwiedzić nie tylko jeśli
doskwierają nam jakieś
dolegliwości.

barcelona
To tętniąca życiem metropolia, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy lubią leniuchować, mogą całymi dniami 

wylegiwać się na plaży. Na miłośników środziemnomorskiej kuchni czeka prawdziwa uczta w urokliwych restauracjach przy 

głównych uliczkach. A amatorzy sztuki będą zachwycać się perełkami architektury: Sagradą Famillią, domem Gaudiego, 

Łukiem Triumfalnym i wieloma innymi. 

Wydawałoby się,  
że koniec lata to koniec 
podróży. Skądże!  
Hiszpania jesienią jest 
jeszcze piękniejsza...

AleksAndrA Bąk

wpadną raczej w kiepski humor i zor-
ganizują protest. Jeden, drugi, set-
ny. Walczą sporo. Bo lubią – to fakt, 
na przykład w przypadku kibicowa-
nia dwóm różnym klubom piłkarskim 
jak Real Madryt i FC Barcelona. Robią 
to jednak przede wszystkim dlatego, 
bo taki mają styl ubiegania się o swoje. 
Trudno im się dziwić, jeśli mniej wię-
cej połowa młodych ludzi nie ma pra-
cy, a ogólne bezrobocie sięga niemal  
27 proc. Na dodatek ich król, chociaż 
Hiszpania to monarchia parlamentar-
na, wybiera się na bardzo kosztow-
ne polowania na słonie, a jeden z czo-
łowych polityków wydaje miliony na 
wycieczki do Disneylandu.  

ciągnie swój do swego
W tej napiętej atmosferze Hisz-

panie mają swoje sposoby na prze-
trwanie kryzysu. Natura pcha ich do 
zabawy, spędzania czasu w gronie ro-
dzinnym lub z przyjaciółmi. Nie lu-
bią samotności. Potrafią wyjechać na 
drugi koniec świata, a i tak po krót-
kiej chwili znajdują sobie ziomka. Ta 
niezwykła zdolność do odnajdowania 
rodaków nawet w najbardziej odle-
głych miejscach świata jest imponują-
ca. Ze swojej ojczyzny są dumni, choć 
nie bezkrytyczni. Szczególnie w świe-
tle ostatnich wydarzeń i sytuacji po-
lityczno-gospodarczej kraju mają dość 
nieprzychylną opinię na temat cało-go myślenia. Hiszpanie to naród go

niezwykle przyjazny, co dla 
turystów lubiących poukładane, spo-
kojne życie może okazać się sporym 

Polsce 
przekonanie, że ich styl życia opie-

, nie jest wcale 
błędne. Faktycznie, mieszkańcy Pół-
wyspu Iberyjskiego mają czas. Wydaje 

Euro-
-

czeć, gdy ktoś spóźni się 20 minut? Po 
po 

co się obrażać, gdy ponad dwie? To tro-
chę przerysowane zobrazowanie spóź-
nialskiej natury opisuje jednak dość 
trafnie stosunek do życia większości 
Hiszpanów. Nieprawdą jednak jest, że 
nie wywiązują się oni z obowiązków 
lub są leniwi. Powierzone im zadanie 
wykonają, ale w swoim własnym tem-

W pracy zawodowej Hiszpanie wy-
magają jednak odpowiednich warun-

-
staną sprawiedliwie potraktowani, 

nieprzychylną opinię na temat cało

sewilla Stolica Andaluzji i jedno z czterech największych miast 

Hiszpanii. Idealne miejsce dla osób chcących poznać 

andaluzyjski folklor. Arena walk byków, gdzie rozgrywa-

ła się słynna corrida, flamenco i słynne ogrody pałacu 

Alkazar. To także miasto, w którym toczy się akcja 
słynnych oper: „Cyrulika sewilskiego”, „Wesela Figara” 

i „Carmen”.
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taPas
Te niewielkie przekąski podawane są powszechnie w hiszpańskich  

barach i restauracjach. Zazwyczaj zamawia się je przed właściwym  

posiłkiem do napojów, szczególnie pasują do czerwonego wina, sherry  

lub piwa. Mogą być podawane na ciepło lub na zimno.

p o d r ó ż e

kiem są słynne na cały świat. W każ-
dym lokalu znajdziemy cały wachlarz 
propozycji, poczynając od omleta, czy-
li tortilli, przez croquetas, jamon  
– czyli szynki, kalmary, sałatki, chru-
piące bagietki z dodatkami, a na pa-
tatas bravas kończąc. Te ostatnie to po 
prostu ćwiartki ziemniaków pola-
ne ostrym, pomidorowym sosem. Ta-
pas można albo kupić, albo otrzymać 
je w symbolicznych ilościach do za-
mówionego napoju. Jak bardzo „sym-
bolicznie” nas potraktują w danym 
miejscu, zależy między innymi od re-
gionu. Centralna, a szczególnie połu-
dniowa część kraju słynie z hojnego 
obdarowywania klientów. W Katalonii 
(północno-wschodni region z Barcelo-
ną na czele) raczej skąpią, a na półno-
cy, np. w Kantabrii, poczęstują czipsa-
mi lub talerzykiem oliwek. 

Raj dla tuRystów 
Hiszpania jest jednym z ulubio-

nych kierunków turystycznych. Go-
rące plaże, ciekawa architektura, za-
bytki skrywające historie sprzed setek 
lat, pyszne jedzenie i przyjaźnie na-

stawieni mieszkańcy – czegóż chcieć 
więcej? Polacy często wybierają się na 
wybrzeże Costa Brava. Nie jest to je-
dyna opcja, żeby porządnie wypo-
cząć, wybawić się i zaczerpnąć nie-
co z hiszpańskiej kultury. Na północy 
również są plaże, a dodatkowo prze-
piękne góry albo tajemnicza jaskinia 
Altamira z prehistorycznymi malowi-
dłami. Południe obfituje w cuda arab-
skiej architektury, bogato zastawione 
stoły i zabawy do białego rana. Ma-
dryt to miasto kompletne. Choć nie 
ma dostępu do morza, można przyjem-
nie odpocząć w ogromnym parku Re-
tiro w centrum miasta. Na wielbicieli 
sztuki czekają muzea pełne dzieł ta-
kich twórców jak Picasso czy Velázqu-
ez. W ciągu godziny możemy znaleźć 
się w historycznej miejscowości Tole-
do, która zachwyca swoją wielokultu-
rową tradycją i architekturą. 

Hiszpania jest krajem, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie. Bez 
względu na cel podróży – udane wa-
kacje na Półwyspie Iberyjskim są gwa-
rantowane. 

CZY WIESZ, ŻE...

1. W Hiszpanii używa się aż czterech 
języków: kastylijskiego (obowiązkowy, 
używany na terenie całego kraju), ka-
talońskiego (posługują się nim miesz-
kańcy Katalonii), baskijskiego (język 
Basków) oraz galisyjskiego (mówią 
w nim mieszkańcy Galicii, Asturii, Le-
ón i Zamory).

2. Język hiszpański zajmuje drugie 
miejsce na liście wszystkich języków 
świata pod względem liczby osób,  
dla których jest mową ojczystą.  
Wyprzedza nawet angielski, który  
zajmuje trzecią pozycję – tuż za nim.

3. W sylwestra po wybiciu godzi-
ny 00:00 Hiszpanie, zgodnie z trady-
cją, zjadają 12 winogron jedno po dru-
gim. Tempo jedzenia owoców narzuca 
dźwięk metalowej kuli, w którą ude-
rza się na placu Puerta del Sol w Ma-
drycie.

4. Poprzednią walutą hiszpańską, 
przed wprowadzeniem euro, były pe-
sety. Podczas transformacji wartość 
jednego euro została określona jako 
około 166 peset hiszpańskich. 

5. Reprezentacja Hiszpanii wygra-
ła dwa ostatnie mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej: w 2008 oraz 2012 roku. 
Zdobyła też złoto na mistrzostwach 
świata w 2010 roku.

kształtu państwa. Zakochani w swo-
jej kuchni i tradycji, wracają do swego 
kraju, gdy tylko nadarzy się okazja. 

nie ma to jak sjesta
O tym, że lubią się bawić, już wie-

my. Zapewne większości z nas nie jest 
też obce słowo „sjesta”. Choć ucina-
nie drzemki, gdy słońce najbardziej do-
skwiera, pochodzi z Włoch, Hiszpanie 
przejęli ten zwyczaj i bez niego nie wy-
obrażają sobie planu dnia. Zwiedzając 
półwysep, musimy być przygotowani na 
to, że sklepy o godzinie szesnastej będą 
zamknięte aż do osiemnastej. Nic dziw-
nego – wtedy się śpi i odpoczywa, ucie-
kając jednocześnie przed popołudnio-
wą gorączką. W zamian za to nie ma co 
się martwić o wieczorne zakupy, gdyż 
większość supermarketów działa do 
dziewiątej wieczorem. Jeśli zgłodnieje-
my tuż przed pójściem spać, to również 
żaden kłopot. Knajpki otwarte są do 
późnych godzin nocnych.

Hiszpańskie tapas
Przekąski podawane w hiszpań-

skich knajpkach przed głównym posił-

p r z e p i S y   k u l i n a r n e

Sałatka „Skarby lasu”
SKŁADNIKI  
200 g botwiny (tylko listki bez łodyg), 400 g mieszanych 
grzybów (m.in. borowików i kurek), 500 g ugotowanych  
na parze piersi z kurczaka, sól, świeżo zmielony pieprz, 
4-5 łyżek oliwy z oliwek, 4 łyżki soku z cytryny 

PRZYGOTOWANIE   
Liście botwiny umyj i osusz ręcznikiem papierowym. 
Grzyby umyj, osusz i pokrój w kawałki, mniejsze można 
pozostawić w całości. Podsmaż przez kilka minut na 
niewielkiej ilości oleju z dodatkiem soli i pieprzu. Ostudź. 
Uprzednio ugotowane na parze piersi z kurczaka posyp 
solą i pieprzem, a następnie przełóż na rozgrzaną patel-
nię z odrobiną oliwy. Smaż na małym ogniu z obu stron 
ok. 4-5 min. Patelnię przykryj i pozostaw do wystygnięcia. 
Wystudzone mięso pokrój w ukośne plastry.

Przełoż do miski botwinę, mięso i grzyby. Delikatnie wy-
mieszaj. Całość skrop sokiem z cytryny i oliwą z oliwek. 
Dopraw do smaku solą i pieprzem.

Grzybowa rapsodia
SKŁADNIKI  
2 cebule, 2 marchewki, 1 ząbek czosnku, 
600 ml wywaru mięsnego, 400 ml różo-
wego wina, 2 liście laurowe, 2 łyżeczki 
posiekanego tymianku, 300 g świeżych 
grzybów (borowiki, kurki), 4-5 kromek 
czerstwego białego chleba, szponder wo-
łowy (ok. 300 g), 5 łyżek oleju roślinnego, 
2 łyżeczki masła, 1 łyżka mąki, 250 ml 
śmietany, sól, świeżo zmielony pieprz

PRZYGOTOWANIE   
Obierz cebule, czosnek i drobno posiekaj. 
Obrane marchewki pokrój w kostkę. 
Oczyść grzyby, osusz i pokrój na małe ka-
wałki. Pokrój mięso w kostkę i delikatnie 
podsmaż na 2 rozgrzanych łyżkach oleju. 
Następnie dodaj łyżkę masła, cebulę 
i czosnek. Gdy cebula się zeszkli, dodaj 
marchew i zalej wszystko winem. Duś 
na dużym ogniu, od czasu do czasu mie-
szając. Gdy wino odparuje, dodaj wywar 
mięsny i doprowadź do wrzenia. Następnie 
zmniejsz ogień, dodaj resztę masła, mąkę 
i dobrze zamieszaj. Dodaj liście laurowe, 
tymianek, grzyby i gotuj wszystko na 
małym ogniu przez 15 minut. W między-
czasie pokrój chleb w kostkę i rozgrzej 
3 łyżki oleju na patelni. Usmaż chleb na 
grzanki, aż będą chrupiące. Dodaj do zupy 
250 ml śmietany i zmieszaj. Dopraw solą, 
pieprzem i gotuj jeszcze przez 2 minuty. 
Następnie zdejmij zupę z ognia i udekoruj 
4 łyżkami śmietany oraz grzankami.

na grzyby...

Grzybobranie to – obok grillowania  
–  nasz narodowy sport. kto żyw, pędzi 
do lasu w poszukiwaniu dorodnych 
kapeluszy. Co można z nich wyczarować?
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Duszone kapelusze
SKŁADNIKI 
12 dużych pieczarek, 1-2 łyżki masła, 100 g boczku, 1 ząbek 
czosnku, 1 duża cebula, 1 por, 1 łyżka posiekanej natki  
pietruszki, 2 łyżeczki majeranku, sól, świeżo zmielony pieprz, 
2 łyżki sosu Worcestershire, 80 g świeżo startego sera  
Gruyere, 100 ml bulionu warzywnego, 4 łyżki grzanek,  
rozmaryn do dekoracji

PRZYGOTOWANIE 
Pieczarki umyj, osusz i delikatnie usuń z nich nóżki. Te ostatnie 
drobno posiekaj. Boczek pokrój w drobną kostkę i podsmaż 
na rozgrzanym tłuszczu. 

Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę. Obraną cebulę  
i umytego pora pokrój w piórka. Do podsmażonego boczku dodaj 
posiekane nóżki, cebulę, natkę, pora i czosnek. Smaż wszystko 
razem ok. 5 min. Dodaj przyprawy oraz sos Worcestershire. 

Rozgrzej piekarnik do 200° C. Dno naczynia żaroodpornego 
wysmaruj cienką warstwą masła. Kapelusze pieczarek odwróc 
wierzchem do dołu i napełnij wystudzonym farszem. Na koniec 
posyp serem Gruyere. Umieść je w naczyniu tak, aby nie stykały 
się ze sobą. Na dno naczynia wlej bulion i wstaw do piekarnika 
na ok. 15-25 minut. Na koniec posyp grzankami i udekoruj 
rozmarynem.

Pizza „Leśne Runo”
SKŁADNIKI  
Na ciasto: 0,5 kg mąki pszennej, 200 ml 
letniej wody, 20 g drożdży, 1 łyżka cukru,  
1 łyżeczka soli, 3-4 łyżki oliwy z oliwek 
Ponadto: 100 g serka ricotta, 100 g tartego 
parmezanu, 6 średniej wielkości borowików, 
ząbek czosnku, dwie łyżki posiekanej natki 
pietruszki, sól, świeżo zmielony pieprz,          
2 łyżki oliwy z oliwek

PRZYGOTOWANIE   
Pokrusz drożdże i rozpuść w wodzie razem  
z cukrem. Przesiej mąkę do miski i wymie-
szaj z solą, oliwą i rozczynem z drożdży. 
Zagniataj ciasto przez 5-7 minut, aż nabierze 
jednolitej konsystencji i będzie elastyczne. 
Uformuj kulę, oprósz delikatnie mąką  
i odstaw pod przykryciem w ciepłe miejsce 
na co najmniej godzinę.

W tym czasie umyj borowiki, pokrój w plastry 
i podsmaż na patelni wraz z czosnkiem 
przeciśniętym przez praskę, odrobiną soli, 
pieprzu i posiekaną pietruszką.

Rozwałkuj ciasto na blacie oprószonym 
mąką i uformuj okrągły placek z grubszymi 
bokami.

Rozsmaruj na powierzchni ciasta serek 
ricotta i posyp równomiernie tartym parme-
zanem. Na wierzch ułóż usmażone borowiki. 
Posyp świeżo zmielonym pieprzem. Wstaw 
pizzę do piekarnika rozgrzanego do 180 
stopni i piecz ok. 20 min.

w a r t o  p r z e c z y t a ć

Tytuł 
Małgorzata Gutowska- 
-Adamczyk

Cukiernia  
Pod amorem
Trzytomowa saga, w której lo-
sy wielkiego mazowieckiego ro-
du splatają się z historią tytuło-
wej cukierni. „Słodycz miłości, 
gorycz zdrady, pokręcone ludz-
kie losy, tajemnice z przeszło-
ści i pierścień, i mumia, i jago-
dzianki” – tak opisuje ją Dorota 
Wellman.

Joanne Harris

Czekolada
Vianne Rocher zakłada w nie-
wielkim francuskim miastecz-
ku nietypowy sklep z czekoladą. 
Nie wszystkim mieszkańcom 
podoba się jej pomysł…  
Na podstawie książki nakręco-
no w 2000 roku film z Juliette 
Binoche i Johnnym Deppem  
w rolach głównych. Uwaga ła-
suchy, grozi zwiększonym ape-
tytem na czekoladę.

Winston Groom

Forrest GumP
Wszyscy znają nagrodzony 
sześcioma Oscarami film Ro-
berta Zemeckisa o tym tytule, 
ale nie każdy wie, że został on 
nakręcony na podstawie zna-
nej w USA powieści Winsto-
na Grooma. To z niej pochodzą 
słynne słowa tytułowego bo-
hatera: „Życie jest jak pudełko 
czekoladek – nigdy nie wiesz, 
co ci się trafi”.   

Fannie Flagg

nie moGę się doCzekać…  
kiedy wreszCie Pójdę do nieba
W wyniku zaskakującego wypadku osiemdziesięcioletnia Elner Shimfissle trafia na 
kilka godzin do nieba. Spotyka tam zmarłą sąsiadkę, która częstuje ją swoim słyn-
nym plackiem karmelowym. To wydarzenie będzie miało ogromny wpływ na rodzi-
nę i przyjaciół Elner… Ciepła, zabawna historia wzbogacona o przepisy na potrawy, 
które pojawiają się w książce.

Alexander McCall Smith

PrzyjaCiele,  
koChankowie, 
Czekolada
Główna bohaterka powieści, Isa-
bel Dalhousie, jest wielbicielką 
filozofii, muzyki i czekolady. Kie-
dy jej siostrzenica wyjeżdża do 
Włoch, postanawia poprowadzić 
jej delikatesy i przy okazji roz-
wikłać tajemniczą zagadkę kry-
minalną, która zupełnie niespo-
dziewanie pojawia się w jej życiu.

Kiedy wieczory stają się dłuż-
sze, a temperatura za oknem 
spada, zaczynamy wymagać 

więcej od naszych lektur. Nie wystar-
czą już ciekawa fabuła i intrygują-

cy bohaterowie – aby na kilka godzin 
przenieść nas w zupełnie inny świat, 
książka na jesień musi mieć w sobie 
„to coś”. W tym wypadku – zapach 
kawy, czekolady lub domowego ciasta.

KSIĄŻKI  
NA SŁODKO
czyli jak zafundować sobie jesienią odrobinę 
słodyczy, nie przybierając na wadze.

polecam Justyna pyra

 



Pozostałe nagrody:
15 zestawów
produktow Seni Care
��•  krem ochronny z tlenkiem cynku 200 ml,
• krem ochronny z argininą 200 ml, 
• lotion myjąco-natłuszczający,
•  krem do suchej zrogowaciałej skóry  

10 proc. urea 100 ml

Nagroda główna
5 x bon 100 złotych* 

*bon podarunkowy do zrealizowania w aptekach sieci

w w w.tanielek imagaz y n.pl

k r z y ż ó w k a

Litery z ponumerowanych pól od 1 do 8 utworzą rozwiązanie.
Rozwiąż krzyżówkę i wyślij SMS w formacie LP.hasło na numer 72150
Nagrody rozlosujemy wśród tych z Państwa, którzy do dnia 30.11.2013 r. nadeślą prawidłowe hasło. Koszt SMS-a 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto)
Regulamin znajduje się na stronie www.aptekaip.pl. Organizatorem krzyżówki jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

NAGRODY CZEKAJĄ NA CIEBIE!
KAŻDY SMS ZWIĘKSZA SZANSĘ NA WYGRANĄ.

t a n i e  l e k i46






