bezpłatny magazyn nie tylko o zdrowiu

uroda

Chrońmy
cerę przed
mrozem

medycyna
naturalna

Zioła na
trawienie
wywiad
z tomaszem zubilewiczem

„Najważniejsza

jest systematyczność
w działaniu”
temat numeru

Święta
bez stresu
Nie bierz wszystkiego
tylko na siebie

2013-2014

www.tanielekimagazyn.pl
grudzień – styczeń

Nr 8

Spis treści
temat numeru
4 Święta bez stresu

Ogień

w sercu

wywiad
8 Walka o zdrowie
– rozmowa z Tomaszem Zubilewiczem

Niewiele z osób, które znam, lubi
zimę. No, może poza zagorzałymi
miłośnikami białego szaleństwa.
Ale nawet najwytrawniejsi narciarze
narzekają w grudniu i styczniu
na za krótki dzień, za mało słońca
i zbyt długie wieczory. I właśnie
w tę najzimniejszą w naszym klimacie
porę roku wpisały się najpiękniejsze
święta. One nam osładzają wszystkie
niedogodności. Tylko, aby Boże
Narodzenie nas cieszyło, a nie było
kolejnym stresem, warto trochę
odpuścić. Jak? Podzielić prace
między domowników, urządzić Wigilię
składkową lub przygotować mniej
potraw. Znaleźć czas na odpoczynek
i własne przyjemności. Prezenty zrobić
symboliczne, a przede wszystkim – nie
dać się! Nie dać wszechogarniającemu
szaleństwu konsumpcji. Czego
Państwu i sobie z całego serca życzę.
Udanych Świąt!
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Jak sprawić, by Boże Narodzenie upłynęło
nam pod znakiem pełnych ciepła
spotkań z bliskimi, zamiast kojarzyć się
z wielotygodniowymi przygotowaniami
i nerwami? Są na to sposoby!

bez stresu
Zuz anna Celmer

N

a jednym z portali internetowych omawiających
blaski i cienie świąt znalazłam następujący wpis:
„Dla mnie święta to tylko stres, że moja rodzina nie wygląda
tak jak w telenowelach i na reklamach.
Stres związany z tym, że kilka dni trzeba siedzieć w domu, obżerać się i oglądać filmy. To niepotrzebne wydatki, tym
bardziej że prezenty są przeważnie nietrafione, życzenia nieszczere albo sprawiające przykrość. Na przykład: Życzę
ci bogatego męża… Do tego dochodzi

bezsens ścinanych choinek i zamęczanie na śmierć milionów karpi. Wydaje
mi się, że na świętach najlepiej wychodzi handel i księża. Jedni i drudzy mają
wtedy swoje pięć minut”.

irytuje i przyprawia o potężny ból głowy.
Być może dzieje się tak dlatego, że tradycyjne przekonania o wyjątkowości i magii
tych szczególnych dni wraz z wyobrażeniem rozświetlonego, zielonego drzewka, pięknie nakrytego stołu, tworzących
szczególny nastrój rozbrzmiewających kolęd i uśmiechniętych, serdecznych ludzi
wokół – mocno zakodowany w naszej podświadomości – jest często sprzeczny z naszym realnym doświadczeniem, tak odmiennym od tej sielankowej wizji.
Myśli się raczej o czekającej przed
Wigilią ilości pracy, jeśli wszystko ma

życie kontra ideał
W tej wypowiedzi jak w soczewce
skupiają się frustracje tych osób, których
zaczynający się właśnie okres przedświątecznych przygotowań – w postaci telewizyjnych reklam, sklepowych wystaw,
radiowych przypomnień i wystroju galerii handlowych – nie tylko nie cieszy, ale
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Święta

Jak przeżyć święta,
żeby przesadnie się
nie napracować, lecz
znaleźć w nich radość
i szczęście?

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l

dobrze wypaść, męczących zakupach,
bieganiu po sklepach w poszukiwaniu
stosownych prezentów, a bywa, że niepokoi także, czy rodzinne spotkanie
przebiegnie bezkolizyjnie. Podany do
wieczerzy alkohol, nawet w małych ilościach, może przecież rozwiązać języki, wyostrzając zaległe urazy, lub skłonić do sporów o sprawy błahe i ważne,
co prowadzi do następnych konfliktów i urazów. Warto pamiętać, że gardło jest newralgicznym miejscem, przez
które wraz z jedzeniem łykamy emocje: zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli przy posiłku nawet jedna osoba
męczy nas i drażni, wprowadzamy do
organizmu zatruty tymi odczuciami pokarm, szkodząc swojemu zdrowiu.
A zatem pytanie: Jak przeżyć święta, zrobić, co trzeba, ale przesadnie się
nie urobić, znaleźć w ferworze przygotowań czas dla siebie i mieć jeszcze z tego sporo frajdy i radości? – jest jak najbardziej zasadne. Powiedzmy zatem,
że jeszcze przed nadejściem Bożego Narodzenia, kiedy tylko zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób zorganizować
swój świąteczny czas, warto uczciwie
zbadać swoje nastawienie do tego wydarzenia. Jakie uczucia towarzyszą myśleniu na ten temat: czy przeważają miłe
i pogodne, czy też traktujemy konieczność rodzinnego spotkania jako przykry
obowiązek. Dlatego dobrze jest się zastanowić, w jaki sposób JA chcę spędzić
te święta? Co oznaczają one dla MNIE?
Co jesteśmy gotowi uwzględnić, a czego
zdecydowanie sobie nie życzymy?

przełamać tradycję
Na ogół nie zdajemy sobie sprawy
z tego, jak mocno rodzinna tradycja wyznacza nam określony sposób postępowania i ustawia w ustalonych rolach,
sprawiając, że choć często bez entuzjazmu, uważamy ich wypełnienie za nie-

uniknioną konieczność. Rzadko weryfikujemy ten scenariusz, ponieważ
jesteśmy w nim wychowani i przyjmujemy, że tak właśnie być powinno.
Doświadczyła tego Krystyna, najstarsza z trzech zżytych w przeszłości
ze sobą sióstr. Dopóki żyła ich matka,
Wigilie odbywały się u niej, a siostry
z mężami i z dziećmi zjeżdżały do rodzinnego domu. Dwie młodsze mieszkają w innych miastach, było zatem zrozumiałe, że to najstarsza pomaga matce

Kolacja wigilijna
nie musi mieć 12 dań.
To od nas zależy, czy
postawimy na ilość,
czy na jakość.
w przygotowaniach i wraz z nią stara
się jak najlepiej ugościć przybyłych.
Kiedy matka zmarła, Krystyna
przejęła organizację świąt, co pozostałe siostry przyjęły nie tylko jako oczywiste, ale niemal im należne. Niestety, ich odwiedziny nie przekładały się
na realną pomoc ani w zakresie przygotowań, ani finansowego wkładu. Propozycja zmiany tej sytuacji, tak aby
podejmować ten obowiązek, ale też
i przywilej naprzemiennie, została odrzucona. – Wykręciły się – mówi Krystyna z przykrością w głosie. – Miały
mnóstwo wymówek, bo co innego przyjeżdżać na gotowe i korzystać z cudzej
pracy, a zupełnie co innego samemu zakasać rękawy. Od czterech lat spędzamy
święta osobno. Oczywiście, są obrażone,
że zerwałam wieloletnią rodzinną tradycję, czyli zarobienie się do oporu, nie

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
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mówiąc o poniesionych i nigdy niezwróconych kosztach.
Przykro słuchać poświątecznych
narzekań na zmęczenie wielu domowych gospodyń, ale też często dzieje
się to na ich własne życzenie. Obarczanie się wszystkimi przygotowaniami
i niewłączanie do pomocy bliskich odbija się na samopoczuciu i zdrowiu, pozbawiając taką męczennicę przyjemności uczestniczenia w święcie. Dotyczy
to przede wszystkim tak zwanych perfekcyjnych pań domu, przeświadczonych, że nikt nie zrobi różnych rzeczy
tak dobrze, jak one same. Mają oczywiście rację, ponieważ postępując w ten
sposób, nie pozwalają, aby domownicy również nabyli stosowne umiejętności. Dlatego dobrym rozwiązaniem, jeśli
przygotowujemy święta u siebie, będzie
rozdzielenie określonych zadań wszystkim domownikom i zaproszonym. Można wcześniej uzgodnić menu składkowej kolacji i wtedy każdy z uczestników
wnosi na stół konkretną potrawę. Ktoś
w rodzinie robi pyszne śledzie, ktoś inny lepi smaczne uszka, a jeszcze inny
piecze wspaniały piernik. Wystarczy,

Simus, solesti dolenis deliciis et officipitae conseque nam,
qui nisi dolorum et
aut imet, TU

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
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Dobrym rozwiązaniem
jest rozdzielenie
zadań między
członków rodziny.
jeśli podkreślimy ich kulinarne talenty,
prosząc, aby swoimi popisowymi daniami uświetnili świąteczny stół. Im sprawimy przyjemność, a sobie oszczędzimy pracy.
Innym ułatwieniem może być kupienie części produktów w gotowej po-

WBrew samotności
Natomiast poczucie niesprawiedliwości losu szczególnie i zasadnie dotyka
w tym czasie osoby świeżo owdowiałe lub
samotne z innych przyczyn. I chociaż mamy ładny zwyczaj zostawiania pustego
talerza na stole dla zbłąkanego wędrowca lub kogoś samotnego, w praktyce takie
sytuacje zdarzają się sporadycznie. Niekiedy przyjaciele czy znajomi zapraszają
osamotnionego, chcąc się podzielić świątecznym nastrojem i wieczerzą, ale nie
wszyscy – doceniając życzliwość – są gotowi z tego skorzystać. Bliskość i więzi łączące członków zaprzyjaźnionej rodziny
tym mocniej uświadamiają własne położenie czy nieodwracalność poniesionej straty, co wbrew dobrym intencjom zapraszających może jeszcze bardziej uzmysławiać
własną samotność. W takich przypadkach lepiej skorzystać tego wieczoru z jakiejś kulturalnej rozrywki. To może być
koncert, spektakl teatralny, jakieś ciekawe widowisko, co pozwala zjednoczyć się

w przeżywaniu tego artystycznego doznania z innymi, być wśród ludzi, niejako
wzmacniając się ich pozytywną energią.
Lub zostając w domu, starannie dobrać coś
z telewizyjnego repertuaru, obejrzeć wypożyczony wcześniej dobry film lub nagrany uprzednio ciekawy program popularno-naukowy, posłuchać z płyt czy radia
ulubionej muzyki, przeglądając jednocześnie zdjęcia dokumentujące szczęśliwe
chwile z przeszłości. Oczywiście nie po to,
aby użalać się nad sobą, ale przypomnieć,
że – poza smutkami – było w naszym życiu także wiele dobrego. I tylko od nas zależy, czy zasklepimy się w żałobie lub ponurych rozważaniach, czy wyjdziemy mu
naprzeciw. Przecież ci, których fizycznie już przy nas nie ma, nadal mają w naszych sercach swoje miejsce, wypełniając
część naszej psychicznej przestrzeni.
Trudno też nie wspomnieć o ludziach, którzy w ten wigilijny wieczór
pozostają na swoich stanowiskach pracy,
a jest ich naprawdę wielka rzesza. Lekarze, pielęgniarki, transport powietrzny
i naziemny, żołnierze w czynnej służbie
– żeby wymienić tylko niektóre. To dla
nich zostawia się przy rodzinnym stole pusty talerz i o nich myśli przy składaniu sobie życzeń. Na szczęście, można
też skontaktować się z nimi bezpośrednio dzięki cudownemu wynalazkowi, jakim jest komórka. I choć nie zastąpi to
żywej obecności, ta psychiczna więź może wiele wynagrodzić.

Ciepło dobrych myśli
I właśnie ta serdeczna bliskość wyrażająca się ciepłymi i przyjaznymi myślami jest najważniejsza, bez względu
na to, czy spędzamy święta razem, czy
z konieczności osobno. Jeśli uczynimy
tę kwestię priorytetową, w naturalny
sposób znikną wszystkie stresujące dotąd aspekty przygotowań, ponieważ będziemy działać w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
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staci, tym bardziej że wiele sklepów
oferuje domowe dania, wcale nie ustępujące jakością i smakiem zrobionym
własnoręcznie. Jedna z moich znajomych od lat posiłkuje się takimi wyrobami kupowanymi w sprawdzonym
punkcie, poprzestając na doprawieniu
ich według własnego smaku i ewentualnie uzupełnieniu świątecznego jadłospisu dwoma lub trzema własnymi wypiekami. Chwalona za świetną kuchnię,
przyjmuje z uśmiechem komplementy,
nie zdradzając swojej tajemnicy. Rzecz
po prostu w tym, jak panie traktują same siebie. Jeżeli godzą się odgrywać rolę Zosi Samosi, a jednocześnie czują się
wykorzystywane, z własnego wyboru wchodzą w buty cierpiętnicy. Trudno wtedy zachować pogodę ducha. Będą miały raczej pretensje do wszystkich,
z niesprawiedliwym losem włącznie.
Może zatem czas coś tu zmienić?

tanie leki
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Doppelherz Energovital Tonik K. Lek roślinny stosowany tradycyjnie jako środek wspomagający czynność serca i układu krążenia, w szczególności w stanach napięcia nerwowego. Zawiera skoncentrowane wyciągi z waleriany (kozłka lekarskiego), melisy, chmielu, głogu. Produkt
złożony. Płyn doustny. Pozwolenie MZ nr 15086. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. W związku z zawartością alkoholu nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, epilepsją, osób z
uszkodzeniami mózgu, kobiet w ciąży oraz u dzieci. Nie stosować u osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy. Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH & Co KG. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi
wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

wywiad

TOMASZ
ZUBILEWICZ
Prezenter
pogody.
Absolwent
Wydziału
Geografii
i Studiów
Regionalnych
UW. Zanim został
gwiazdą telewizji
był nauczycielem
geografii. Autor
przewodnika
„Polska na pogodę
i niepogodę”.
Żonaty od 1987
roku, ma dwoje
dzieci: Łukasza
i Martę.
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Kto by przypuszczał, że w tym sympatycznym
prezenterze drzemie tyle dyscypliny. Dziś chętnie
opowiada, jak zmagał się z nadwagą i jak dba o siebie.
Redakcja TL: Skąd wzięło się u Pana
zainteresowanie zdrowym i higienicznym
trybem życia?
Tomasz Zubilewicz: Moje pierwsze
spojrzenie na zdrowszy tryb życia pojawiło się podczas studiów. Nie tylko dziewczyny zwracały uwagę na to, jak się wygląda, ale i koledzy! Nie było to oczywiście
w takiej formie widoczne jak dzisiaj, ale
chłopaki zaczęli przywiązywać ogromną wagę do ćwiczeń sportowych, głównie
żeby przez tężyznę fizyczną przyciągać
płeć piękną, ale także żeby zgubić trochę kilogramów. Później, gdy wstąpiłem
w związek małżeński – pierwsze tygodnie
na własnym garnuszku wyznaczyły nam
metody żywienia. Mieszkaliśmy blisko bazaru, gdzie zawsze były dostępne świeże
warzywa i owoce.
TL: Nie wyniósł Pan dobrych nawyków
żywieniowych z domu?
T.Z.: Wyrosłem w rodzinie, gdzie była
jedna kobieta i trzech chłopów do wykarmienia. Posiłki zawsze musiały być treściwe, z mięsem na smalcu. Czasem jadło się
bardzo późno i bardzo ciężko. Na szczęście
w porę odkryłem, że można jeść lżej.
TL: Miał Pan kiedykolwiek problem
z nadwagą?
T.Z.: Cały czas się z tym problemem borykam. Wszystko zmieniło się, gdy poszedłem do wojska. W związku z tym, że byłem w siłach lotniczych, posiłki były dość
obfite, ale regularne. Każdemu przysługiwały porządne racje żywieniowe ze względu na potrzebę określonej liczby witamin przewidzianej dla lotników. W sumie
R e k l a m a
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tomasz zubilewicz

walka
o zdrowie

Adel a Kuźniarsk a / FORUM

posiłków było razem cztery – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja! Po kilku miesiącach było to po mnie widać.
Gdy przyjechałem do domu w grudniu
na dłuższy czas, byłem zdziwiony tym,
jak bardzo przytyłem!
TL: Wtedy postanowił Pan coś w sobie
zmienić?
T.Z.: Coś mnie wtedy wyraźnie zaniepokoiło. Pamiętam taki moment, kiedy w pierwszych miesiącach mojej pracy
w telewizji nagrałem prognozę pogody,
którą prowadziłem. Przeraziłem się tym,
co zobaczyłem na ekranie! Pomyślałem
wtedy, że muszę coś z tym zrobić. To był
początek ostrej diety poniżej tysiąca kalorii dziennie. W ciągu sześciu tygodni
udało mi się zrzucić około trzynastu kilogramów.
TL: Ciężko było przestawić się na zdrowy tryb odżywiania?
T.Z.: Bardzo ciężko. Najtrudniejsza jest
walka z sobą. Pierwsze trzy dni stosowania ostrej diety były najgorsze. Kiedy
już widziałem, że są efekty, czułem się
zmobilizowany do dalszej walki. Później
skurczył mi się żołądek, więc problemu
z tym, żeby go wypełnić, już nie było. To
był dla mnie sygnał, że można czuć sytość bez nadmiernego objadania się.
TL: Jak Pańskie ciało reagowało na
zmiany i ten intensywny kurs zdrowego
odżywiania?
T.Z.: Pamiętam, że miałem piękne, kolorowe sny. Śniło mi się, że wchodzę
do sklepu, a za szklanymi ladami wspania-

łe szynki i kiełbasy. Na jednej z nich był
napis „Kiełbasa dla odchudzających się”...
TL: Pojawił się kryzys?
T.Z.: Oczywiście, ale powiedziałem sobie, że muszę go przezwyciężyć i nie dam
za wygraną. Miałem świadomość, że trwa
to już jakiś czas i przynosi wspaniałe efekty – miałbym to wszystko zaprzepaścić,
a potem od początku nadrabiać? To nie
miałoby sensu. Musiałem zacisnąć zęby i osiągnąć zamierzony efekt. Życie jest
na tyle długie, że jeszcze zdążę wszystkiego posmakować.
TL: W jaki sposób ta dieta na Pana
podziałała?
T.Z.: Poczułem się lepiej psychicznie.
Schudłem ponad 16 kilogramów, stałem
się lżejszy. Poczułem się zwycięzcą! Coś sobie zaplanowałem i udało mi się. Zwycięzcy zawsze czują się lepiej, zwłaszcza że to
zadanie narzuciłem sobie sam i też sam
dążyłem do wygranej. Znajomi również
zauważyli, że coś się we mnie zmieniło.
TL: Udało się Panu zmotywować kogoś
do zmiany stylu życia?
T.Z.: Osoby, które zwróciły uwagę na
moją fizyczną zmianę, pytały się, jak to
zrobiłem. Głównie były to panie, którym
polecałem tę samą dietę. Wiem, że też im
się udało osiągnąć cel. Stworzyła się z tego mała grupa wsparcia, dzięki czemu
mamy więcej wspólnych tematów. Wiemy, że warto podejmować temat walki
z samym sobą, bo to przynosi efekty.
TL: Podstawowa rzecz to dieta. Jak więc
do tego dołożyć jeszcze spory wysiłek fizyczny?
T.Z.: Jest to bardzo trudne. Myślałem, że jak schudnę, to od razu będę miał więcej siły do biegania i będę
osiągał lepsze wyniki w bieganiu. Okazało się jednak, że wraz z ubytkiem kilogramów odeszły siły. Zrozumiałem
to dopiero wtedy, gdy spotkałem się

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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wywiad

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w
przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin nie należy stosować u pacjentów po
zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach
chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania.
Skład: Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy v. VII.2013
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Wskazania do stosowania: Nadmierne przekrwienie błony
śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia,
kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej
nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ
wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.
Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy
nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w
zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa.
Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i
młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

– średnia cena r ynkowa

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

z technologiem żywienia, który wytłumaczył mi, że w odchudzaniu nie chodzi o zrzucanie tkanki mięśniowej tylko
tłuszcz! To jest zupełnie inne zagadnienie. Trzeba dostarczać organizmowi odpowiednią ilość białka, układać sposób
żywienia do ćwiczeń fizycznych i pamiętać, że należy żywić się nie tylko przed,
ale i po wysiłku. Metody, które ja stosowałem w latach 90., mocno zderzyły się
z tym, czego dowiedziałem się o zdrowym odżywianiu w XXI wieku.
TL: Praca w telewizji jest bardzo nieregularna. Jak udaje się Panu w takim trybie życia myśleć o zdrowym odżywianiu
i ćwiczeniach?
T.Z.: Są takie dni, kiedy wstaję o świcie, czyli o 4.40, ponieważ mam dyżur
w stacji. Są też takie dni, kiedy z redakcji
wychodzę po północy. Gdy docieram do
domu, biorę jeszcze psa na spacer i kładę się koło 2-3. Mam bardzo rozregulowany tryb życia, co jest bardzo trudne przy
utrzymaniu zdrowego stylu życia. Najważniejsza jest przecież systematyczność
w działaniu! Skoro jednak nie mogę zapanować nad swoim czasem i wypoczynkiem, mogę postarać się o pilnowaniu regularnego jedzenia.

Najważniejsza jest
systematyczność
w działaniu!
TL: Jak w takim razie wygląda typowy
Pański dzień?
T.Z.: Gdy więc wstaję tak wcześnie, jem
drobne śniadanie około piątej rano. Kolejny posiłek spożywam dopiero wtedy, gdy żołądek o niego poprosi. Zazwyczaj jest to koło 9-10. Jeśli wiem, że mam
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wejście przed kamerą, wypijam herbatkę ziołową i jem kanapkę. Jak tylko poczuję, że żołądek się tego domaga, sięgam po
coś konkretnego. Staram się jeść mniej,
ale częściej. Jednocześnie unikam wychodzenia z domu głodnym – zawsze biorę
chociażby jabłko na drogę, jeśli nie chce
mi się jeść. Kolejną zasadą jest to, by między ostatnim posiłkiem poprzedniego
dnia a pierwszym dnia następnego minęło 12 godzin. Żołądek musi mieć czas na odpoczynek, a także, aby dobrze nam się spało. Trzymam się tej sprawdzonej zasady.
TL: W jaki sposób ostatnio wykorzystuje
Pan czas na sport?
T.Z.: Gram z kolegami z telewizji w piłkę nożną, mamy treningi dwa razy w tygodniu. Również ze Stowarzyszeniem
Dziennikarzy Polskich mamy drużynę sportową, a także zdarza się, że znajomi wyciągają mnie jeszcze na mecz.
Mam wiele możliwości poruszać się w tygodniu. Mimo obowiązków zawodowych
udaje mi się przynajmniej dwa razy w tygodniu pograć w piłkę. Jestem również
zapraszany na biegi. Tradycją stało się,
że wiosną biegam w Gnieźnie, w pierwszy weekend października wpadam do
Kalisza na Bieg Prometeusza... Zawsze
mnie to motywuje, żeby kilka tygodni
wcześniej zacząć biegać.
TL: Biega Pan tylko dla miejsca
na podium?
T. Z.: Biegam zwłaszcza dla przyjemności! Fajnie jest mieć dobry czas, ale najważniejsze jest uczestnictwo w takim biegu
oraz walka z samym sobą. Najprzyjemniejsza myśl przychodzi potem sama do głowy, że ten czas na trasie nie był stracony.
Wszyscy sobie pomagają, żeby osiągać lepsze wyniki. Gry zespołowe to też fajny sposób spędzania czasu, gdy wymieniamy ze
sobą kilka podań jeden na jeden, a jak komuś uda się zdobyć bramkę, to jest dopiero
wielkie szczęście!
TL: Dziękujemy za rozmowę.
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Zdrowie
p o l e c a j Ą

Marian Witkowski: W Polsce sprzedawanych jest kilkanaście tysięcy różnych leków. Na przeciętną aptekę przypada ich pięć-sześć tysięcy. Podstawowy
podział to ten na leki, które przepisuje lekarz, i te wydawane bez recepty, czyli
OTC (ang. Over the Counter), jak się je potocznie nazywa w branży farmaceutycznej. Idea OTC umożliwia pacjentom samoleczenie powszechnych dolegliwości, jak
również w okresie przed zasięgnięciem
porady lekarskiej.
TL: Czy to ma wpływ na cenę leków bez
recepty?
M.W.: Tak, gdyż te leki mogą być sprzedawane w niemal dowolnej cenie,
tzw. umownej. Tu nie ma ograniczeń
prawnych. Ograniczeniem jest tylko kieszeń pacjenta, czyli rynek. Apteki starają się być konkurencyjne i oferować te lekarstwa taniej, co jest wynikiem różnych
rabatów pochodzących od producenta lub
hurtowni, jak również ilości tego leku kupionego przez daną aptekę. Jednak nie
jest możliwe, aby jedna placówka miała
wszystkie preparaty w tak korzystnej dla
pacjenta cenie. Będzie to raczej kilka pozycji do wyboru.

To, co płaci pacjent za
lek refundowany, nie
jest pełną ceną leku.
Resztę dopłaca NFZ.

Dlaczego leki refundowane mają we wszystkich
aptekach taką samą cenę? Które lekarstwa możemy
kupić w promocji? Na te i inne pytania odpowiada
nasz ekspert – Marian Witkowski, konsultant
farmaceutyczny i trener w firmie Farma Center.
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Redakcja TL: Panie magistrze,
do redakcji naszego magazynu przychodzi wiele pytań od pacjentów, którym
trudno jest się zorientować w nowych
zasadach dotyczących leków refundowanych. Pytają, dlaczego leki bez recepty w różnych aptekach mają różną
cenę, często promocyjną, a leki refundowane – nie. Jak pacjent ma się w tym
połapać? Czy mógłby Pan to fachowo
uporządkować?

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

W gąszczu leków

TL: A jak na tym tle wygląda sprawa leków na receptę?
M.W.: Tę grupę leków dzielimy na dwie
części – refundowane i nierefundowane przez NFZ. Oczywiście, jeśli rozpatrujemy to w kategoriach ceny, czyli tego, ile
płaci sam pacjent. Zapłata ta to nie jest

cena całkowita leku, bo do tego, ile uiszcza pacjent, resztę dopłaca NFZ.
TL: A czy są lekarstwa na receptę całkowicie odpłatne, do których budżet
państwa nie dopłaca?
M.W.: Oczywiście, na przykład leki antykoncepcyjne – musimy je kupić
w pełnej cenie. Do grupy preparatów
pełnopłatnych zaliczyć możemy antybiotyki do użytku zewnętrznego w postaci maści, żeli oraz kropli do oczu
oraz na przykład leki stosowane w leczeniu trądziku.
TL: Druga grupa lekarstw na receptę
to leki refundowane?
M.W.: Tak, i tu pacjentom należy się
wyjaśnienie, jak funkcjonuje nowy system refundacji, wprowadzony od 2012
roku. Ceny tych lekarstw zmieniane
są przez Ministerstwo Zdrowia raz na
dwa miesiące. I przez te dwa miesiące zapłata pacjenta za dane lekarstwo
we wszystkich aptekach w Polsce jest
taka sama. Po okresie dwóch miesięcy odpłatność i zapłata pacjenta zostają odgórnie zmienione i znowu w okresie obowiązywania nowej – wszędzie
są identyczne.
TL: Ale pamiętamy takie hasło „Leki za
grosz”. Swego czasu było dość popularne...
M.W.: Wejście w życie w roku 2012 nowej ustawy refundacyjnej zablokowało możliwość jakichkolwiek aptecznych
działań promocyjnych w obszarze leku
refundowanego. Oznacza to, że od ustalonej odgórnie zapłaty, jaką ma ponieść
pacjent, nie można już udzielać rabatów ani obniżać ceny, a tym bardziej
sprzedawać leku za grosz. Taki proceder jest wykroczeniem ściganym przez
polskie prawo.
TL: Ale komu to przeszkadzało? Przecież wcześniej pacjenci mogli kupować

Leki antykoncepcyjne,
żele i krople do oczu,
mimo że na receptę,
nie są refundowane.
taniej, czasem właśnie za grosz.
M.W.: Pozornie, bo de facto wszyscy, jako podatnicy, do tego dopłacaliśmy. Cena każdego leku refundowanego
jest stała, jeśli pacjent kupuje drogi lek
za symboliczną kwotę, wówczas budżet
państwa musi pokryć różnicę. A skąd?
Ano z naszych podatków. Ponadto niska cena niektórych leków powodowała ich nadmierną konsumpcję. Znacznie wyższą niż istniała konieczność.
Pojawiło się w prasie wiele artykułów
o lekach wyrzucanych do śmietnika,
bo skoro można było je kupić za grosz,
pacjenci uważali, że „nic nie były warte”. Może to skrajny przykład, na pewno uproszczenie oddające istotę sytuacji.
Pomijając fakt, jak bardzo taki proceder wyrzucania leków do śmietnika jest
szkodliwy dla środowiska.
TL: Co radziłby Pan pacjentowi, który chce jak najtaniej kupić niezbędne
mu lekarstwa?
M.W.: Przy obowiązującym systemie
w ochronie zdrowia nie ma już sensu szukać, gdzie dany lek refundowany
będzie sprzedawany taniej, gdyż w każdej aptece będzie on miał identyczną cenę. Jest jeszcze kwestia tańszych
zamienników, ale to już zagadnienie
na kolejną rozmowę. Warto natomiast
szukać promocyjnych cen na leki popularne, z grupy OTC, czyli jak na początku rozmowy tłumaczyłem, te sprzedawane bez recepty.
TL: Dziękujemy za rozmowę.
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W

Anna Sukmanowsk a
najpierw blednie, potem czerwienieje, jest
obrzęknięta i spierzchnięta. Przez pewien
czas można odczuwać pieczenie. Te zmiany skórne nie pozostawiają jednak żadnego śladu. W przypadku odmrożeń drugiego stopnia – mogą się pojawić pęcherze
z surowicą, potem strupy, które odpadają po kilku tygodniach. Skóra w tych miejscach staje się nadwrażliwa przy kolejnych
ekspozycjach na mróz. Uwaga! Zmiany te

dawnych czasach odmrożone stopy i dłonie moczono w wywarze owsa lub kory
dębowej, miejsca na
skórze, które ucierpiały od mrozu smarowano naftą i sokiem z kapusty. Dziś w aptekach jest wiele rodzajów maści i kremów
zapobiegających skutkom działania niskich
temperatur.

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

Odmrozić sobie uszy
to niezbyt przyjemna sprawa.
Niestety, zimą dość często
się to zdarza. Najbardziej
narażone są odsłonięte
części ciała: nos, policzki,
uszy, broda oraz ręce i stopy.

Uwaga
na

odmrożenia
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Do odmrożenia
niepotrzebny jest
mróz. Wystarczą
wilgoć i wiatr.
goją się wolno. Odmrożenie trzeciego stopnia jest uznawane za ciężkie. Na skórze robią się pęcherze z płynem surowiczym,
często trudno gojące się owrzodzenia oraz
martwica tkanek. Dochodzi do uszkodzenia skóry i mięśni, po których zostają ślady, blizny, zmiany. Ale najpoważniejsze
jest odmrożenie czwartego stopnia, w którym owe zmiany mają miejsce w obrębie
całej grubości skóry, w mięśniach, a nawet kościach. Z powodu martwicy tkanek
występują owrzodzenia i zakażenia. Martwe tkanki muszą zostać chirurgicznie

Czapka, szalik, rękawiczki, tłusty krem
Spacery na świeżym powietrzu są zbawienne dla naszego organizmu. O każdej porze roku warto wyjść z domu, aby pieszo pokonać kilka kilometrów. To hartuje organizm, poprawia
metabolizm i samopoczucie. Mróz, nawet duży, nie powinien nas zatrzymywać w mieszkaniu. Wystarczy ciepło się ubrać i twarz zabezpie-

czyć tłustym kremem. Również dzieciom dobrze
jest wpajać od małego, że ciepła bielizna, czapka, szalik i rękawiczki są nieodzowne. Na spacery w mroźną pogodę najlepiej jest ubierać się
„na cebulkę”, czyli zakładać pod kurtkę kilka
warstw lżejszej i przewiewnej odzieży zamiast
np. jednego bardzo grubego swetra.
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Wydawać się może, że do odmrożenia potrzebny jest mróz. Nic bardziej mylnego. Może do niego dojść nawet wówczas, gdy temperatura nie przekracza zera,
szczególnie przy wilgotnej i wietrznej pogodzie. Gdy mróz jest duży, wychłodzenie
odsłoniętych miejsc jest po prostu szybsze.
Szczególnie u dzieci, które momentalnie
tracą ciepło. Przy dłuższym przebywaniu na świeżym powietrzu, podczas bardzo niskich temperatur, w miejscach nieosłoniętych ciepłym ubraniem może dojść
do uszkodzenia skóry, tkanki podskórnej,
a nawet mięśni. Jest to efekt skurczu naczyń krwionośnych, zaburzonego mikrokrążenia, a nawet wytworzenia się kryształków lodu w tkankach. W poważnych
odmrożeniach z powodu niedożywienia
tkanek może dojść do martwicy i zatrzymania akcji serca.
Wyróżnia się cztery stopnie odmrożeń.
Przy lekkim, pierwszego stopnia – skóra

– średnia cena r ynkowa

naczynia krwionośne

AFLAVIC® 600 mg x 30 tabl. powl.
Na zdrowe nogi czas: Aflavic!

Alfavic łagodzi bóle i uczucie ciężkości nóg. Jeśli masz
problemy z krążeniem żylnym nóg, odczuwasz ból,
często puchną Ci nogi sięgnij po Aflavic. Zawarta w
nim zmikronizowana Diosmina działa ochronnie na
naczynia krwionośne i poprawia napięcie żył, dzięki
czemu usuwa ból i uczucie ciężkości nóg.

*
19,45 zł

42,26 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosmine lub którąkolwiek substancję pomocniczą
produktu leczniczego. Skład: 1 tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot
odpowiedzialny: Polfarmex S.A.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

zd r o w i e

usunięte, a niektóre części ciała, np. uszy
czy palce, mogą wręcz samoistnie „odpaść”, co wiąże się z groźnymi infekcjami. Takie uszkodzenia są, niestety, trwałe
– pozostawiają szpecące blizny.

Pierwsza pomoc
– Temperaturę ciała przywraca się
powoli – mówi dr Iwona Pniewska, specjalista dermatolog. – Pokrzywdzonego
trzeba otulić kocem. W przypadku hipotermii, czyli ochłodzenia całego organizmu, np. po wpadnięciu do lodowatej wody lub w śnieżną zaspę, należy podawać
ciepłe, słodkie napoje. Ciężkich odmrożeń nie powinno się leczyć samemu, konieczna jest pomoc lekarza. Jeżeli na ciele
utworzyły się pęcherze, lekarz powinien
usunąć z nich strzykawką płyn surowiczy. Wówczas tworzy się jakby opatrunek.
Jeżeli pęcherz zostanie przerwany, trzeba
go usunąć i nałożyć w tym miejscu tłusty
krem z preparatem przeciwbakteryjnym
– kończy doktor Pniewska.
W lżejszych odmrożeniach dłoni czy
policzków nie powinno się rozcierać, ogrzewać, polewając gorącą wodą czy przykłada-

jąc termofor. Dlaczego? Ponieważ z powodu
braku czucia może dojść do oparzenia. Lepiej więc stopniowo rozgrzewać ręce i stopy w kąpieli wodnej, około plus 40 stopni C.
W pierwszym stopniu odmrożenia można
posmarować skórę maścią. Lekarze zalecają
zwykle Alantan, Pantenol lub Bepanten.

Ciepły ubiór i ruch
– My, dermatolodzy, najczęściej spotykamy się z odmrożeniami pierwszego
stopnia – mówi dr Iwona Pniewska. Jak
się przed nimi zabezpieczyć? Na spacerze warto jak najwięcej się ruszać. Ręce
najlepiej chronią rękawiczki z jednym
palcem. Chodzi o to, żeby tymi palcami
swobodnie poruszać, aby poprzez ruch
się grzały. Buty powinny być wygodne,
nie za małe i ocieplone. Ważne jest nakrycie głowy i uszu. Jak wiadomo, one
bardzo łatwo przemarzają. A jeżeli już
raz do tego dojdzie, uszy stają się bardzo wrażliwe na zimno.

Kremy i maści
W czasie mrozu trzeba unikać używania na twarz żeli i kosmetyków naR e k l a m a

wilżających. Odkryte części twarzy,
czyli policzki, czoło i nos, najlepiej jest
smarować tłustymi kremami, wręcz
ekstremalnie tłustymi, które tworzą
warstwę znakomicie izolującą przed
zimnem. Ze względu na delikatną skórę szczególnej troski wymagają usta.
Powinno się na nie nakładać specjalną tłustą pomadkę lub wazelinę. Tu
nie chodzi jedynie o pielęgnację skóry, lecz o jej pełną ochronę. – O tłustym kremie powinni też pomyśleć panowie, którzy najczęściej nie używają
tego typu kosmetyków, uważając, że
to niemęskie. To wielki błąd, zwłaszcza dla mężczyzn, którzy bardzo dużo
czasu spędzają na świeżym powietrzu
– stwierdza dr Iwona Pniewska. Dermatolodzy podkreślają, że większość
pacjentów z odmrożeniami twarzy,
uszu i dłoni to właśnie płeć brzydka.
Jeżeli spacerujemy albo jeździmy
na nartach, krem ochronny na zimę powinien być nie tylko tłusty, lecz także
zawierać filtr przeciwsłoneczny. I jeszcze ciekawostka. W sklepach pojawiły się
ogrzewacze do butów narciarskich. Może
warto z nich korzystać, stojąc np. w długich kolejkach do wyciągów.

Odmroziny
Powstają przy ograniczonym działaniu zimna na skórę i wywołują stan
zapalny tkanki podskórnej. – Na odmroziny narażone są te panie, które
mimo naprawdę siarczystych mrozów
nie zakładają ciepłej bielizny i noszą
np. zbyt cienkie spodnie – mówi nasz
ekspert. – Zauważyłam, że odmroziny często powstają u kobiet, które
jeżdżą konno. Nie są zbyt przyjemne. Występują na wewnętrznych powierzchniach ud albo kolanach. Wymagają szczególnej pielęgnacji, gdyż
skóra w tych miejscach robi się czerwona i bardzo swędzi. Czasami nawet
szczypie. Później może blednąć i sinieć. W przypadku odmrozin zalecam
natłuszczające kremy – dodaje nasz
ekspert.

art ykuł sponsorowany

C

zęsto ból nasila się przy
schylaniu lub ucisku okolic
zatok. Zależnie od stadium
choroby może wystąpić wodnisty, cieknący katar lub przeciwnie
– obrzęk i blokada nosa. Nurofen Zatoki to lek, który doskonale sobie poradzi
z objawami grypy i przeziębienia, takimi jak niedrożność nosa i zatok obocznych z towarzyszącym bólem głowy,
bólami związanymi z niedrożnością za-

tok oraz gorączką w przebiegu przeziębienia lub grypy. Preparat ten łączy
w sobie działanie ibuprofenu i pseudoefedryny (w postaci chlorowodorku
pseudoefedryny).
Ibuprofen działa przeciwbólowo,
przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie, dlatego przyniesie ulgę od bólu
i zmniejszy stan zapalny. Ponadto blokuje uwalnianie prozapalnych cytokin, dzięki czemu hamuje i zapobiega
dalszemu rozwojowi zapalenia.
Z kolei pseudoefedryna to substancja, która obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne w jamie nosowej, dzięki czemu udrożnia nos oraz zmniejsza
obrzęk i wysięk. To podwójne działanie przyniesie szybką ulgę w objawach
grypy i przeziębienia.

Nurofen Zatoki skutecznie zwalcza objawy przeziębienia i grypy oraz udrożnia nos i zatoki. Nurofen Zatoki, Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane. Skład: Jedna tabletka zawiera: 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów
niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia. Przeciwwskazania: u pacjentów z nadwrażliwością na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego
oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka
i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po
zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2
(zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); z ciężką chorobą układu krążenia, taką jak choroba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze; z jaskrą z wąskim kątem przesączania;
u których wystąpiło zatrzymanie moczu; z nadczynnością tarczycy; ze skazą krwotoczną; z krwotocznym
udarem mózgu w wywiadzie lub występowaniem czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo;
w ciąży i podczas laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2013-09/25
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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– średnia cena r ynkowa

Na ratunek
zatokom

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

W okresie zimowym jesteśmy najbardziej narażeni
na infekcje. Niższe temperatury obniżają nam odporność,
co w konsekwencji prowadzi do objawów przeziębienia
lub grypy. Dużo częściej zapadamy na schorzenia zatok
– rozwija się stan zapalny, który skutkuje obrzękiem
i bólem w okolicy nosa i czoła.

p o l e c a j Ą

zd r o w i e

Agnieszk a lecie je wsk a

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

Choroba ta zbiera coraz większe żniwo,
zwłaszcza jej drugi typ. Niestety,
często przez długi czas rozwija się
w ukryciu, a nierozpoznana
podstępnie niszczy zdrowie.

Z

cukrzycą nie ma żartów
– szczególnie z tą nieleczoną.
Gdy poziom glukozy nie jest
odpowiednio kontrolowany,
cały organizm cierpi – uszkodzeniu ulegają m.in. połączenia nerwowe
i naczynia krwionośne. A to grozi powikłaniami, do których należą m.in. zespół stopy cukrzycowej, który w skrajnych
wypadkach może zakończyć się amputacją nogi, oraz choroba wieńcowa, która,
jak wiadomo, może prowadzić do zawału.
To jednak jedne z najgorszych scenariuszy,
które wcale nie muszą się ziścić, bo prawidłowo leczona cukrzyca nie pogarsza w żaden sposób komfortu życia chorego. Można
z nią żyć w dobrej formie dziesiątki lat.

pierwsze objawy
Najłatwiej wykryć chorobę, regularnie badając sobie poziom cukru. Specjaliści twierdzą, że najlepiej sprawdzać swój
poziom glukozy we krwi raz w roku. Koniecznie po czterdziestce, bo ryzyko cho-
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roby wzrasta z wiekiem. Przy regularnej
kontroli stanu zdrowia chorobę tę można zdiagnozować jeszcze w zalążku. Warto bacznie obserwować swój organizm,
szczególnie jeśli w rodzinie zdarzały się
przypadki zachorowań na cukrzycę albo
mamy nadwagę, palimy papierosy i prowadzimy siedzący tryb życia. Co powinno budzić podejrzenia? Niepokojącymi
objawami są: wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz nagłe chudnięcie – komórki naszego organizmu potrzebują glukozy, by zamienić ją w energię.
Aby dostać się do wnętrza komórki, glukoza potrzebuje „klucza”, którym jest insulina. Gdy trzustka produkuje za mało tego
hormonu lub komórki nie chcą się otworzyć dla glukozy, tak jest w przypadku cukrzycy właśnie, zaczynają „głodować”.
Organizm broni się przed niedożywieniem
i uruchamia mechanizmy zwiększające
apetyt. Niestety, w takiej sytuacji, nawet
jeśli je się naprawdę dużo, glukoza i tak
nie wniknie do komórek. Wtedy organizm
zacznie zużywać tkankę tłuszczową i następuje spadek wagi. Nadmiar glukozy będzie wydalany z moczem, stąd częstsze wizyty w toalecie. Najpierw jednak musimy
tę glukozę rozpuścić, dlatego mamy zwiększone pragnienie.
Kolejna niepokojąca grupa objawów
to zmiany skórne: świąd (szczególnie
w okolicy narządów płciowych), czyraki, grzybica paznokci, złe gojenie ran,
wykwity oraz łatwo powstające siniaki. Na cukrzycę mogą też wskazywać objawy stomatologiczne: ropniaki przyzębne, uporczywe pleśniawki lub zakażenia
drożdżakowe jamy ustnej. Warto również
zwrócić uwagę na zwiększone zmęczenie

Dobrze skomponowane menu cukrzycowe w wielu przypadkach pozwala,
po konsultacji z lekarzem, na rezygnację
z niektórych leków. Aby utrzymać cukier
w ryzach, trzeba pamiętać, żeby:
• jeść częściej, a mniejsze porcje – najlepiej
5-6 razy dziennie, najlepiej w odstępach
dwu-, trzygodzinnych. Wraz z mniejszymi porcjami do krwi dostają się niewielkie,
ale systematyczne dawki glukozy;
• w ybierać produkty o jak najniższym indeksie glikemicznym. Tabele znaleźć można
m.in. na stronie www.indeks.glikemiczny.
pl. Podnoszą one łagodnie poziom glukozy we krwi, to zaś zapobiega hiperglikemii
(skokom cukru);
• kontrolować ilość tłuszczu w diecie – wybierać chude wędliny, mięso i ryby. Zamiast
majonezu i śmietany stosować oliwę i oleje
roślinne (nadmiar tłuszczu zwiększa ryzyko
powikłań cukrzycowych);
• zmienić sposób przygotowywania posiłków
– makaron tylko al dente, a ryż i kasze wyłącznie na sypko (trawi się je dłużej, dzięki
czemu poziom glukozy we krwi nie podnosi
się tak szybko);
• jeść warzywa do każdego posiłku
(porcja wielkości około jednej filiżanki).
Są one źródłem błonnika, a ten pomaga
trzymać cukier w ryzach.
Tomasz Żebrowski, specjalista dietetyk

i senność. Wynikają one z tego, że glukoza zamiast we wnętrzach komórek znajduje się we krwi. Komórki nie mają więc źródła energii. Stąd uczucie opadania z sił.
I na koniec dobrze jest zwrócić uwagę, czy
nie zdarza nam się częściej niż dotychczas mrowienie lub przejściowa utrata czucia w stopach. Syndromy te związane są
z neuropatią, czyli zniszczeniem nerwów
wynikającym z podwyższonego stężenia
glukozy we krwi.

Proste badanie
Aby sprawdzić, czy ma się cukrzycę, trzeba wykonać badanie poziomu cukru we krwi. Na pobranie krwi z żyły
trzeba się zgłosić, będąc na czczo (czyli
co najmniej 8 godzin po ostatnim posiłku).
O chorobie zwykle świadczy wynik powyżej 126 ml/dl we krwi, potwierdzony dwoma badaniami. Dodatkowo lekarz może
zlecić tzw. test doustnego obciążenia glukozą. Najpierw bada się poziom cukru na
czczo, potem 30, 60, 90 i 120 min po wypiciu 75 g glukozy. Jeśli dwie godziny po wy-
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Stosujmy się do zaleceń
Cukrzyca jest bardzo niebezpieczna,
gdyż nie dotyczy tylko jednego organu,
wpływa na cały organizm. Aby utrzymać
go w dobrej kondycji, leczenie musi być
kompleksowe. Specjaliści zalecają:
◆ dietę, której celem jest niedopuszczanie do wahań cukru. Menu cukrzycowe
przy okazji umożliwia zrzucenie nadwagi. To ważne, bo otyłość zwiększa oporność
komórek na działanie insuliny i utrudnia
leczenie choroby.
◆ ćwiczenia fizyczne – są nieodłączną częścią leczenia cukrzycy. Okazuje się, że ruch działa podobnie do insuliny. Zwiększa zużycie cukru przez komórki
mięśniowe, a to prowadzi do spadku poziomu cukru we krwi, przyczyn cukrzycy typu 2. Idealna dawka ruchu to gimnastyka lub szybki marsz pięć razy w tygodniu
po 30 minut.
◆ stosowanie leków – na początek zażywa się zwykle doustne środki stymulu-

Z cukrzycą można żyć
długo i szczęśliwie.
Pod kontrolą lekarza.
jące produkcję insuliny, zwiększające jej
przyswajalność przez komórki lub obniżające poziom cukru. Z czasem jednak może
być konieczne wprowadzenie insuliny;
◆ regularne badania – podstawa to
mierzenie poziomu glukozy. O tym, jak
często powinno się to robić, powie diabetolog. Badanie takie przeprowadza się samodzielnie, przy użyciu glukometru. Jego obsługa jest prosta – uczy jej lekarz.
Oprócz codziennych domowych pomiarów
poziomu cukru trzeba również kilka razy
w miesiącu mierzyć sobie ciśnienie (przy
cukrzycy lubi się podnosić). Ważne są również regularne wizyty u diabetologa (co 1- 3
miesiące). Specjalista zapewne będzie zalecał dodatkowe testy. Oprócz dokładnych
badań poziomu cukru, spodziewać się należy, m.in. badania poziomu cholesterolu,
analizy próbki moczu oraz poziomu hemoglobiny glikowanej we krwi (wynik pokazuje średni poziom glukozy z ostatnich 2-3
miesięcy). Przynajmniej raz w roku powinno się chodzić do lekarza okulisty, gdyż
choroba może pogarszać wzrok.


R e k l a m a

Dieta to podstawa

piciu roztworu poziom cukru we krwi nie
powróci do normy – to może oznaczać,
że jesteśmy chorzy.

–– śśrreeddnni iaa cceennaa rryynnkkoowwaa

Słodkie życie
cukrzyka

p o l e c a j Ą

meennddoowwaannaa cceennaa ddeettaalli icczznnaa PPrroodduucceennttaa ww wwyybbrraannyycchh AApptteekkaacchh;;
–– rreekkoom
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a chorobę tę, związaną
przede wszystkim z niedoborem żelaza, a co za tym
idzie hemoglobiny – czerwonego barwnika krwi
– w większości przypadków cierpią kobiety. Objawy na początku są bardzo dyskretne, bo nasz organizm doskonale przystosowuje się nawet do niewielkiej ilości żelaza
i związanego z tym niedotlenienia tkanek.
Z czasem jednak choroba daje o sobie znać
coraz bardziej.

Skąd ten problem
Hematolodzy – specjaliści od chorób
krwi – zazwyczaj wskazują cztery podstawowe przyczyny anemii u kobiet:
• krwawienia, zarówno te ukryte, np.
z przewodu pokarmowego, jak również
– bardzo częste u pań w różnym wieku
– zbyt obfite miesiączki;
• wzrost zapotrzebowania na żelazo,
np. w czasie ciąży i karmienia piersią;
• niedostateczne dostarczanie organizmowi żelaza, np. przy dietach wegetariańskich i wegańskich oraz niektórych restrykcyjnie odchudzających;
• niewłaściwe wchłanianie tego składnika
z przewodu pokarmowego, np. przy schorzeniach żołądka i jelit.
Na anemię dość często cierpią dzieci, szczególnie te, które szybko rosną, oraz
te, których dieta jest mało urozmaicona.
Wówczas następuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na ten pierwiastek.
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Objawy choroby
Są mało charakterystyczne. Zwykle
pojawia się zmęczenie, które nie mija mimo wypoczynku. Łatwo je jednak zlekceważyć, zrzucając na karb przepracowania.
Niektóre symptomy można dosłownie zauważyć... patrząc w lustro. Przede wszystkim skóra i błony śluzowe tracą swój różowy kolor. Najlepiej widać to na wargach,
które stają się blade, oraz na spojówkach
oczu – osoba chora, gdy odchyli dolną powiekę, zamiast żywo czerwonych zobaczy
blade tkanki. Na niedokrwistość reagują
także włosy – stają się przesuszone, łamli-

Produkty bogate
w żelazo powinniśmy
jadać jak najczęściej.

Naturalne źródło
żelaza
Zdrowa osoba powinna dostarczać organizmowi 10–20 mg żelaza
dziennie. Chorzy na anemię – jak
najwięcej. Produkty, po które warto sięgać ze względu na znaczącą
zawartość żelaza, to:
wątróbka wieprzowa (100 g) – 17 mg
wątróbka cielęca (100 g) – 10 mg
mięso wołowe (100 g) – 2,5–3,5 mg
biała fasola (100 g) – 6,9 mg
szpinak (100 g) – 2,4–3,9 mg

we i wypadają. Dodatkowo pojawić się mogą również zadyszka po podbiegnięciu do
autobusu czy pokonaniu paru schodków,
kołatanie serca (często myślimy, że to nerwica), zajady, problemy z pamięcią i koncentracją, senność i skłonność do depresji
oraz zawroty głowy.

ziemniaki (100 g) – 1 mg
żółtko jaja kurzego – 0,95 mg
buraki (100 g) – 1,3 mg
natka pietruszki (100 g) – 6,2 mg
kasza jaglana (100 g) – 4,8 mg
szczypior (100 g) - 7,5mg

POMOC SPECJALISTY
Większość lekarzy uważa, że każda
kobieta powinna robić raz w roku mor-
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na własną rękę
Zdarza się, że samo przyjmowanie żelaza niestety nie wystarcza. Ważna jest
również zmiana diety. A co można zrobić,
by przyspieszyć działanie leków i wzmocnić organizm? Po pierwsze – poprawić
przyswajanie. Żelazo najlepiej wchłania
się w obecności witaminy C i kwasu foliowego. Dlatego warto popijać przyjmowany lek szklanką soku pomarańczowego
– taki świeżo wyciśnięty z owoców zawiera obydwa te związki – lub przynajmniej
przyjmować razem z pastylką witaminę
C. Starajmy się natomiast unikać herbaty
i kawy, bo zawierają taniny, które tworzą
z żelazem trudno przyswajalne związki.
W okresie suplementacji lepiej ograniczyć
także spożycie mleka i jego przetworów,
bo zawarty w nich wapń utrudnia wchłanianie żelaza.
Po drugie, dobrze jest wspomagać się
„żelazną” dietą. Najwięcej dobrze przyswajalnego żelaza znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego – mięsie
i podrobach (patrz ramka obok). Zawierają
one bowiem tzw. żelazo hemowe, dostępne dla organizmu w 15–20 proc. Najlepiej
przyswaja się ono z cielęciny – w 22 proc.
Natomiast żelazo niehemowe z produktów
roślinnych wchłania się tylko w kilku
procentach, np. ze szpinaku ok. 2 proc.,
z sałaty 4 proc. Nie oznacza to jednak, że
nie warto sięgać po te warzywa albo zrezygnować z owoców. Wręcz przeciwnie!
Należy łączyć je z daniami mięsnymi
ze względu na zawartość wielu witamin,
w tym wspominanej witaminy C, i kwasu
foliowego. I po trzecie, trzeba też pamiętać o codziennej porcji ruchu na świeżym
powietrzu.

– średnia cena r ynkowa

Każdemu z nas zdarzają się gorsze dni, czujemy się
zmęczeni i nie w formie. Jeśli jednak takie sytuacje się
powtarzają, warto się przebadać. Może się bowiem okazać,
że za tymi niedyspozycjami stoi… anemia.

i tak się buntuje. Wtedy pozostaje już tylko uzupełnianie żelaza drogą pozajelitową
(dożylnie), ale taką kurację przeprowadza
się tylko w szpitalu.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

Agnieszk a K wiatkowsk a

fologię. Dzięki temu można zdiagnozować anemię i wiele innych chorób na bardzo wczesnym etapie. Badanie to szybko
ujawni, czy we krwi jest właściwa liczba
czerwonych ciałek (erytrocytów) oraz odpowiedni poziom hemoglobiny i hematokrytu. Jeśli nie, specjalista może zlecić badania dodatkowe, w tym poziomu żelaza.
Gdy ten okaże się zbyt niski, lekarz przepisze żelazo w tabletkach. Uwaga, w przypadku anemii nie wystarczy łykanie preparatów witaminowych bez recepty.
W zależności od stopnia zaawansowania
choroby leczenie trwa od kilkunastu tygodni do kilkunastu miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że w czasie terapii samopoczucie może być kiepskie. Dzieje się tak za
sprawą kłopotów z żołądkiem, które często pojawiają się przy okazji stosowania
preparatów z wysoką dawką żelaza. Aby je
ograniczyć, najlepiej jest przyjmować tabletki na czczo – pół godziny przed śniadaniem. To łagodzi bóle brzucha, biegunki lub zaparcia i nudności. Jeśli jednak to
nie wystarczy i problemy się utrzymają,
warto poprosić lekarza o zmianę leku (na
ten łagodniejszy dla żołądka). Można również stosować środki osłonowe, np. Prazol, Bioprazol lub Controloc Control. Powinny zmniejszyć dolegliwości. Zdarza
się jednak, choć bardzo rzadko, że mimo
stosowania różnych „sztuczek” żołądek
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Zdrowie

Zdrowie
art ykuł sponsorowany

Efekt „dzień po”

Pytanie
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o tańsze leki
Jesień i zima to czas,
kiedy najczęściej zapadamy
na rozmaite infekcje.
Wtedy też najwięcej
wydajemy na leki.
Niestety, często nie
stać nas na wykupienie
wszystkich przepisanych
przez lekarza preparatów.
Jak obniżyć koszty,
zwłaszcza w trakcie
szalejącego sezonu
grypowego?

W

polskich aptekach już od
kilku lat dostępne są leki z tzw. importu równoległego. Jest to popularna forma dystrybucji leków w całej
Europie. Na czym polega import równoległy? W krajach Unii Europejskiej ceny
leków różnią się od siebie, więc impor-

terzy równolegli sprowadzają preparaty
z państwa, w którym są tańsze, do kraju, w którym dostępne są one w droższej
cenie. Dzięki temu pacjent ma większy
wybór produktów w aptekach i możliwość zredukowania wydatków na leczenie. Może kupić ten sam lek w różnych
cenach: droższy, wprowadzony na polski rynek przez producenta, oraz tańszy,
sprowadzony z zagranicy przez impor-

Leki z tzw. importu
równoległego są
identyczne z naszymi,
a często dużo tańsze!
tera. Warto wiedzieć, że leki z importu
równoległego mają ten sam skład, działanie, producenta, ponieważ przeważnie są produkowane w tej samej fabryce. Różnią się tylko i wyłącznie krajem
pochodzenia i opakowaniem. Nie są zamiennikami, odpowiednikami czy generykami (lekami zawierającymi tę samą
substancję czynną co oryginał). Są to
identyczne produkty, tylko tańsze, niekiedy znacznie tańsze. Niestety, jeszcze
nie wszyscy pacjenci wiedzą o imporcie
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równoległym. A szkoda, bo na jednym
opakowaniu leków można zaoszczędzić
od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych. Dobre apteki starają się informować klientów o możliwości zakupu tańszego leku. Ale powinni też o nie pytać
sami pacjenci. I pytają, choć niekiedy
obawiają się ich kupna. Dlaczego?
Oprócz pochodzenia leków niepokoi ich czasem opakowanie preparatów,
które wygląda inaczej. Otóż importerzy równolegli, sprowadzający produkt
z innego kraju, przed wprowadzeniem
go na polski rynek muszą zmienić obcojęzyczne opakowanie. Przepakowują lek
do nowego kartonika z polskimi oznaczeniami i ulotką. Takie opakowania
trafiają do aptek. Jak dowiedzieliśmy
się od farmaceutów, w aptekach dostępnych jest już nawet kilkaset leków z importu równoległego. Warto zaznaczyć,
że nie są to tylko refundowane produkty, lecz także lekarstwa bez recepty.
Są to zarówno preparaty w postaci tabletek, jak i maści oraz syropy.
Dla wielu osób, dla których wydatki na leki stanowią poważne obciążenie
domowego budżetu, oraz dla każdego,
kto jest oszczędny, import równoległy
jest idealnym rozwiązaniem. W skali roku można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent. Warto więc zapytać swojego farmaceutę o tańszy lek z importu
równoległego. To nic nie kosztuje!

Lubimy się bawić,
ale nie lubimy mieć
kaca. Do aptek trafił
specyfik, który zapobiega
niemiłym skutkom
„dnia następnego”.

Alkohol i badania

nizmu, co skutkuje zmniejszonym wchłanianiem alkoholu do krwi. Mówiąc jeszcze
bardziej precyzyjnie, Alcovit Med zmniejsza ilość alkoholu, która ulegnie metabolizmowi. Jest to możliwe dzięki zawartemu
w produkcie naturalnemu silikatowi mineralnemu, który fizycznie wiąże na swojej
powierzchni cząsteczki alkoholu.

Działanie preparatu przebadał
dr Martin Trommlitz (Berlin, 2009), a wyniki przytacza najnowszy numer „Praktyki Lekarskiej”. W badaniu mierzono
średnie stężenie alkoholu we krwi, które
po 30, 60 i 90 minutach od spożycia preparatu Alcovit wynosiło odpowiednio: 0,52,
0,43 i 0,37 promila, co stanowiło odpowiednio 51,0 proc., 42,3 proc. i 34,2 proc.
średniej wartości początkowej (1,04 promila). We wnioskach badania czytamy:
„Po 30 minutach od zastosowania preparatu Alcovit stężenie alkoholu we krwi
zmniejszyło się średnio o 51,0 proc. Po 90
minutach wynosiło tylko 34,2 proc. średniej wartości początkowej (1,04 promila).
Tempo zmniejszenia stężenia alkoholu we

– Powinowactwo owego silikatu do etanolu jest na tyle duże, że materiał ten niejako „wysysa” zawarty wokół niego alkohol – wyjaśnia dr Tadeusz Frankiewicz.
– Alcovit Med nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże cząsteczki alkoholu w żołądku i jelicie cienkim, pozbawiając
je możliwości przedostania się do krwiobiegu. Lek ten obniża zarówno stężenie alkoholu we krwi, jak i ilość jego toksycznych
metabolitów w organizmie. Może też wiązać alkohol, który nie został jeszcze zmetabolizowany i krąży w postaci niezmienionej we krwi. Jest to możliwe, gdyż alkohol,
który jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie i swobodnie przechodzi przez
błony komórkowe, może być wchłania-

krwi po zastosowaniu preparatu Alcovit
było wyższe, niż wynikałoby to z naturalnych procesów eliminacji alkoholu (średnio 0,15 promila etanolu na godzinę). Można zatem realnie spodziewać się, że jedna
dawka Alcovitu obniży stężenie alkoholu we krwi o około 0,5 promila”. Uzyskane wyniki wskazują, że preparat pomaga
zmniejszyć objawy związane ze spożyciem
alkoholu i zachować dobrą formę następnego dnia po imprezowaniu. Najlepiej stosować go w trakcie konsumpcji lub bezpośrednio po niej, przed snem. Dostępny jest
w postaci proszku do sporządzania napoju o smaku limonki. Można go więc wypić
jako ostatni drink, na zakończenie udanego wieczoru.

Co za dużo, to niezdrowo
„Za dużo” w kontekście skutków
„dnia następnego” dla wszystkich oznacza to samo: zmęczenie, ból głowy, nudności, a często jeszcze dużą liczbę promili we krwi. Z badań TNS OBOP wynika,
że 80 proc. nietrzeźwych kierowców
to osoby na kacu. Organizm, głównie wątroba, eliminuje alkohol stopniowo, średnio 0,15 promila na godzinę. Dlatego, kiedy wypijemy więcej, znacznie dłużej
trzeźwiejemy i nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować następnego dnia
– podkreśla dr Tadeusz Frankiewicz, farmakolog z TTFarma Consulting.

Efekt wysysania
Za syndrom „dnia następnego” odpowiada głównie aldehyd octowy, toksyczna
substancja, która powstaje w organizmie
w trakcie przemian metabolicznych alkoholu etylowego. Im więcej wypijemy, tym
więcej potem aldehydu i gorsze skutki imprezowania.
Im mniej alkoholu wchłonie organizm
do krwi, tym mniej toksycznego metabolitu powstanie. I tu w sukurs przychodzi nowy specyfik o nazwie Alcovit Med.
Działanie preparatu polega na tym, że ma
on zdolność selektywnego wiązania cząsteczek alkoholu i usuwania ich z orga-
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Źródło: tygodnik „Wprost”, wydanie z 30.09.2013
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lkohol pity z umiarem rozluźnia atmosferę, dodaje nam
pewności siebie, przez co pomaga zawierać nowe znajomości. Cóż, kiedy ułańska fantazja niekiedy poniesie i wypijemy za dużo. Owo „za
dużo” dla każdego może stanowić inną
miarkę – w zależności od wagi, wzrostu,
indywidualnych zdolności organizmu do
metabolizowania alkoholu, od tego, co zjedliśmy przed biesiadą czy podczas niej.
Nasze organizmy różnią się tempem przyswajania alkoholu i jego neutralizacji.
U mężczyzn średnia prędkość eliminacji
alkoholu w ciągu godziny wynosi 0,1–0,2
promila, u kobiet jest aż o 15 proc. mniejsza. Alkohol ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu 1-2 godzin. Jednak efekty jego
stężenia we krwi mogą być różne. Ludzie
dorośli, którzy często spożywają alkohol,
mogą nie wykazywać zauważalnych objawów, podczas gdy u niedoświadczonego
nastolatka to samo stężenie może spowodować stan upojenia alkoholowego.

ny zwrotnie z naczyń otaczających jelito
do jego światła zgodnie z gradientem stężeń (zjawisko osmozy). Dzieje się tak, gdy
jego stężenie w świetle jelita, w wyniku
działania preparatu Alcovit Med, będzie
niższe niż w łożysku naczyniowym – wyjaśnia dr Tadeusz Frankiewicz.

m e d y c y n a n a t u r a ln a
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ierogi z kapustą i grzybami, ryba w galarecie, pieczony indyk, pasztet, kutia, makowiec, sernik...
Trudno oprzeć się wigilijno-świątecznym potrawom. Niestety, wiele
z nich jest ciężkostrawnych, a spożywane
w nadmiarze nawet u zdrowej osoby mogą spowodować problemy gastryczne: bóle żołądka, zgagę, kolkę żołądkowo-jelitową, biegunkę i zaparcia.

Główni winowajcy
Problemy z żołądkiem zwykle są
spowodowane nadmiarem jedzenia,
zwłaszcza potraw z dużą ilością cukru
i tłuszczu. Tłuste potrawy spowalniają trawienie: to one najczęściej są przyczyną niestrawności i dolegliwości ze
strony układu pokarmowego. Z kolei
duża porcja słodyczy może spowodować wydzielanie nadmiernej ilości soków fermentacyjnych i biegunkę.
Niekorzystnie działa też alkohol – powoduje stan zapalny w żołądku. W zależności od rodzaju i ilości wypitego trunku trwa on nawet do
72 godzin. Spożywanie dużych ilości
tłustych potraw, w połączeniu z alkoholem, może się skończyć problemami
z wątrobą, a nawet zapaleniem żołądka i trzustki.

mięty. Można też zaparzyć herbatkę ze
świeżego imbiru, tylko najlepiej przykryć szklankę spodkiem, żeby olejki
eteryczne się nie ulatniały.
Po zbyt obfitym jedzeniu, zwłaszcza produktów wzdymających, czyli kapusty i fasoli, ciężkostrawnych, a więc
tłustych lub smażonych oraz zbyt dużej
ilości mięsa mogą pojawić się wzdęcia
i bóle brzucha. Zwykle pomaga wypicie
naparu z kopru włoskiego lub szałwii,
rzepiku, glistnika, pokrzywy czy herbatki z owoców głogu.
Częste w czasie świąt mieszanie produktów mięsnych, tłustych i słodkich
może być przyczyną biegunki. Warto
wtedy wypić wywar z siemienia lnianego. Ziarna gotujemy przez 10-15 minut,
odcedzamy i wypijamy po lekkim schłodzeniu. Można sięgnąć też po napar z li-

zgaga, kolka, zaparcia…
Jeśli poczujemy nieprzyjemne dolegliwości, trzeba przede wszystkim
przestać jeść. Warto od razu wspomóc
się ziołowymi herbatkami: złagodzą
nieprzyjemnie dolegliwości. W przypadku pojawienia się uczucia przepełnienia w żołądku i nudności najlepiej sięgnąć po napar z rumianku lub

ści jeżyny lub herbatkę z suszonych jagód. Dobrze jest dodatkowo wesprzeć się
preparatem probiotycznym (np. Trilac,
Dicoflor, Lacidofil).
Podczas świąt zwykle jemy niewiele warzyw, owoców czy gruboziarnistych
kasz zawierających błonnik, za to dużo
mięs i słodyczy, dlatego może dokuczyć
nam zaparcie. Powinno się mieć pod ręką
nasiona babki lancetowatej, które najlepiej zjeść zlepione odrobiną miodu. Pomaga też siemię lniane (w całości lub zmielone). Warto też spożyć kilka suszonych
śliwek lub fig, wypić kompot z czarnych
jagód, orzechów włoskich, fig i suszonych
śliwek. Jeśli zaparcie jest bardzo dokuczliwe, pomoże herbata z senesu i kruszyny:
zioła te działają rozluźniająco. Nie można
jednak pić ich często, gdyż może to spowodować wypłukiwanie składników mi-

Konsultacja: dr Barbara Madziar-Kraśkiewicz, pediatra, specjalista medycyny
naturalnej

CO WARTO MIEĆ W DOMOWYM ZIELNIKU
Babka lancetowata,
wąskolistna
Plantago lanceolata

Zawiera substancje śluzowe, garbniki, flawonoidy, pektyny, enzymy, kwasy organiczne. Wyciągi
z liści są stosowane m.in.
w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, przy
problemach żołądkowych,
zaparciach oraz przy rozwolnieniu.
Babka zwyczajna
Plantago maior

Jej liście zawierają m.in.
flawonoidy, związki śluzowe, garbniki, witaminy C i K, potas. Są stosowane jako leki osłaniające
i przeciwzapalne, m.in.
w chorobach przewodu pokarmowego.
Glistnik jaskółcze
ziele
Chelidonium maius

Zawarte w nim alkaloidy mają działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego,
dróg żółciowych, działają również lekko przeciwbólowo. Napary pomagają
przy dolegliwościach żółciowych, przy problemach
z wątrobą. Zioło to należy
stosować pod kontrolą lekarza. Podnosi ciśnienie,
dlatego nie powinny go pić
osoby z nadciśnieniem tętniczym. Jest przeciwwskazany przy jaskrze i ciąży.
Kminek lekarski
Carum carvi

Owoc kminku zawiera olejki eteryczne, kwasy organiczne, garbniki, flawonoidy, żywice, składniki
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neralnych z organizmu. W przypadku
zaparć warto przyjmować preparaty probiotyczne z apteki, jeść owoce i warzywa
oraz, koniecznie, przejść się na spacer.

mineralne. Pobudzają one
wydzielanie soku żołądkowego, usprawniają trawienie i przyswajanie pokarmów, mają także działanie
bakteriobójcze. Olejek
kminkowy działa też rozkurczająco i wiatropędnie.
Koper włoski
Foeniculum officinale

W lecznictwie stosowany
jest owoc kopru włoskiego oraz olejek koprowy.
Mają działanie wiatropędne i rozkurczające, są stosowane w dolegliwościach
przewodu pokarmowego.
Pobudzają wydzielanie soków trawiennych, zmniejszając stan zapalny w żołądku i jelitach, ułatwiają
prawidłowe wchłanianie
składników odżywczych,
likwidują wzdęcia. W nasionach kopru jest dużo
błonnika, który pobudza
perystaltykę jelit.
Mięta pieprzowa
Mentha piperita

Wyciągi z liści mięty są stosowane jako lek
poprawiający trawienie:
łagodzą dolegliwości skurczowe żołądkowo-jelitowe,
działają również żółcioi wiatropędnie. Filiżankę
herbaty z mięty dobrze jest
wypić po zjedzeniu ciężkostrawnego posiłku.
Pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica

Wyciągi z liści pokrzywy m.in. usuwają z organizmu zbędne produkty
przemiany materii. Pobudzają wydzielanie so-
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ku żołądkowego, zapobiegają biegunkom,
poprawiają metabolizm,
leczą biegunkę.
Rumianek pospolity
Chamomilla recutita

W lecznictwie jest stosowany koszyczek rumianku, zawierający olejki eteryczne, flawonoidy, śluz,
kumaryny. Działa przeciwzapalnie, wiatropędnie,
przeciwbakteryjnie. Herbatka z rumianku jest pomocna przy problemach
żołądkowych, kolkach,
bólach brzucha, zaparciach, biegunkach.
Rzepik pospolity
Argimonia eupatoria

Zawiera m.in. olejki eteryczne, krzemionki, kwas
cytrynowy i jabłkowy. Wyciąg z ziela jest stosowany w nieżycie żołądka,
przy wzdęciach, osłabieniu
czynności wątroby, przy
braku apetytu, biegunkach.
Działa żółciopędnie. Uwaga: kobiety w ciąży powinny poradzić się lekarza,
czy mogą stosować napary z rzepiku, ze względu
na silne działanie pobudzające pracę wątroby.
Szałwia lekarska
Salvia officinalis

Napary z liści szałwii działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i ściągająco,
grzybobójczo. Zwiększają
wydzielanie soków trawiennych, mają właściwości rozkurczowe, hamują nadmierną fermentację w jelitach.
Szałwia ogranicza laktację,
nie powinny jej pić kobiety
karmiące piersią.

– średnia cena r ynkowa

na lepsze
trawienie
K atarz yna pinkosz

Choć świąteczne potrawy
są smaczne, to jednak
często powodują żołądkowe
kłopoty. Zjadamy ich zbyt
wiele, mieszając słodkie,
tłuste, kwaśne. Warto
wspomóc się naparami
i herbatkami z ziół,
które poprawiają trawienie
i metabolizm.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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na NArty

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

magda swoboda

Naostrzone krawędzie?
Nasmarowane ślizgi?
Nadchodzi długo
wyczekiwany czas
– zimowe wyjazdy
na narty. Dokąd? Oto
nasze propozycje.

Na nartach można
nauczyć się
jeździć w każdym wieku. To
jednak sport,
który naraża nas
na kontuzje, warto
więc wziąć kilka
lekcji u profesjonalnego instruktora. Prawidłowe
nawyki na stoku
ustrzegą nas 
od wypadku.
t a n i e l e k i 26

D

elikatnie chrupiący pod
nartami śnieg, idealnie
wyratrakowana powierzchnia stoku, osiadający
na goglach pył z armatek
śnieżnych. Właśnie za tymi doznaniami
tęsknimy przez cały rok.

Stoki skąpane w słońcu
Karyntia w Austrii. Klimat na południu tego kraju jest wyjątkowy i tysiące
narciarzy chętnie z tego korzysta. Temperatury są tu wyższe, a słońca jest znacznie więcej niż w innych regionach, ponad
2000 słonecznych godzin w roku robi swoje. Nassfeld-Hermangor, jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów narciarskich
w Austrii, oferuje 110 km doskonale utrzymanych stoków o każdym stopniu trudności, 30 nowoczesnych kolejek linowych
i wyciągów, a wśród nich najdłuższą kolejkę linową w Alpach: Millenium-Express.
Jedną z nowości jest trzydniowy kurs
narciarski. Wszystkie szkoły narciarskie
w Karyntii za jednakową cenę gwarantują
w tym czasie nauczenie dziecka jazdy na
nartach. Dzień wolny od nart spędzić można na trasie saneczkarskiej, lodowisku czy na konnej
przejażdżce.

Uwaga na słońce

Narciarzom, zafrapowanym doskonałymi warunkami do uprawiania
ulubionego sportu, zdarza się
nierzadko zapomnieć o zabiezpieczeniu twarzy przed mrozem i...
słońcem. Tymczasem tłusty krem
z wysokim filtrem UV jest niezbędny! Warto smarować nim skórę
swoją i dzieci, zarówno rano, przed
wyjściem na stok, jak i w ciągu dnia.

Ulubiony region Polaków
Dolina Stubaiska znajduje się zaledwie 20 minut drogi od stolicy Tyrolu, Innsbrucku. Największy w Austrii ośrodek
narciarski na lodowcu gwarantuje śnieg
od października do czerwca. W tym czasie korzystać można z ponad 110 km nartostrad, 25 wyciągów, 10-kilometrowego
zjazdu do doliny Wilde Grub’n, rodzinnej
nartostrady, ośmiu restauracji i zapierającej dech w piersiach platformy widokowej Top of Tyrol. Dzieci poniżej dziesiątego
roku życia mogą korzystać bezpłatnie ze
wszystkich wyciągów na terenie lodowca.
Z myślą o maluchach utworzono również
szkółkę narciarską BIG Family Ski Camp
przy stacji kolejki Gamsgarten. To plac
zabaw, restauracja z dziecięcym menu
i sportowe przedszkole w jednym. Do doliny Stubai można dojechać bezpośrednim
autobusem kursującym co godzina z Innsbrucku, do którego dotrzemy samolotem
przez Wiedeń lub Berlin.

Dla każdego coś miłego
Trentino we Włoszech. W otoczonych malowniczymi szczytami Dolomitów
ośrodkach: Madonna di Campiglio, Val
di Sole, Tonale, Val di Fassa i Val di Fiemme czekają setki kilometrów tras, na których każdy znajdzie to, co w sportach zimowych lubi najbardziej. Infrastruktura
jest imponująca – 44 szkoły narciarskie,
242 wyciągi i kolejki linowe. Pomyślano
także o amatorach innych sportów zimowych. Dla snowboardzistów przygotowane zostały nowoczesne snowparki, zaś dla
miłośników biegówek ponad 500 km tras
objętych jednym karnetem. Na terenach
narciarskich Alpe del Cermis w Cavalese
znajduje się słynna trasa Olimpia (ponad
7 km długości, różnica poziomów 1400 m).
Poza ofertą skierowaną do miłośników
narciarstwa Trentino kusi także innymi atrakcjami, takimi jak loty
na paralotni, trekking czy jazda konna.
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Szwajcaria. Majestatyczne góry, lodowce i porozrzucane wśród nich wioski,
pełne żywej tradycji, stanowią przepiękne
tło dla doskonale przygotowanych stoków
i ośrodków narciarskich na najwyższym
poziomie. Zmodernizowane kolejki (np.
Diavolezza Bahn), wioska igloo na Muottas
Muragl z lodowym hotelem czy organizowane od 1907 roku wyścigi konne na
śniegu w St. Moritz przyciągają turystów
z całego świata. Do Szwajcarii najlepiej
dolecieć samolotem, a po kraju podróżować koleją z biletem Swiss Pass. Daje on
możliwość nieograniczonych przejazdów,
50 proc. zniżki na większość kolejek górskich i darmowy wstęp do muzeów.

w zasięgu ręki
Wysokie i Niskie Tatry (Słowacja).
Kraj wysokogórskich krajobrazów, nowoczesnych ośrodków narciarskich oraz basenów z wodami termalnymi to jeden
z popularniejszych kierunków zimowych
wyjazdów. Największy słowacki ośrodek,
Jasna-Chopok Niskie Tatry (z 40 km świetnie przygotowanych tras zjazdowych),
przeszedł w zeszłym roku prawdziwą rewolucję. Północna i południowa strona
Chopoku zostały połączone nowoczesnymi kolejkami linowymi. Międzynarodowy
standard, jakim są łączone skipassy, obowiązuje także na Słowacji. Karnet oferujący korzystanie z ponad 108 km tras można kupić na www.skipass.jasna.sk. Podróż
na Słowację nie trwa długo, ale jeśli może
trwać jeszcze krócej, to czemu nie? Do naszych południowych sąsiadów można teraz dolecieć samolotem. Ceny biletów zaczynają się od około 150 zł.

Cudze chwalicie, swego...
Białka Tatrzańska to wieś w powiecie
tatrzańskim, a także lokalizacja prawdopodobnie najlepszego polskiego kompleksu
narciarskiego. Mimo że od wielu lat jeździmy za granicę cieszyć się stokami w całej Europie, niektórzy wolą zostać w Polsce i cieszyć się urokami ojczystych gór.
A co do warunków narciarskich – kompleks w Białce Tatrzańskiej, czyli Kotelnica, Kaniówka oraz Bania to ponad 20 tras
zjazdowych, od bardzo łatwych do trudnych, w większości naśnieżanych i oświetlanych. Na góry wjechać można prawie
dwudziestoma wyciągami i kolejkami.
Do Białki Tatrzańskiej docierają liczne autobusy, na miejscu można wypożyczyć
sprzęt, zjeść grillowane oscypki w którejś
z restauracji, a także wybrać się do basenów termalnych.

R e k l a m a

Tu się oddycha!
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Dokąd
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I tłusty, i lekki
W praktyce jednak nikt już nie
dzieli kremów na tłuste i nawilżające,
a gęstość kosmetyku nie jest dziś wyznacznikiem tego, czy jest on tłusty.
Zimowa pielęgnacja jest więc łatwiejsza niż przed laty, bo preparaty lipidowe (a więc tłuste) co prawda nadal
produkowane są z tłuszczów, np. euceryny czy lanoliny, ale lepiej oczyszczonych i połączonych z wodą. Mają więc
lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję niczym nieprzypominającą nie-

Dlaczego tak niechętnie
sięgamy po bardzo
tłuste kremy? Bo twarz
się po nich świeci i lepi
do szalika – mówią
dzieci, a dorośli
narzekają na zatkane
pory. Tymczasem ten
kosmetyk jest podczas
mrozów niezastąpiony.
28 t a n i e l e k i

Cery tłusta, mieszana
i normalna są
stosunkowo najmniej
kłopotliwe zimą. Mają
naturalną ochronę
w postaci warstwy
tłuszczu produkowanego
przez gruczoły łojowe.
gdysiejszych kosmetyków ochronnych.
Ba, dzisiaj nawet krem tłusty może być
równocześnie nawilżający, bo przemysł
chemiczny dysponuje nie tylko nawilżającą gliceryną, ale i szeregiem innych
składników zatrzymujących wodę w naskórku, np. kwasem hialuronowym.
Jest jeszcze jedna sprawa: producenci znają upodobania klientek. I wiedzą, że na dzień tłustego kosmetyku
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Nasza skóra ma nas przede wszystkim chronić przed czynnikami zewnętrznymi. Szczególną funkcję
pełni tu rogowa warstwa naskórka i znajdujący się na jej powierzchni
płaszcz lipidowy. To ta warstwa zatrzymuje wodę i umożliwia utrzymanie jej w głębszych jego warstwach.
Zimą ta część staje się cieńsza, już
temperatura w okolicach zera spowalnia pracę gruczołów łojowych,
co w efekcie przyspiesza przeznaskórkową utratę wody. Cera odwodniona piecze, łuszczy się, jest szorstka i mało elastyczna, ma skłonność
do tworzenia się nowych i pogłębiania starych zmarszczek. Co ważne:
odwodnienia skóry nie należy mylić
z suchością, ponieważ odwodniona
może być także cera tłusta.

na twarz nie nałożymy i kropka. Chcąc
zapewnić więc jak najlepszą pielęgnację naszej skórze, dbają, by zimowy preparat był niewidoczny, niewyczuwalny,
idealnie się rozprowadzał i nie przeszkadzał w wykonaniu codziennego
makijażu.

Pielęgnacja na miarę potrzeb
Nie każdy rodzaj cery pielęgnujemy
zimą w ten sam sposób. Na suchą powinnyśmy nakładać kremy odżywcze, mające w swym składzie kombinację lipidów,
ekstraktów roślinnych, np. z migdałów, kiełków pszenicy, z oleju jojoby,
alg morskich, żeń-szenia oraz witamin
A, C, H i B5. Suchej i dojrzałej powinniśmy dostarczać ceramidów, które oprócz
ochrony wzmacniają skórę, uszczelniając przestrzenie międzykomórkowe. Pamiętajmy też, że cera sucha łatwo zmienia się w nadwrażliwą. Niepokojącym
sygnałem jest to, że zaczyna piec i szczypać przez kilka minut po użyciu kosmetyku albo reagować po wejściu do ciepłego pomieszczenia.
Do wrażliwej, o rozszerzonych naczynkach wskazane będą kosmetyki z substancjami wzmacniającymi
płaszcz lipidowy – ceramidami i witaminą E oraz ze składnikami uszczelniającymi i obkurczającymi naczynia
– rutyną, witaminą C, K, wyciągiem
z kasztanowca, arniki lub miłorzębu
japońskiego. Szczególnie warto polecić
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cerę zimą
Magdalena pomykała

Dlaczego zimą
skóra się łuszczy?

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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eśli zapytać kobiety, czy należy w poszczególnych porach
roku zmieniać kosmetyki
do pielęgnacji cery, odpowiedziałyby, że owszem – latem
należy wybierać preparaty lekkie, często w formie żelu bądź emulsji, a zimą
kremy gęstsze, nieco bardziej tłuste. Intuicyjnie czujemy bowiem, że warstwa
treściwego specyfiku stworzy na naszej
skórze skuteczniejszą warstwę ochronną przed zimnem i wiatrem, a przede
wszystkim przed utratą wilgoci niż lekka emulsja. Do tego ciągle pokutuje mit,
że krem nawilżający zawiera dużo wody, która – zamarzając na skórze – czyni w niej spustoszenia, więc na czas
mrozów często rezygnujemy z używania
tego rodzaju preparatów.
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temperaturą, wcale nie jest tak zniszczona, jakby można było oczekiwać po
tych niekorzystnych warunkach. Okazało się bowiem, że ich dłonie nieustannie chronią rybi tłuszcz oraz olej, z którymi obcują na co dzień. Stało się to
podstawą opracowania kosmetyków,
w skład których wchodzą: gliceryna, lanolina, pszczeli wosk albo wazelina oraz
oleje z kiełków pszenicy, awokado, słonecznika i kokosa. Regenerująco działają na skórę również niektóre składniki
naturalne, np. miód, ekstrakt z moreli oraz kremy z olejami wytłoczonymi
z nasion wiesiołka i pestek winogron.
Korzystnie działa też witamina E (szczególnie w dużym stężeniu). I najważniejsze: krem trzeba stosować. Służąc jedynie jako ekspozycja na łazienkowej
półce nie zadziała!
Prawdziwym zimowym utrapieniem są szorstkie, popękane usta. To fizjologiczna reakcja na zimę. Skóra warg
pozbawiona jest gruczołów łojowych,
więc sama nie może się natłuszczać
i nawilżać. Zima szkodzą ustom nie tylko mróz i wiatr, ale i nagrzane pomieszczenia. Natłuszczająca pomadka musi
być bogata w glicerynę, woski roślinne
i pszczele, olejki roślinne, np. z aloesu,
róży, wiśni czy jabłka. Dobrze, aby była
wzbogacona o witaminy A, E i F.

Jak połączyć
zimową
pielęgnację
z makijażem
radzi Rusłana Tkaczuk, kosmetolog
Kremy, na etykiecie których znajdziemy napis „zimowe”, powinnyśmy stosować wtedy, gdy większość czasu
spędzamy na zewnątrz, np. pracując
na dworze, jeżdżąc na nartach. Kiedy
jednak w ciągu dnia poruszamy się samochodem, a pracujemy w pomieszczeniu klimatyzowanym, nie musimy
zmieniać całorocznie używanych kosmetyków, a preparaty zimowe zarezerwować sobie np. na czas spaceru. Sytuacja komplikuje się, gdy
jadąc do pracy, musimy stać na mrozie
na przystanku, a przez cały dzień pracujemy w ogrzewanym pomieszczeniu
zamkniętym. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie ochronnego
kremu, fluidu i pudru sypkiego na czas
podróży, a po przyjściu do pracy zmycie tego wielowarstwowego makijażu i wykonanie nowego, na bazie lekkiego fluidu.

kremy z witaminą C, która jest przeciwutleniaczem, poprawia ukrwienie
skóry i bierze udział w syntezie kolagenu, przy czym korzystnie wypada
w duecie z rutyną. Rutyna oprócz tego, że uelastycznia naczynia krwionośne, przedłuża działanie witaminy C,
spowalniając jej utlenianie. Pamiętajmy też, że zimą najczęściej dochodzi
do zaostrzenia problemów z cerą naczyniową. Rozszerzone naczynia, popularnie nazywane pajączkami, stają

Im więcej warstw
kosmetyków, tym
skuteczniejsza zimowa
ochrona skóry. Dlatego
wychodząc na mróz,
oprócz kremu, warto…
nałożyć makijaż.

się wyraźniejsze, łatwiej powstają też
nowe. Uzupełnieniem codziennej pielęgnacji zimą powinno więc być stosowanie preparatów kojących, mających
w składzie d-panthenol, alantoinę,
proteiny lub ekstrakty nagietka, zielonej herbaty czy siemienia lnianego.
Skóra tłusta reaguje na zimową aurę lepiej niż inne rodzaje cery,
ale… Po pierwsze, wcale nie oznacza
to, że nie grozi jej zimą odwodnienie.
A po drugie, pod wpływem zimna skóra tłusta z natury staje się tłusta jeszcze bardziej, gdyż w naturalnym odruchu obronnym produkuje jeszcze
więcej naturalnej wydzieliny. Robi
się błyszcząca, podatna na powstawanie zmian trądzikowych. Stąd, stosując
kremy ochronne, trzeba wybierać te
możliwie najlżejszej konsystencji.

jak to robią w Norwegii
Dermatolodzy zaobserwowali rzecz
niezwykłą. Skóra dłoni norweskich rybaków i pracowników platform wiertniczych, z natury zawodu narażona
przez cały dzień na niszczące działanie wody w połączeniu z bardzo niską
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Konsultacja: Rusłana Tkaczuk,
kosmetolog z firmy THALGO

męska cera zimą
Skóra mężczyzn jest o 20 proc. grubsza od skóry kobiet, więc w efekcie
bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych – mówi nasz
ekspert, Rusłana Tkaczuk, kosmetolog. – Mężczyźni pracujący w pomieszczeniach mogą używać zimą
całorocznego kremu pielęgnacyjnego.
Ci, którzy spędzają większość czasu
na zewnątrz, muszą czasowo wymienić go na bardziej odżywczy.
W czasie aplikacji nie poczujemy różnicy: kosmetyki odżywcze mają takie same lekkie formuły, szybko się
wchłaniają, nie zostawiając tłustej,
lepkiej warstwy. Natomiast alkoholowe płyny po goleniu, już bez względu
na rodzaj pracy, panowie powinni zastąpić kremowymi balsamami – tłumaczy nasz ekspert.

felieton

Nie ma to jak

dobre nowe
tradycje

Ś

więta to czas tradycji – nowych i starych. Tak się składa,
że te nowe przestają mieć cokolwiek wspólnego z duchem
świąt i dawnymi zwyczajami. Bardzo
popularna jest ostatnio przedświąteczna ceremonia „biegania po centrach
handlowych” lub tradycyjny obrzęd
„ustawiania choinek gdzie popadnie
na miesiąc przed świętami”.
W mało których domach ubiera się
zielone drzewko dzień przed Wigilią,
rzadko kiedy wręczamy sobie prezenty od serca. Coraz częściej dzieciom daje
się pieniądze, żeby samodzielnie mogły
uczestniczyć w poświątecznej ceremonii „biegania po wyprzedażach”. Centra
handlowe to zmora każdego Mikołaja.
Już od listopada prześladują nas reklamy z najnowszymi i najlepszymi produktami. Z każdej strony osaczają nas
okazje, na których, o dziwo, nie uda-

Wigilia i świętowanie
zamieniają się
w zwyczajną rodzinną
imprezę, tyle że
prezenty dostaje każdy.
je się zaoszczędzić. Wszystko powinniśmy mieć i nieważne, czy to miniżelazko do skarpetek, wiatrak do suszenia
pupy niemowlaka czy kapcie dla kota.
Nagle każda z tych rzeczy może okazać
się przydatna, bo kto by nie chciał mieć
wyprasowanych skarpet?
Powoli Wigilia i świętowanie zamieniają się w zwyczajną rodzinną imprezę, tyle że prezenty dostaje każdy,

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 31

Mart yna Rozes ł aniec

Przed nami dwa szczególne
miesiące. Grudzień
– od pierwszych tygodni
pachnie świętami. Wokół
nas światełka, ozdoby,
wszystko w barwach
czerwieni i zieleni. Styczeń
– sylwester i karnawał,
czas zabawy i szaleństw.
Tak właśnie zwykło się
mówić. Niestety, rzadko
kiedy jest to zgodne
z rzeczywistością.
a nie tylko solenizant. Niby jadłospis
jest ustalony, ale też coraz częściej się
od tego odchodzi. Przecież prawie żadne dziecko nie lubi ryby czy kompotu z suszu. Lepiej więc kupić kurczaki
i zrobić nuggetsy albo najlepiej wcisnąć
mu burgera, żeby nie zawracało głowy. Pozostaje jeszcze kwestia alkoholu… którego w Wigilię nie powinniśmy
stawiać na stole. No, ale jak tu świętować bez kieliszeczka? Tradycja spożywania alkoholu w Polsce jest tą najbardziej rozwiniętą i z pewnością sięga
czasów średniowiecza. W efekcie na pasterce, kiedy bierzemy głęboki wdech,
żeby wyciągnąć najwyższe dźwięki „Cichej nocy”, zaciągamy się znanym każdemu zapachem rozgrzewających trunków. Ale przecież trzeba sobie dodać

odwagi, żeby śpiewać nasze piękne,
polskie kolędy.
Skoro mowa o napojach wyskokowych, to nie można zapomnieć o kolejnym niezwykle modnym zjawisku
wigilii pracowniczej, gdzie zmuszeni jesteśmy dzielić się opłatkiem z osobami, z którymi niekiedy nie mamy
nic wspólnego. Składamy sobie życzenia niedbale ze sztucznym uśmiechem na twarzy, zmuszamy się do powiedzenia czegoś miłego szefowi, który
ostatnio obciął nam pensję, ale nagle
wszystkie jego decyzje są zrozumiałe, bo to przecież święta – czas radości i wybaczania. Jednak coraz bardziej
przypomina to czas fałszywych uśmiechów i pustych frazesów.
Jeżeli już jesteśmy przy życzeniach,
zawsze zastanawiam się, co komu powiedzieć. Owszem od biedy można rzucić wiązankę: „Zdrowia, szczęścia,
pomyślności i… no… wszystkiego najlepszego”, ale wypadałoby wymyślić
coś samemu. Czego życzyć osobom starszym? Na pewno zdrowia, bo tego nigdy
dość. W naszej kulturze utarło się przekonanie, że starość jest czymś brzydkim i gorszym. Czego można życzyć osobie, przed którą, wydawałoby się, nie
ma już żadnych perspektyw? Co powiedzieć komuś, kto już wszystko przeżył?
Tymczasem w krajach Wschodu starość
utożsamiana jest z mądrością, to zaszczyt dożyć takiego wieku.
W Chinach mówi się, że ktoś ma twarz
pomarszczoną jak jabłuszko (i wbrew
pozorom jest to komplement). Dlatego
też, jeśli nie wiecie, czego życzyć dziadkom czy rodzicom, proponuję to właśnie przysłowie. Żebyście mieli twarz
pomarszczoną jak jabłuszko.
Czego także i ja bardzo serdecznie
Państwu życzę.

Os o b o w o ś c i

Olimpijskie

wyzwania
aida bella

Agata Jakóbcz ak

Aida BellA
Brązowa medalistka Mistrzostw
Europy z 2012
roku w Malmö.
Przygotowuje się
właśnie do zimowych Igrzysk
Olimpijskich
w Soczi. Intensywne treningi
godzi z wychowywaniem trzyletniego synka
Filipa. Znalazła
czas na to, aby
w niekonwencjonalny sposób
zdobywać fundusze na udział
w igrzyskach.
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Aida Bella jest ładną, energiczną
blondynką. Trenuje łyżwiarstwo szybkie
na krótkim torze, short track, mało
popularną w Polsce dyscyplinę.

N

iewiele się o niej mówi, zawodnikom więc
trudno jest pozyskać
sponsorów. Zbierają na
przykład fundusze w internecie. – Publiczna zbiórka pieniędzy w internecie, tzw. crowdfounding,
zdobyła już na świecie dużą popularność – mówi Aida Bella o narodzinach
pomysłu. – Ten sposób zbierania funduszy zaproponowała nam firma Otto,
która od lat jest moim sponsorem. Zaprosiliśmy do udziału w nim także innych sportowców. Projekt „X dni do
Soczi” został ogłoszony na specjalnej
stronie www.polakpotrafi.pl. W zamian
za wpłaty można dostać koszulkę z autografami, kalendarz z naszymi zdjęciami
i dedykacją albo trening z którymś z zawodników.

zbiorowe ruszenie
Oprócz Aidy uczestnikami przedsięwzięcia są łyżwiarze szybcy Zbigniew
Bródka i Marta Wójcik, snowboardzista
Piotr Janosz i narciarz dowolny Szczepan Karpiel-Bułecka. Wszyscy potrzebują dodatkowego dofinansowania, które pozwoli im dobrze przygotować się
do startu w igrzyskach.
– Mamy zapewnione fundusze na wyjazdy i treningi – mówi Aida. – Jednak to
o wiele za mało, żebyśmy mogli dorównać zawodnikom z innych krajów w poziomie przygotowań. Jesteśmy pod tym
względem daleko w tyle. Potrzebujemy
dofinansowania na odżywki, suplementy sportowe, dodatkowe zabiegi terapeutyczne, na sprzęt sportowy i zaplecze
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medyczne. Indywidualne szukanie sponsorów w przypadku naszych dyscyplin
jest trudne i czasochłonne. Dlatego bardzo nam się spodobał pomysł firmy Otto. Dzięki temu każdy może nam pomóc,
wpłacając niewielkie sumy i w ten sposób stać się uczestnikiem naszego sukcesu
– dodaje. Zawodnicy nagrali filmiki, promujące swoje dyscypliny. Bohaterem filmiku łyżwiarek – Aidy i Marty – jest...
arbuz przecinany ostrzami łyżew.
– Wszyscy nas pytają, o co chodzi z tym
arbuzem – śmieje się Aida.

sukces w sieci
Oryginalny filmik zdobył w internecie
dużą popularność. Całą akcją zainteresowały się media, dziewczyny dostały także propozycję sesji w Playboyu. Zgodziły
się na nią, bo, jak mówią, taką propozycję
dostaje się raz w życiu. Dzięki całemu medialnemu rozgłosowi, związanemu z projektem, coraz więcej osób interesuje się
łyżwiarstwem szybkim.
Akcja sportowców w sieci cieszy się dużą popularnością, jednak związane jest
z nią pewne ryzyko. Umieszczając projekt na stronie internetowej, należy określić minimalną kwotę, jaką jego uczestnicy zamierzają zebrać. W przypadku
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projektu „X dni do Soczi” jest to kwota
20 tysięcy złotych. – Klucz do sukcesu tego projektu polega na tym, że w określonym czasie musimy zebrać zadeklarowaną kwotę – opowiada Aida Bella. – Gdyby
nie udało jej się zebrać, musimy zwrócić darczyńcom dotychczas wpłacone pieniądze. Mamy nadzieję, że nam się uda,
bo na dwa tygodnie przed zakończeniem
projektu mamy już na koncie prawie 19
tysięcy złotych. Zadeklarowana przez nas
kwota jest niewielką sumą, jeśli podzielimy ją na pięcioro sportowców. Jednak
dzięki niej będziemy mogli przez trzy
miesiące finansować zakup odżywek,
suplementów i niezbędnego wyposażenia – tłumaczy. Aida i jej koledzy wierzą
w sukces projektu. Udzielają wywiadów,
biorą udział w nagraniach. Na specjalnym profilu na Facebooku opisują swoje
przygotowania, wrzucają zdjęcia i filmy
z przygotowań do igrzysk olimpijskich.
Podczas jednej z imprez charytatywnych
wcielili się w role paryskich cyrkowców
z początku XX w. Aida zadziwiła publiczność iluzjonistycznym występem. Czegóż
się nie robi dla tak szczytnego celu, jakim
jest udział w igrzyskach!
Wspieranie akcji nie zakłóca zwykłego biegu olimpijskich przygotowań.

Codzienność sportowca to intensywne
treningi, wyjazdy i obozy.

Igrzyska tuż-tuż
Trzyletni synek Aidy, Filip, dzielnie kibicuje mamie razem z całym opolskim
przedszkolem „Minilatki”. – Osiąganie
sukcesów sportowych nie byłoby możliwe bez wsparcia mojego męża Jakuba
i naszych rodziców, oraz wielu innych
osób, których nie sposób wymienić –opowiada Aida. – Pod moją nieobecność zajmują się Filipem, który bardzo dzielnie
znosi rozłąkę. – Po urodzeniu synka bardzo szybko wróciłam do uprawiania sportu. Już po pięciu tygodniach zaczęłam
ćwiczyć, a po sześciu miesiącach wróciłam do kadry narodowej, osiągając wyniki lepsze niż przed porodem. Miedzy treningami mam takie same obowiązki jak
każda kobieta – prowadzę dom, zajmuję się wychowaniem synka. Gdy wracam
po dwu-, trzytygodniowej nieobecności,
muszę nadrobić wszystkie zaległości. Mój
dzień jest więc wypełniony po brzegi. Ale
daję radę a bycie mamą daje mi wielką
radość – opowiada sportsmenka.
Igrzyska w Soczi już niedługo. Będziemy
za Ciebie trzymać kciuki razem z Twoim
synkiem, Aido!

psychologia
– bierzesz to na siebie. Niekiedy taka nadgorliwość może zapewniać poczucie, że jesteś niezbędna, ważna
dla innych. Jeśli stale coś dla kogoś
lub za kogoś robisz, to czujesz się potrzebna wyręczanym ludziom. Takich zachowaniem czasem próbujesz
zyskać sympatię lub miłość innych.
Usługujesz, pomagasz, troszczysz
się, by czuć, że osoby, o które dbasz,
lubią cię lub kochają. Niezależnie
od przyczyny nadgorliwości, jest ona
szkodliwa zarówno dla ciebie, jak
i dla otaczających cię ludzi.

Od zawsze masz
mnóstwo na
głowie. Obowiązki
to twoja specjalność,
wyręczasz
wszystkich wokół
– i w domu, i w pracy.
Czas najwyższy
pozwolić wykazać
się innym.

Naucz się
delegować
J

Wydawałoby się, że taka osoba
w pobliżu to prawdziwy skarb. Zawsze gotowa do pomocy, wyręczenia
kogoś, rozwiązania cudzych problemów, przejęcia czyichś obowiązków.
Otoczenie, oczywiście, chętnie korzysta z okazji do pozbycia się kilku
spraw do załatwienia i szybciutko ceduje je na ciebie. W pracy wywołuje
to jednak napięcie, które wpływa na
atmosferę. Okazuje się bowiem, że
ludzie, którzy nas wyręczają, niekoniecznie są lubiani. Jeśli wyczuwalne jest to, że robią to, by inni czuli
się zobowiązani lub by wzbudzić ich
sympatię – efekt może być przeciwny. Nie lubimy bowiem być manipulowani ani czuć się nadmiernie zobowiązani czyjąś nadgorliwą pomocą.
Jeśli więc spodziewałaś się, że dzięki
wyręczaniu innych w pracy nawiążesz dobre relacje ze współpracowni-

ją z twojej nadgorliwości. A ty jesteś
wciąż zajęta, ciągle zmęczona, a co jakiś czas wściekła na cały świat, o to,
że tyle masz na głowie. Może więc pora nauczyć się delegować obowiązki?
Dasz radę?

Ja to zrobię!

Niekiedy nadgorliwość
może zapewniać
poczucie niezbędności.
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Zastanawiałaś się kiedyś, skąd
w tobie to zamiłowanie do wyręczania wszystkich i brania na siebie
zbyt wielu obowiązków? Często takie
zachowanie wynika z potrzeby kontrolowania rzeczywistości. Wydaje
ci się, że tylko jeśli zrobisz coś sama,
to będzie to zrobione dobrze. Dlatego zamiast tłumaczyć, jak coś zrobić, potem poprawiać lub denerwować się niezadowalającymi efektami

Otoczenie nie lubi czuć
się zobowiązane czyjąś
nadmierną pomocą.
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nego dnia, kiedy poczujesz się zmęczona i sfrustrowana długą listą
spraw do załatwienia, wybuchniesz
wściekła na niego, że ty robisz tak
wiele, a on tak wygodnie sobie żyje. Możesz poczuć się też wykorzystywana. I wcale nie będziesz pamiętała
wtedy, że to ty jesteś współautorem
tego układu i że sama zgłaszałaś się
do tych wszystkich zadań, wołając:
„Ja to zrobię!”.

Zmiany krok po kroku

Zachwiana równowaga

edyta nowakowska

akoś tak się do tej pory układało życie, że wciąż byłaś
zajęta. W pracy sama zgłaszałaś się do dodatkowych
zadań, wychodziłaś później niż reszta zespołu, gdy trzeba było coś dokończyć na wczoraj. Ty biegłaś z rosołem do przeziębionej teściowej,
choć jej córka mieszka tuż za rogiem. Wyręczasz dzieci, choć same
od dawna mogłyby przygotowywać
sobie kolację i sprzątać pokój. Wzięłaś na siebie planowanie domowego budżetu, umawianie fachowców
do remontu i przypominanie mężowi o imieninach siostry. Jeśli jest
coś do zrobienia, z pewnością zgłosisz się na ochotnika. Wszyscy wokół
o tym wiedzą. I chętnie korzysta-

kami, możesz być rozczarowana obrotem spraw.
Troskliwa, wyręczająca mama wydaje się ideałem, prawda? Jasne, dzieciom jest wygodnie, gdy ich
ubrania magicznie się piorą i lądują na półkach, pod nos podsuwają się

Wyjście z roli osoby,
która wszystkich wokół
wyręcza, nie jest proste.
smakołyki, a pokój sam się sprząta.
Ale jednocześnie sprawiasz, że nie
usamodzielniają się, nie trenują dbania o swoje potrzeby, nie nabierają szacunku do codziennego wysiłku,
który jest konieczny, by dom funkcjonował, jak należy. Co więcej – jeśli mówisz wciąż „Zostaw, ja to zrobię”, dzieciaki nie budują poczucia
własnej wartości. Zakładają bowiem,
że skoro je wyręczasz, nie wierzysz,
że są w stanie samodzielnie np. spakować plecak na obóz. A każde samodzielnie wykonane zadanie budowałoby ich przekonanie, że są w stanie
poradzić sobie same z zadaniami stawianymi im przez życie.
Twój związek również cierpi
na twojej nadgorliwości. Po pierwsze, nie ma w nim szans na partnerstwo, skoro traktujesz męża jak
kogoś, o kogo trzeba troszczyć się
jak o dziecko. Po drugie – dojdziesz
wreszcie do punktu, kiedy będziesz
chciała, by ktoś wyręczył ciebie lub
chociaż zauważył i docenił twój wysiłek. A partner przyzwyczajony
do tego, że zawsze bierzesz wszystko
na siebie, nie będzie w stanie spełnić tych oczekiwań. Poza tym pew-

Jeśli chcesz zrezygnować z roli siłaczki pracującej za wszystkich, zacznij od poszukania przyczyny twojej nadgorliwości. Jeśli powodem jest
potrzeba kontroli, wypisz te zadania, na efekcie których zależy ci najmniej, i właśnie od nich zacznij delegowanie obowiązków. Przekazując
obowiązki, trzeba zaakceptować fakt,
że coś będzie zrobione inaczej lub
mniej doskonale, niż gdybyś ty się
tym zajęła. Nie wolno ci komentować
rezultatów ani poprawiać po innych.
To będzie najtrudniejsze – akceptowanie, że nie kontrolujesz perfekcyjnego wykonania zadania.
Jeżeli natomiast kierowała tobą chęć bycia potrzebną i lubianą,
zastanów się, czy rzeczywiście wyręczanie ludzi dawało ci poczucie,
że jesteś kochana i ważna. Czy rzeczywiście musisz się poświęcać i „zapracowywać” na to, by współpracownicy dobrze cię traktowali, a dzieci
szanowały.
Wyjście z roli osoby, która wyręcza wszystkich wokół, wcale nie jest
proste – ludzie mogą bowiem źle reagować na twoje odmawianie, a ty
tego odmawiania musisz się nauczyć.
Koledzy z pracy będą zdziwieni,
kiedy usłyszą twoje „nie” na pytanie, czy możesz zostać dłużej, dzieci zbuntują się, gdy zaczniesz wymagać, by same zadbały o swoje ubrania
i opanowały obsługę pralki, mąż będzie niezadowolony, kiedy scedujesz
na niego targowanie się z fachowcami kończącymi remont. Jeśli jednak będziesz konsekwentnie używała słów „nie”, „nie będę”, „nie chcę”
bez zbolałej miny i wyrzutów sumienia, otoczenie będzie musiało wziąć
się do pracy. Dzięki czemu ty zyskasz nieco wolnego czasu i poczucie
większej swobody, a na twoich barkach będzie dokładnie tyle, ile zdołasz udźwignąć bez padania na twarz
ze zmęczenia. Chyba warto?
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do logopedy
Czterolatki powinny już
prosić o sok, ale niektóre
mówią „siok”. Większość
pięciolatków pięknie
wymawia rabarbar, ale
u innych nadal jest to
„jajajbaj”. Kiedy należy
zgłosić się z tymi
problemami do logopedy?

A

jak ty masz na imię? Tuba?” – dopytuje się sąsiadka. „No, powiedz
ty jesteś Tuba czy Kuba?”
– nie daje za wygraną.
Zerka to na nas, to na naszego czteroletniego syna: „Moja córka w tym wieku
mówiła już pełnymi zdaniami. Ale wiadomo, chłopiec. U nich wszystko przychodzi później, choć…”. I tym momencie – jeśli nie jest to pierwsza aluzja
do nieprawidłowej mowy naszego dziec-

ka – zaczynamy poważnie się zastanawiać: czy to, że nasz Kubuś nieodmiennie przedstawia się jako Tubuś, to jeszcze
normalne i z tego wyrośnie, czy jednak
coś jest nie tak z rozwojem jego mowy?

Każde w swoim tempie
– Istnieją normy określające umiejętności dziecka w przedziałach wiekowych, ale nie bójmy się, kiedy
je przekracza – mówi Anna Czajkowska, logopeda z Przystani Psychologicznej. Dlatego nie musimy się niepokoić, jeśli dwulatek zna tylko kilkanaście
wyrazów, podczas gdy dziecko koleżanki w tym samym wieku zna ich trzy razy więcej. Nie ma też powodów do paniki, jeśli trzylatek powie, że jest „ciały
mokli” i poprosi o „hejbatkę”, a czterolatek zacina się przy wypowiadaniu niektórych słów. Takie problemy zazwyczaj
przemijają.
Czujności i szybkiej reakcji wymagają natomiast dwie sytuacje. Pierwsza
– gdy dziecko notorycznie nie reaguje
na nasze słowa i nie wykonuje poleceń, co może być spowodowane nie tyle złośliwością czy niesubordynacją, ale
niedosłuchem. Pamiętajmy przy tym,
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że półroczne niemowlę powinno odwracać główkę w kierunku źródła dźwięku
i gaworzyć. Druga – gdy maluch perfekcyjnie potrafi przekazać komunikat nie
przy pomocy słów, a jedynie za pomocą
gestów czy mimiki. Jako rodzice te niewerbalnie wyrażone prośby rozumiemy,
może się zdarzyć, że dni będą płynąć
i komunikacja kwitnąć, tyle że bez angażowania aparatu mowy. A ponieważ
dzieci są mistrzami w ułatwianiu sobie
życia, łatwo przyzwyczajają się do tego,
że mówić nie trzeba, skoro i tak jest się
zrozumianym. – Z tego samego powodu
dzieci mogą sobie upraszczać słowa i na
przykład zamiast „szczypiorek” mówić
„scypiorek” – wyjaśnia nasz ekspert.

Jeśli z wymową dziecka
jest coś nie tak, jak
najszybciej skontaktujmy
się z logopedą.
nej może być potrzebna współpraca
z psychologiem, który nauczy malucha
odpowiednich ćwiczeń relaksacyjnych.
Gdy zauważymy, że z wymową naszego malucha jest coś nie tak, najlepiej
R e k l a m a

Specjalista od zaraz
Logopeda to specjalista oceniający
budowę aparatu mowy, zalecający odpowiednie ćwiczenia pomagające w niwelowaniu wad dykcji, a w razie potrzeby kierujący na badania do innych
lekarzy, np. laryngologa, stomatologa
czy psychologa. Na konsultacje logopedyczne na pewno trzeba się zapisać, jeśli nasz dwulatek mówi mniej niż pięć
wyrazów (świadczy to o opóźnieniu roz-

p o l e c a j Ą

Czas

woju mowy), a czterolatek sepleni nie
umiejąc prawidłowo wymówić głosek
„sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „s”, „z”, „c” (oznacza to, że w czasie ich artykulacji wsuwa język między zęby). I aczkolwiek
u przedszkolaka brzmi to jeszcze słodko, to u dziecka w wieku szkolnym – już
nie. A niestety z seplenienia samoistnie się nie wyrasta. Interwencji wymaga także sytuacja, gdy przedszkolak nadal zamienia głoski „k” na „t” oraz „g”
na „d”, czyli zamiast „kotek” mówi „totet”, a „gałązka” to dla niego „dałązka”.
Jest to sygnałem, że źle układa język,
co jest konsekwencją małej ruchliwości
tego organu spowodowanej często (choć
nie zawsze) przez zbytnie powiększenie
migdałków. Pięcioletnie dziecko powinno także umieć wymawiać „r”, nie zamieniając tej trudnej głoski na „j”. Jeśli
jednak „rowerek” nadal jest „jowejkiem”, oznacza to, że ma mało sprawny
język, który w czasie wymawiania tej
głoski nie unosi się odpowiednio ku górze podniebienia.
Pierwszoklasista powinien mówić
płynnie, jak dorosły. Zacinanie się, powtarzanie części wymawianych wyrazów, robienie przerwy pomiędzy
sylabami świadczy o nieprawidłowościach w skurczach pewnych grup mięśni sytuacji oprócz porady logopedycz-

Jak pomóc dziecku w nauce
prawidłowej wymowy
Zaproponujmy zabawę w „głuchy telefon”.
Mówienie szeptem zmusza do wyraźnego
wymawiania słów.
• Śpiewajmy i recytujmy wierszyki, maszerując do wystukiwanego rytmu. To pozwoli się
skupić na wymawianych wyrazach.
• Bawmy się w roboty. Mówmy powoli, skandując sylaby i przeciągając samogłoski.
• Ć wiczmy z dziećmi sprawność języka: wysuniętym kreślmy kółka, na przemian kierujmy na prawo i na lewo, w górę i w dół.
Wypychajmy nim policzki, górną i dolną
wargę. Zlizujmy razem miód z talerzyka,
bawmy się w koniki i kląskajmy.

zareagować jak najszybciej. Być może
okaże się, że problem jest błahy i szybki do rozwiązania – wtedy wyjdziemy
z gabinetu uspokojeni. Jeśli jest poważniejszy – będziemy mieli więcej czasu,
by go rozwiązać.

siła profilaktyki
Anna Czajkowska, logopeda z Przystani Psychologicznej www.przystan-psychologiczna.pl radzi:
– Do logopedy wybierzmy się wtedy,
gdy nas coś w mowie naszego dziecka
niepokoi. Możemy przyjść nawet z niemowlakiem z zaburzonym rozwojem
psychomotorycznym i logopeda zrobi wtedy masaż języka czy warg. Zwracajmy uwagę, czy pojawiają się poszczególne fazy rozwoju mowy, na przykład
gaworzenie (6-9 miesięcy), rozumienie
znaczenia poszczególnych słów (12-18
miesięcy). Jednak pamiętajmy, że podręcznikowo dopiero sześciolatki (a nawet siedmiolatki) powinny mieć opanowaną prawidłową mowę.

•D
 muchajmy wraz z dzieckiem baloniki, dmuchajmy na piórka, by jak najdłużej
unosiły się w powietrzu. Taka zabawa pomoże w ćwiczeniu mięśni wokół ust.
• Ważne jest stymulowanie paluszków. Układajmy puzzle, nawlekajmy koraliki – to znakomicie wpływa na rozwój tego obszaru
mózgu, który odpowiada za wymowę.
• Nie powstrzymujmy dzieci od spontanicznych zabaw, jak wydawanie dziwnych dźwięków czy robienie głupich min.
To także ćwiczenie mięśni, które odpowiadają za prawidłowe wysławianie się.

– Kłopoty z prawidłową wymową
mogą wynikać ze stresu, niedosłyszenia
czy problemów ze zgryzem – kontynuuje
nasz ekspert. – Dlatego czasem oprócz
logopedy trzeba skonsultować się z psychologiem, laryngologiem lub stomatologiem. Jeśli miałabym udzielić rady:
rodzice powinni zwracać uwagę na ułożenie języka. Jeśli dziecko wciska go
między zęby i przez to sepleni, to znak,
że ma wadę wymowy. Istotne jest także
prawidłowe oddychanie, bo jeśli maluch
oddycha przez usta, to język układa
się nieprawidłowo i powoduje problem
z mową. Z tego samego powodu trzeba uważać na wady zgryzu i zbyt wczesną utratę zębów mlecznych (przyczyna seplenienia). Warto też wiedzieć,
że narządy artykulacyjne mowy lepiej
rozwijają się, gdy dziecko jest karmione naturalnie. A jeśli tak się nie dzieje,
to lepiej używajmy kubeczka niż butelki, bo nawet tak prozaiczna czynność,
jak gryzienie, też wpływa na prawidłowy rozwój mowy.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
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Anna Jaworska, lekarz rodzinny

Pasożyty
nam niestraszne
Nieprzyjemna jest już sama
myśl, że dziecko mogłoby
mieć jakieś pasożyty. I nie
ma znaczenia, czy chodzi
o wszy, czy też owsiki.

U

waża się, że zgrzytanie zębami jest objawem choroby pasożytniczej. Nie
jest to prawda, podobnie
jak przekonanie, że dzieci
trzeba odrobaczać „na wszelki wypadek”.
Kiepskim pomysłem jest też badanie kału
w celu wykrycia owsików. Dlaczego?

ach, te robaki
Owsiki to bardzo rozpowszechnione
pasożyty. Ich jaja są lekkie i mogą nawet
kilka tygodni zalegać w kurzu na półkach lub lampach. Po przedostaniu się
do ust za pośrednictwem rąk lub zabrudzonego jedzenia, po połknięciu przekształcają się w jelicie w dorosłe owsiki,
które wędrują w nocy do okolic odbytu. Tam składają jajeczka i wytwarzają
substancję, która powoduje swędzenie.
To dlatego w owsicy najbardziej dotkli-

we jest świąd w okolicy pupy. Dziecko sięga rączką do pośladków i przenosi jaja na
pościel, zabawki i całe otoczenie. Zakażone owsikami maluchy bywają rozdrażnione, moczą się w nocy lub kiepsko śpią.
Badanie kału nie ma większego sensu, bo jaja owsików są w nim wykrywane tylko w masywnej inwazji. Najlepiej
obejrzeć dziecku okolice odbytu, jeszcze nim wstanie z łóżka. Owsiki przypominają białe nitki długości 5-10 milimetrów. Można też pobrać wymaz z odbytu
na specjalną szpatułkę, ale trudno ją kupić. Zastąpić ją może zwykła szpatułka
pokryta dwustronną taśmą klejącą.

Leczenie owsicy polega na przyjęciu leku w jednym dniu przez wszystkich domowników. Jednocześnie trzeba
posprzątać całe mieszkanie, wycierając
meble i podłogi na mokro, a pościel, bieliznę i piżamy wyprać w wysokiej temperaturze. Leczenie należy powtórzyć
po 2-4 tygodniach. Uwaga, owsikami
nie można zarazić się od psa lub innych
zwierząt domowych.

Częsta a nieznana

Myśl o gliście ludzkiej przyprawia
o dreszcze, bo przeciętna długość tego pasożyta wynosi 30 centymetrów! Do zakażenia dochodzi przez wodę lub jedzenie
zanieczyszczone jajami glisty (głównie
owoce i warzywa). Ponieważ jaja glisty
mogą przetrwać w ziemi kilka lat, dzieci zarażają się też podczas zabawy w piasku i wkładania brudnych rąk do buzi. Jaja mogą zostać wniesione do domu
na butach. Z połkniętych jaj w jelicie wydobywają się larwy, które przebijają się
do naczyń krwionośnych i z krwią płyną do płuc. Tam przedostają się do dróg
oddechowych, gardła i są połykane. Dopiero wtedy na stałe osiedlają się w jelitach, wywołując bóle brzucha, nudności,
wymioty, wzdęcia lub okresowe zaparcia
na przemian z biegunką. Dzieci zakażone glistą często są apatyczne lub rozdrażnione. Mają podkrążone oczy, problemy
ze snem i lęki nocne. Glisty korzystają
ze składników pokarmowych dostarczanych w diecie, dlatego chorzy pomimo
apetytu mogą być niedożywieni, chudną
a nawet zdarza się zatrzymanie rozwoju
fizycznego i psychicznego.

Giardiozę (czyli lambliozę) wywołują pierwotniaki. Choroba objawia się
biegunką, skurczowymi bólami brzu-

dbajmy o dziecięcą higienę
Choroby pasożytnicze najczęściej dotyczą dzieci, szczególnie
w dużych skupiskach jak
przedszkola.
Przyczyną jest łatwe przenoszenie się pasożytów
podczas wspólnych zabaw

tymi samymi zabawkami,
przez bliskie kontakty i nie
zawsze dostateczną higienę. Poza tym dzieci lubią
wszystko brać do ust.
Często wkładają rączki
do buzi, a na brudnych
lub niedomytych dłoniach
mogą czaić się pasożyty,
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zwłaszcza po zabawie
w piasku. Najlepszym sposobem zapobiegania pasożytom jest skrupulatne
przestrzeganie zasad higieny, szczególnie częste
mycie rąk wodą z mydłem
i staranne oczyszczanie
warzyw i owoców.
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Najdłuższy pasożyt
Tasiemce pasożytujące w jelitach człowieka mogą mierzyć nawet 12 metrów
długości. Wydalają z kałem zakażonej
osoby niewielkie człony, zawierające jaja. Zjada je bydło, a w jego organizmie jaja przekształcają się w larwy. Te z kolei
są zjadane przez ludzi wraz z surowym
lub niedogotowanym mięsem. Zakażenia można więc uniknąć, rezygnując z jedzenia surowego lub niezbadanego mięsa.
Tym bardziej że preparaty umożliwiające
leczenie są trudno dostępne.

Pasożyty atakują
i dorosłych, i dzieci.
Dlatego leczenie
dotyczy całej rodziny.
Uwaga, szczególnym rodzajem tasiemca jest bąblowiec powodujący tworzenie w wątrobie kilkucentymetrowych pęcherzy. Do zakażenia dochodzi najczęściej
przez zjedzenie nieumytych leśnych jagód. Diagnostyka i leczenie (terapia lekami i operacja) są żmudne.

Oj, swędzi!
Wszy to bardzo towarzyskie pasożyty: przenoszą się z człowieka na człowieka
przez bezpośredni kontakt i przez przedmioty codziennego użytku, np. grzebienie lub czapki. Jaja wszy przytwierdzają
się do włosa, zaś ślina dorosłych osobników powoduje swędzenie głowy. Stworzenia te na włosach dziecka może wykryć
każdy rodzic. Wystarczy przeglądać maluchom głowy. Leczenie polega na stosowaniu specjalnych szamponów zwalczających wszawicę, a często zapobiegającym
im na kilka tygodni (bez recepty).
Uwaga, wszy opuszczają głowy osób,
które mają podwyższoną temperaturę.
Stąd choroby gorączkowe w większych
skupiskach ludzi sprzyjają inwazji tych
pasożytów.

– średnia cena r ynkowa

Numer jeden na świecie

Niezbędne jest badanie kału, najlepiej
trzykrotne w odstępach 3-5 dni. Badanie
krwi wykazuje nadmierną liczbę eozynofili, jednego z rodzaju białych krwinek.
Leczenie glistnicy polega na przyjmowaniu leków przeciwpasożytniczych zwykle
przez trzy dni.
Uwaga, wędrówka larwy przez drogi oddechowe powoduje kaszel, głównie nocny.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

cha, wzdęciami, a także brakiem apetytu
i niepokojem. Powoduje czasem nietypowe objawy, np. wysypki skórne, napady
astmy, dyskomfort w brzuchu, stany podgorączkowe, a nawet niedożywienie. Zakażona osoba wydala cysty z kałem. Jeśli
dojdzie do skażenia nimi wody, jedzenia
lub zabrudzenia rąk, łatwo o zakażenie
kolejnego dziecka. Poza organizmem człowieka cysty mogą przetrwać miesiące.
Chorobę potwierdza badanie kału. Leczenie polega na przyjmowaniu leku doustnie jednorazowo lub przez 5-10 dni (w zależności od preparatu).
Uwaga, niemowlęta karmione naturalnie nie chorują na giardiozę. Chronią
je przeciwciała z pokarmu kobiecego.

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

podróże
Aleksandra Bąk

kraina
wiecznego
chłodu

G

dzieś tam całkiem niedaleko na północy leży kraj,
nie za mały, nie za duży.
Tak w sam raz. Zamieszkuje go jedynie pięć i pół miliona ludzi,
czyli mniej, niż liczy populacja samego Londynu. Helsinki – stolica, to największe z miast a mimo to jest tam tylu mieszkańców co w Poznaniu. Blisko
70 procent powierzchni Finlandii zajmują lasy, lecz dzięki mnogości akwenów wodnych zwie się ją także Krainą
Tysiąca Jezior. Natura tego nordyckiego kraju to jego ogromny atut. Może się
zdarzyć, że jadąc samochodem przez kilka godzin, nie zobaczymy zamieszkanego terenu. Dzikość, można by rzec, a jednak wszystko jest kontrolowane przez
odpowiednie instytucje dbające o zagospodarowanie krajobrazu i kondycję środowiska naturalnego. Nie ma miejsca na
bałagan i chaos. Gospodarka? Na początku XX wieku, a konkretnie po odzyskaniu niepodległości w 1917 r., sytuacja gospodarczo-polityczna (ani żadna inna)
Finlandii nie była najlepsza. Tym bardziej niesamowite jest, jak przez ostatnie sto lat kraj doskonale poradził sobie
z uregulowaniem tych sektorów i generalnego funkcjonowania państwa. Obecnie jest jednym z najlepiej funkcjonujących państw świata!
Takie są fakty, tyle można bez większych trudności wyczytać z przewodników, internetu czy książek. To jednak jedynie niewielka część historii Finlandii.
Jakim narodem są Finowie? Jak na co
dzień żyją? O co dbają, a co w ogóle nie
jest dla nich istotne?
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nu szukane miejsce, ale czasami wręcz
nas do niego zaprowadzi. Mieszkańcy tego kraju mówią o sobie, że faktycznie
na początku trzeba się „przebić” przez
ich swoistą warstwę ochronną, by jednak później zyskać doskonałego przyjaciela, na którego można liczyć.

nie do opisania…
Pewnego dnia, siedząc w pokoju akademika i pijąc gorącą czekoladę
usłyszałam krzyk z korytarza. „Zorza!”
– lakonicznie dała mi znać koleżanka
i wybiegła na zewnątrz budynku. W po-

śpiechu zarzuciłam na siebie płaszcz
i podążyłam za nią. Niebo pokryte było
przepięknie falującą, przybierającą najróżniejsze odcienie zielonego zorzą polarną. Krótko rzecz ujmując – cudowne zjawisko, nie do opisania. Aby je dostrzec,
muszą zostać spełnione konkretne warunki: nieskazitelnie czyste – bezchmurne niebo, raczej niska temperatura oraz
odpowiedni przepływ prądu w jonosferze. Na północy Finlandii, w Laponii, częstotliwość pojawiania się zorzy jest dużo
większa niż na południu. Niemniej należy pamiętać, ze nie można traktować go

jeszcze dalej niż północ

Finlandia. Co to za kraj? O tym, że jest tam zimno, wiedzą
wszyscy, ale co ponadto? Czy to faktycznie jedynie kraina
wiecznego chłodu? A co ze Świętym Mikołajem, Laponią
i zorzą polarną? Poznajmy ten magiczny świat. Świat, którego
różnorodności być może nigdy byśmy się nie spodziewali.
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Według powszechnego przekonania, im wyżej na Północ tym bardziej
klaruje się dystans pomiędzy ludźmi,
a zmniejsza temperament i żywiołowość. Finlandia – jako jeden z najbardziej wysuniętych w stronę bieguna krajów – powinna więc być ojczyzną raczej
chłodnych, zdystansowanych osób. I tak
właśnie jest. Od czterech miesięcy mam
styczność z Finami i z dnia na dzień coraz bardziej przekonuję się o prawdziwości wyżej tego stwierdzenia.
Przeciętny mieszkaniec kraju tysiąca jezior jest raczej chłodny, zamknięty w sobie i małomówny. Nie oznacza to
jednak, że nie można na nim polegać albo spodziewać się z jego strony nieprzyjemnego traktowania. Wręcz przeciwnie. Fin, zapytany na ulicy o drogę, nie
tylko wskaże na mapie swojego telefo-
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zorza polarna

Jej źródłem są cząste
czki emitowane prz
ez
tyczną prędkością,
przenika do jonosfery Słońce. Tzw. wiatr słoneczny, poruszają
c się z gigani uderza w drobiny pow
świecić. Zorza pow
staje na wysokości
ietrza, które z kolei
65-400 km ponad pow
zaczynają
różne kształty i kolory
ierzchnią Ziemi. Mo
, m.in. zielony (przew
że przyjmować
aga tlenu), purpurow
y (azot), niebieski (wo
dór).

podróże
jako coś pewnego. Czasem – jeśli dopisze
szczęście – uda się je obserwować kilka
dni z rzędu, innym razem wyczekiwana
zorza nie pojawi się w ogóle.

Z wizytą u mikołaja
Ten mocno już starszawy, rumiany
pan żyje sobie spokojnie w Rovaniemi,
w stolicy prowincji Laponia. Jego posiadłość położona jest dokładnie na granicy koła podbiegunowego. Turyści mogą
za darmo złożyć wizytę Mikołajowi, który chętnie rozmawia z gośćmi, płynnie
władając językiem angielskim, ale zna
również hiszpański. Nieopodal znajduje
się poczta, z której można wysłać pocztówki do najbliższych, podbite oryginalną pieczęcią wioski św. Mikołaja. Istnieje też możliwość przyjrzenia się całkiem
z bliska reniferom, gotowym do wyruszenia w bożonarodzeniową podróż.
Odwiedzając Świętego Mikołaja, mamy okazję zapoznać się nieco z samym regionem. Istnieje mnóstwo atrakcji, które
(niezależnie od pory roku) proponowane są turystom. Zima to najodpowiedniejszy czas na zasmakowanie przejażdżki
saniami ciągniętymi przez renifery lub
w przypadku husky safari – przez psy tej
rasy. W miejscowości Kemi czeka na turystów lodowy zamek, który co roku wygląda inaczej, bo budowany jest według nowego projektu. Wnętrze robi niesamowite
wrażenie. Można wypić tam kawę lub nawet wynająć pokój! Wielbicielom białego
szaleństwa na pewno nie będzie się nudzić, bowiem Laponia obfituje w rozmaite
kurorty narciarskie.

co z tą sauną?
Jedno z pierwszych skojarzeń, jakie
przychodzi mi na myśl w związku z Finlandią, to sauna. Statystycznie na każde gospodarstwo domowe przypada jedna. W sumie jest ich w Finlandii około
dwóch milionów! To doskonała odpowiedź na warunki atmosferyczne, jakimi traktuje nas ten mroźny kraj. Dobrze wpływa na samopoczucie, relaksuje
i stanowi ciekawą okoliczność dla spotkań z przyjaciółmi.
Zimą wielu Finów praktykuje także kąpiele w lodowatej wodzie. na czym
polegają? Po kilku chwilach spędzonych
na grzaniu się w gorącej łaźni (ok. 70 st.
Celsjusza) wybiegają na zewnątrz, aby
już za moment zanurzyć się w wodzie
o temperaturze bliskiej zeru stopni.

Głodny? Może renifera?
W Finlandii przygotowywanie posiłku nie jest aż tak celebrowane jak np. na
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południu Europy, gdzie Włosi zachwycają się każdą wstążką gotowanego makaronu. Fińska kuchnia potrafi jednak zaskoczyć. Najistotniejszą rolę odgrywają
w niej mięso i ryby, mleko i wszelkie jego przetwory oraz rozmaite pieczywo
i mąka. Popularne są dania z renifera, niedźwiedzia i w ogóle dziczyzny.
Do smakołyków zalicza się m.in. pieróg
karelski – karjalanpiirakka czy pulla
– słodki chleb. Powszechne jest też spożywanie owsianka zwana puuro. Z napojów najbardziej powszechna jest kawa,
której Finowie pija hektolitrami! Woda natomiast, spożywana bezpośrednio
z kranu, jest nie tylko czysta i smaczna,
lecz także bogata w minerały.

Jednym słowem – warto!
Finlandia – obfitująca w piękne krajobrazy i uporządkowane tereny – jest
doskonale przystosowana do uprawiania
wszelkich sportów. Szczególnie tych zimowych: narciarstwa biegowego, skoków
narciarskich, łyżwiarstwa, hokeja na lodzie itd. Jest też pełna miłych, acz nieco
introwertycznych mieszkańców. Zorza
polarna czy wizyta u św. Mikołaja dodają jej jeszcze więcej uroku, a niecodzienna dla nas kuchnia przyciąga ciekawych
świata smakoszy. Wszystko to powoduje, że kraj ten stanowi niezwykle ciekawą propozycję na wakacje. Choć większość z nas, Polaków zdecydowanie woli
wypoczywać w ciepłych krajach, pluskając się w morzu, gwarantuję, że wyprawa do tej lodowej krainy będzie niezapomniana i egzotyczna.
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CZY WIESZ, ŻE...
6 grudnia – w Polsce dzieci czekają na mikołajkowe prezenty, a Finowie
świętują... Dzień Niepodległości.
Tego dnia 1917 roku powstała Finlandia, która wcześniej nie miała tradycji
państwowych (od średniowiecza była pod panowaniem szwedzkim, a następnie przez ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim.
Stolica – położone na kilku wyspach

i półwyspach Helsinki są jedną z najdalej wysuniętych na północ stolic świata. Leży bardziej na północ
niż przylądek Farewell na Grenlandii. Helsińskie metro stanowi zaś najbardziej na północ wysunięty system
miejskiej kolei podziemnej na świecie.

Piraci Drogowi – nie mają tu lek-

ko. Choć korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne, łamanie przepisów może kosztować bardzo
słono. W 2004 roku w tym kraju zapłacono najwyższy mandat na świecie
wynoszący bagatela 170 tysięcy euro,
za przekroczenie prędkości (kierowca
jechał 80 km/h w miejscu, gdzie można 40). Zapłacił go jeden z najbogatszych Finów, bo co ciekawe, wysokość
kary zależy zarówno od wykroczenia,
jak i statusu materialnego kierowcy.

Muminki – to Finlandia jest krainą,

z której pochodzą te sympatyczne
i znane na całym świecie stworki.
Pisarka, Tove Jansson, która je
stworzyła, pochodziła z Helsinek.

przepisy kulinarne

Puszysty sernik
bezglutenowy
SKŁADNIKI

1,5 kg sera twarogowego trzykrotnie
zmielonego; 10 jajek; 10 ml stewii w płynie; cukier waniliowy; 1 budyń waniliowy
bezglutenowy i 2 łyżki mąki ziemniaczanej; 200 g masła, 2/3 szklanki rodzynek
(drobnych), cukier puder do oprószenia
wierzchu.

PRZYGOTOWANIE

Wśród świątecznych wypieków pojawiają się i znikają różne
mody. A oto tradycyjne smakołyki, które od zawsze goszczą
na polskich stołach. Tym razem w wersji light.

Przy pomocy miksera dokładnie ucieramy
masło z cukrem. Dodajemy żółtka,
a następnie twaróg (małymi porcjami).
Na koniec wsypujemy budyń (w proszku)
i mąkę ziemniaczaną, a następnie masę
przelewamy do dużej miski. Mieszamy
łyżką z rodzynkami. W osobnym naczyniu
ubijamy białka na sztywną pianę i dodajemy do masy twarogowej. Mieszamy
delikatnie, najlepiej przy użyciu dużej
drewnianej łyżki. Masę przelewamy
do blachy wyłożonej folią aluminiową
lub pergaminem. W piekarniku ustawiamy
dwie półki. Na niższej stawiamy naczynie
żaroodporne i wlewamy do niego wodę.
Na wyższej pieczemy nasz sernik
w temperaturze 160°C około 1,5 godziny.
Studzimy w lekko otwartym wyłączonym piekarniku, aby ciasto nie
opadło. Wystudzone posypujemy cienko
cukrem pudrem.

święta na zdrowo

Lekki makowiec
SKŁADNIKI NA SPÓD

55 g płatków żytnich zmielonych na mąkę;
70 g jogurtu naturalnego, raczej gęstego 3 proc.
tłuszczu; 1 żółtko; 40 g siemienia lnianego;
1 łyżeczka proszku do pieczenia.

SKŁADNIKI NA MASĘ

200 g twarogu chudego o zawartości 3,5 proc.
tłuszczu; 2 ubite białka z jajka; 120 g mielonego
maku; bakalie: kandyzowana skórka pomarańczowa, garść drobno siekanych orzechów; 60 g jogurtu
naturalnego; 10 ml stewii w płynie; 3 łyżeczki cukru
pudru na lukier.

PRZYGOTOWANIE

Proszek do pieczenia mieszamy kolejno ze zmielonymi płatkami, żółtkiem, jogurtem
i siemieniem. Ciasto wałkujemy i rozkładamy
w foremce, wykładając również brzegi. Trochę
ciasta zostawiamy do położenia na wierzchu
masy. Ser przecieramy przez sitko, mieszamy
z jogurtem, mielonym makiem i stewią, ubitym
białkiem i bakaliami. Wykładamy na ciasto, przykrywając od góry cienką jego warstwą. Pieczemy
na 170°C przez 50 min. Polewamy smużką lukru.

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 43

przepisy kulinarne
Kutia wegańska
SKŁADNIKI

1 szklanka ugotowanego pęczaku lub pełnoziarnistego ryżu; 1 szklanka maku; po jednej
garści daktyli, fig, rodzynek, moreli, orzechów
laskowych, migdałów; ½ szklanki syropu daktylowego, wegańskie mleczko ryżowe; mleko
kokosowe lub śmietanka migdałowa; połówki
orzechów włoskuch do dekoracji.
PRZYGOTOWANIE
Pęczak przepłukujemy na sicie, wrzucamy na
wrzątek (2 szklanki wody) i gotujemy na minimalnym ogniu pod przykryciem, by uzyskać kaszę na sypko. W osobnym garnuszku płuczemy
mak i gotujemy go w 1 szklance wody. Po 15-20
minutach odlewamy z niego wodę, dodajemy
mleko ryżowe i miksujemy na gęstą ziarnistą
papkę. Orzechy rozgniatamy płaskim tasakiem,
suszone owoce siekamy, łączymy z pęczakiem i makiem, dodajemy syrop. Ozdabiamy
orzechami włoskimi. Kutia jest smaczniejsza
następnego dnia.

Dietetyczny piernik
SKŁADNIKI

4 jajka; 2 szklanki mąki razowej; 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia; 2 łyżki kakao; 400 ml mleka; 1 łyżka oliwy; przyprawa
do pierników; 4 łyżki słodzika; tabliczka mlecznej czekolady light
na polewę.
PRZYGOTOWANIE
Żółtka, słodzik, mleko i oliwę zmiksować. Dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, przyprawę do pierników oraz owoce.
Dokładnie wymieszać. Ubić pianę z białek i dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać. Piec 1 godzinę w 200°C. Po wystudzeniu polać
z wierzchu polewą z rozpuszczonej w rondelku czekolady.
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w a rt o p r z e c z y ta ć
polecam Justyna Pyra

ZNANI NIEZNANI
czyli książki o tych, których warto poznać, i o tych,
o których warto dowiedzieć się czegoś więcej.

C

iekawość to pierwszy stopień
do piekła – słyszał to każdy
z nas. Ale ciekawość to również zwykły odruch każdego człowieka. Jesteśmy ludźmi, więc chcemy wiedzieć, poznawać, rozumieć,
interesujemy się tym, co nas otacza – w tym także życiem innych
osób, od sąsiadów z mieszkania obok
po sławnych aktorów. Dlatego plot-

karskie gazety i portale internetowe
cieszą się niesłabnącą popularnością
i, o ile nie przekraczają granic dobrego smaku i prywatności, nie ma w ich
działaniu nic złego. Ja proponuję jednak nieco inny rodzaj „plotkarskiej”
rozrywki – biografie, pamiętniki, listy i wspomnienia osób znanych, cenionych i tych, które warto poznać.
Bez zaglądania w okna.

FRANK WYNNE

TO JA BYŁEM VERMEEREM
Na przełomie wieków XIX i XX żył w Holandii Han van Meegeren – malarz, który
zyskał sławę jako fałszerz obrazów Jana Vermeera, twórcy słynnej „Dziewczyny
z perłą”. Jego zdumiewająca biografia, autorstwa Franka Wynne’a, ukazuje długą
drogę, jaką przeszedł od swoich pierwszych, skromnych wystaw do momentu, gdy
wprawił w zdumienie najwybitniejszych dwudziestowiecznych krytyków i znawców
sztuki. Pozycja obowiązkowa dla miłośników malarstwa.

AGNIESZKA OSIECKA

ALINA MROWIŃSKA

SŁAWOMIR MROŻEK

C. S. LEWIS

GALERIA
POTWORÓW

MAGDA, MIŁOŚĆ
I RAK

dziennik

ZASKOCZONY
RADOŚCIĄ

Zanim sięgniemy po świeżo
wydane „Dzienniki” Agnieszki Osieckiej, warto przeczytać
jej „Galerię potworów” – książkę, która jest zbiorem anegdot,
miejsc, wydarzeń, zdjęć, rysunków, a także doskonale nakreślonych portretów znajomych
słynnej poetki. Świetna lektura
na długie, zimowe wieczory.

Kiedy Magdalena Prokopowicz dowiedziała się, że choruje na raka, miała 27 lat i była
w ciąży. Nie poddała się – urodziła dziecko, walczyła z chorobą, założyła fundację Rak’n’roll,
która pomaga osobom z nowotworem. I choć Magda zmarła
w 2012 r., jej imię wciąż kojarzy
się z hasłem „Wygraj życie!”.

Tytuł
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Sławomir Mrożek, słynny polski pisarz, zmarł 15 sierpnia 2013 roku. Pozostały nam
po nim zbiory dramatów, opowiadań, rysunków, a także wydane w ciągu ostatnich lat trzy
tomy „Dziennika”, które łączą
charakterystyczny styl Mrożka z jego szczerością i tęsknotą
za krajem. Nie tylko dla fanów
jego twórczości.

Clive Staples Lewis jest znany
czytelnikom, dużym i małym, jako autor słynnych „Opowieści
z Narnii”. Ale w 1955 r. napisał
autobiograficzną opowieść o dylematach młodości, poszukiwaniu swojego miejsca, wierze
i odnalezieniu tytułowej radości,
która pokazuje go z zupełnie innej strony.

krzyżówka

Nagroda główna

4 x bon 100 złotych*
p o z o sta ł e nagr o d y :
3 zestawy
kosmetyków
dla mężczyzn
• adidas ice effect
É
• l’oreal
men expert

3 zestawy
kosmetyków
dla kobiet
• timotei pure
•nivea vital

W szystkie u pominki u f u ndowała

Vitis Pharma

NAGRODY CZEKAJĄ NA CIEBIE!
KAŻDY SMS ZWIĘKSZA SZANSĘ NA WYGRANĄ.
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 6 utworzą rozwiązanie.
Rozwiąż krzyżówkę i wyślij SMS w formacie LP.hasło na numer 72150
Nagrody rozlosujemy wśród tych z Państwa, którzy do dnia 24.01.2014 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.

*bon podarunkowy do zrealizowania w aptekach sieci
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