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Jesień to chyba najpiękniejsza pora
roku, która barwnym tańcem kolorów
zwiastuje nieuchronne zmiany. Nie każdy
jednak lubi je i godzi się z nimi. Dla
rodziców najtrudniejszym momentem
bywa usamodzielnienie się dorosłego
dziecka. Jedni robią co mogą, aby
utrzymać pępowinę, inni pozwalają
dzieciom iść własną drogą. Obawa
przed zmianami towarzyszy także
młodym dziewczynom, które coraz
później decydują się na potomstwo.
Tym, które chcą powiększyć rodzinę,
wyjaśniamy jaki rodzaj porodu jest
najlepszy dla mamy i jej maleństwa.
Doskonałym sposobem na wszystkie
jesienne zmartwienia jest aktywność
fizyczna. Szczególnie polecam Zumbę,
która ze względu na połączenie
aerobiku z tańcem wyzwala mnóstwo
pozytywnej energii. Systematyczny
ruch wpływa także na wzmocnienie
pleców i stawów, które utrzymane
w dobrej kondycji gwarantują dobre
samopoczuje. Dbaj o zdrowie.
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ZUZ ANNA CELMER

Pisklę
O

wyfruwa

Z GNIAZDA

d kiedy zacząłem spotykać się z dziewczynami,
reakcja mamy zawsze
była taka sama – mówi
Grzegorz. – Na początku bardzo się jej podobały, nawet w pewien sposób się z nimi zaprzyjaźniała,
ale trwało to dość krótko. Potem znajdowała w nich wady, niekorzystnie oceniała ich zachowanie, aż wreszcie dochodziło do scysji. Odpuszczałem, chociaż
mocno mnie to złościło. Z moją aktualną sympatią jest podobnie. Z tym że tym
razem myślę już o małżeństwie. Mama
zamknęła się w obrażonym milczeniu,
a najgorsze, że naprawdę cierpi. Nie mówi wprost, że coś jest nie tak. Za to każde spotkanie kończy się nieprzyjemną wymianą zdań, bo czegoś podobno
nie dopełniłem, o czymś zapomniałem, niedostatecznie się o nią troszczę
etc. W moim odczuciu tak nie jest. Chociaż dużo pracuję i mam swoje codzienne sprawy, to staram się uczestniczyć
też w jej życiu, pomagać, spędzać z nią
czas. Tym bardziej że jest wdową i praktycznie wychowywała mnie sama. Ale
to wszystko widać za mało. Sam nie
wiem, jak to rozwiązać.

Kiedy dzieci wyprowadzają
się z domu, rodzice radzą
sobie różnie. Jedni robią,
co mogą, aby utrzymać
pępowinę, inni pozwalają
potomkom iść własną
drogą. Jednak dla każdego
to trudny okres. W jaki
sposób radzić sobie
z tą pustką w domu?

Nie polepsza to jednak samopoczucia
młodego człowieka, pragnącego aprobaty dla swojego życiowego wyboru.
Trudno nie zauważyć, że usamodzielnienie się dziecka, pozostającego
przez kilkanaście lub więcej lat pod
opieką rodziców lub jednego z nich, zdecydowanie zmienia wzajemny układ.
Wiele kobiet – bardziej emocjonalnie
od mężczyzn przeżywających tę sytuację – nie chce tego zauważyć. Dotyczy
to głównie tych, które role matki uznały za najważniejszą ze wszystkich swoich aktywności i przynajmniej w pierwszych latach macierzyństwa najbardziej
satysfakcjonującą. Najczęściej wymie-

ZARZEWIE KONFLIKTÓW
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Problem Grzegorza nie jest odosobniony. Decyzja dorosłego dziecka o podjęciu życia na własny rachunek z wybranym przez niego partnerem staje się
w wielu przypadkach zarzewiem poważnych nieporozumień z najbliższymi
dotąd dla niego osobami: matką i ojcem.
Mimo powszechnej opinii o większym
zaangażowaniu kobiet w matrymonialne plany córki lub syna, ojcowie również miewają tu znaczny udział, chociaż swoje niezadowolenie lub sprzeciw
wyrażają w innych formach niż matki. Mogą odmawiać świadczeń na rzecz
młodych lub wycofywać się na dalszy
plan, okazując brak zainteresowania ich
sprawami. Bywa i tak, że dla uniknięcia konfliktu we własnym małżeństwie
solidaryzują się pozornie z negatywną opinią żony o wybrance lub wybranku, niekoniecznie się z nią zgadzając.
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W życiu dzieci
pojawiają się
nowi ludzie,
zainteresowania
i fascynacje.
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nia się tu matki synów. Może dlatego,
że jeśli z różnych przyczyn (także z powodu nieumiejętności znalezienia się
w równorzędnej relacji z mężczyzną)
nie udało im się nawiązać dobrej, trwałej więzi z ojcem swoich dzieci. Spontaniczna miłość syna rekompensuje w jakimś stopniu te niepowodzenia,
podnosząc ich samoocenę.

DROGA DO SAMODZIELNOŚCI
Ale czas biegnie, w życiu dzieci pojawiają się inni ludzie, nowe zainteresowania, fascynacje i naturalną koleją
rzeczy dorastają do koleżeństwa, przyjaźni oraz miłości. Wiele matek nie
chce się z tym pogodzić. Dlatego przeciwstawiają się temu procesowi, utrudniając usamodzielnianie się latorośli
przez nadmierne chronienie ich przed
zdobywaniem własnych doświadczeń
– szczególnie tych przykrych i bolesnych. Wbrew prawom natury, matki
tego typu chcą nadal być w ich życiu
jedynymi i najważniejszymi. Taka postawa wskazuje z jednej strony na niezrozumienie zmieniających się potrzeb dziecka, z drugiej – brak refleksji
co do swojej roli w jego życiu. W wąsko lub opacznie pojmowanym własnym interesie takie matki – kierując
się nadopiekuńczą miłością – utrudniają młodym odnalezienie się w szczęśliwym związku.
Mówimy zwykle, że dziecko rośnie,
zmienia się i dojrzewa. Mniej natomiast
mówi się o tym, że podobny proces
przechodzą – lub powinni przechodzić
– rodzice. Oni również w codziennym
kontakcie z najmłodszymi powinni coraz lepiej opanowywać sztukę postępowania z nimi, uczyć się nowych zachowań stosownych do fazy rozwojowej,
w jakiej aktualnie się znajdują, elastycznie zmieniać repertuar swoich pedagogicznych oddziaływań, dojrzewając w trakcie wspólnie przeżywanych

T E M AT N U M E RU
lat do mądrego rodzicielstwa. Szczęśliwie w wielu rodzinach tak właśnie się
dzieje i wówczas uczuciowe zaangażowanie młodych nie wywołuje trzęsienia ziemi, ale jest przez starszych traktowane z życzliwością. W konsekwencji
wybór tej jedynej czy jedynego zostaje przyjęty jako naturalny ważny etap
dla wszystkich zainteresowanych. Wiemy jednak, że nie jest to regułą.

WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ?
Można zapytać, czy w nastawieniu
dorosłych do kwestii usamodzielnienia
się dzieci ma znaczenie wiek, w jakim
podejmują taką decyzję. Z wypowiedzi rodziców na różnych forach i w prywatnych rozmowach wiemy, że na pewno nie chcą, aby dokonywało się to zbyt
wcześnie, na przykład w trakcie nauki, przed uzyskaniem dyplomu lub zdobyciem konkretnego zawodu albo osadzeniem się w dobrej pracy. Z drugiej
strony, w dobie poszukiwania swojego
miejsca nie tylko w kraju, ale także za jego granicami, kiedy rozmaite stypendia,
kursy językowe czy zarobkowe wakacyjne wojaże stały się dość powszechne

Decyzja dziecka
o związaniu się
z kochaną osobą
dla domowników
wiąże się z różnego
typu zmianami.
– młodzi korzystający z tej możliwości,
znajdując się z dala od domu, sami muszą o siebie zadbać, co znacząco przyspiesza ich dorastanie do samodzielności.
W potrzebie wsparcia i bliskości łączą się
w pary, wynajmują razem lokum i uczą
się wspólnego życia. Z czasem te nieformalne związki albo zostają potwierdzone stosowną ceremonią, albo w dłuższej
perspektywie nie zdają egzaminu. Jakkolwiek by było, zahartowani takimi doświadczeniami młodzi są bardziej odporni na opinie rodziny w kwestii ich
R E K L A M A

sympatii, chociaż mniejszy wpływ starszego pokolenia na ich życiowe wybory
nie musi oznaczać, że i wtedy nie może
być wobec nich krytyczne lub utrudniać
ich realizację.
Z drugiej strony, jeśli córka lub syn,
mimo upływu lat i zażyłości z kolejnymi partnerami, nie przejawiają chęci
podjęcia życia na własny rachunek i ciągle korzystają z wygód, jakie stwarza
im rodzinny dom, rodzice zaczynają się
niepokoić. Przy czym trzydziestka jest
inaczej postrzegana w przypadku kobiety, a inaczej, jeśli mowa o mężczyźnie.
W odniesieniu do syna matka może mówić: „ma jeszcze czas na stabilizację”,
natomiast córkę chciałaby już widzieć
w dobrym, trwałym związku.

PRÓBA DLA ZWIĄZKU
Nie zmienia to jednak faktu, że decyzja dziecka o związaniu się z ukochaną osobą na ogół łączy się z opuszczeniem domu, a dla pozostałych
domowników oznacza różnego typu
zmiany. Przede wszystkim dla rodziców. Nowa sytuacja staje się dla nich
testem jakości ich wzajemnych więzi.
Jeśli trwali w nieudanym układzie tylko ze względu na dzieci, stwarzając fikcję dobrego małżeństwa, wówczas tak
zwany syndrom pustego gniazda bezlitośnie obnaży tę złudną rzeczywistość.
Może to motywować, choć nie od razu,
przynajmniej jedną ze stron do podjęcia decyzji o rozstaniu.
Jeśli podejmuje ją mężczyzna, wizja
samotności stawia nie najmłodszą przecież już kobietę (choć nadal może prezentować się atrakcyjnie) w całkowicie
nowej, trudnej i bolesnej dla niej sytuacji. Jakby było tego mało, spada na nią
konieczność wejścia nową i wcale niełatwą rolę teściowej. Teściowie radzą sobie tu zdecydowanie lepiej. Nie można
się zatem dziwić, że usiłowanie sprostania temu, co aktualnie dzieje się w jej
życiu, negatywnie rzutuje na jej kondycję psychiczną i fizyczną. Dlatego czas
potrzebny na uporanie się z tymi problemami, nawet przy życzliwym nastawieniu do przyszłej synowej, nie zawsze sprzyja budowaniu między nimi
dobrej relacji. Zważywszy, że podczas
wspólnych spotkań bywa przygaszo-

na i nie zawsze potrafi powstrzymać się
od przykrych zdań na temat współmałżonka. I chociaż młoda może szczerze
jej współczuć, jeśli ta sytuacja się przedłuża, kontakt z matką męża staje się
dla dziewczyny męczący.
Może być też tak, że właśnie pragnienie oderwania się od swoich przeżyć skłoni przyszłą teściową do przesadnie żywego zainteresowania się
sprawami związanymi z małżeństwem
dziecka. To z kolei może zostać odebrane przez jego partnerkę lub partnera jako wścibstwo i nadmierne wtrącanie
się czy próba dominacji. Takie nastawienie nie ułatwia zbliżenia, skoro jedna strona będzie starała się jak najbardziej ograniczać inicjatywę teściowej,
a ta będzie chciała udowodnić swoją
przydatność.
Powiedzmy także, że częściej, niż
się o tym słyszy, spotykamy naprawdę dobre małżeństwa i w takich przypadkach po wyprowadzeniu się córki
lub syna wzajemna więź wręcz się zacieśnia. Małżonkowie mają czas na realizację wielu projektowanych od dawna zamierzeń, większą dbałość o siebie

Uparte trzymanie się
tego, co już znane,
ogranicza możliwości
pozytywnej zmiany.
nawzajem i otwarcie nowego, rozdziału wspólnego życia. Wówczas stosunek
do wybranych przez dzieci partnerów
jest zdecydowanie przyjazny, a odrębność i intymność ich związku jak najbardziej respektowane. Poza tym jeśli
w domu pozostaje jeszcze młodsze rodzeństwo, sytuacja rodzinna nie zmienia się aż tak poważnie.
Warto zdać sobie sprawę z tego,
że każdy czas w naszym życiu niesie
ze sobą coś nowego, i dlatego uparte trzymanie się tego, co już znane, ogranicza
możliwości pozytywnej zmiany. Podjęcie przez dziecko życia na własny rachunek jest właśnie dla starszego pokolenia
szansą jej urzeczywistnienia.
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Anna Dymna
nigdy nie
jest obojętna
wobec osób
potrzebujących
wsparcia.

uczę się
spokoju

Jak Pani zaczyna dzień?
Wcześnie rano, zwykle wstaję o 6.00. Dziś
obudziłam się z bólem, niedawno przeszłam
operację nogi. Mój czarny kot, Haszysz, popatrzył i od razu położył się na tym bolącym miejscu. Nie wiem, jak to jest możliwe,
ale po pięciu minutach przestało boleć. Mówię: „Haszysz, ale ty jesteś miły”, a on włącza jeszcze ten swój „biodynamik” i mruczy. To jest mój terapeuta osobisty. Trochę
się niepokoję, bo mi coraz częściej koło gło-

ANNA DYMNA
W młodości uchodziła
za ideał kobiecego piękna, była
adorowana i uwielbiana. Potem
los zaczął ją doświadczać:
śmierć bliskich, wypadek
samochodowy, pożar domu,
w którym straciła wszystko.
– Nie, nie wszystko – poprawia
się (otwiera torebkę i wyjmuje
kamień). – Na pogorzelisku
szukałam tylko jednej rzeczy
i znalazłam ją. To kamień
z Wisły, który dostałam
od pierwszego męża, Wieśka
Dymnego. Nigdy się z tym
kamyczkiem nie rozstaję...

Nie boleję nad
tym, co straciłam,
tylko rozglądam się
i zauważam mnóstwo
powodów do radości.
wy śpi. Może u mnie z głową coś nie tak?
(śmiech) Lubię poranki, siedzimy z Krzysiem (Krzysztof Orzechowski, mąż aktorki
– przyp. red.), celebrujemy śniadania, świat
na chwilę wtedy zwalnia. Oboje jesteśmy
bardzo zajętymi ludźmi. Krzysztof codziennie pędzi do Teatru im. Słowackiego, którego jest dyrektorem, ja mam na głowie swój
Teatr Stary, zajęcia ze studentami i fundację, ale rano, choćby nie wiem co, mamy
czas dla siebie, żeby pogadać, pokłócić się,
pośmiać, pomilczeć.
Często zapominamy, jak ważne jest,
żeby po prostu być razem i doświadczać bliskości.
Tak, tego, jak ważny jest drugi człowiek,
wciąż uczę się od moich przyjaciół niepeł-

TANIE LEKI
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– średnia cena r ynkowa

OD MAŁYCH
RZECZY

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Skąd się bierze miłość do życia?
Nie wiem. Chyba dlatego, że po prostu żyję. Prowadzę Fundację „Mimo wszystko”
i czasem ludzie zadają mi pytanie, dlaczego
to robię. Też nie potrafię odpowiedzieć. Nie
przeżyłam ani jednego dnia bez miłości.
Tak, żebym nie czuła się kochana i sama
nie kochała. Po prostu kocham życie. Uczyłam się tej miłości od wielu ludzi. Na początku od rodziców. Choć odeszli, nadal
są dla mnie największymi autorytetami.
Myślę, że miałam szczęście, że byłam tak
wychowana. Nauczyli mnie kochać ludzi,
zwierzęta, rośliny, zachwycać się wszystkim naokoło. To mi zostało do dziś. Myślę,
że umrę szczęśliwa. Nie popadam w zgorzknienie, nie boleję nad tym, co straciłam,
tylko rozglądam się i zauważam mnóstwo
powodów do radości.

rozmawiała MAGDA ROZMARYNOWSK A

R E K L A M A
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nosprawnych umysłowo. Oni nie ogarniają świata intelektualnie, nie kalkulują, nie
ma w nich wyrachowania, wszystkiego dotykają sercem. Dla nich ważna jest obecność drugiego człowieka, wzajemna bliskość, która daje otuchę i energię. Każde
cierpienie, każdy ból jest mniejszy, gdy możemy je z kimś dzielić. Byłam świadkiem
tego, jak ludzie umierali w objęciach swoich ukochanych uśmiechnięci, szczęśliwi.
Nawet śmierć była zawstydzona. Śmierć
nie musi być upokarzająca, samotna. Często, towarzysząc komuś w ciężkiej chorobie, nie możemy już nic dla niego zrobić,
nic dać poza naszą obecnością. A dziś tak
bardzo boimy się uczuć. Nie dość, że o tym
nie lubimy mówić, to jeszcze się wstydzimy. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Już
co czwarty człowiek choruje na depresję.
Powtarzam moim studentom: „Trzeba
otworzyć się na ludzi”.
Samotność też jest chorobą?
Największą chorobą naszych czasów. Każdego człowieka spotykają mniejsze lub
większe nieszczęścia. Niektórzy pod ich
naporem załamują się, wycofują z życia,
popadają w apatię i rezygnację. Najgorsze jest poczucie, że jest się niepotrzebnym
i bezwartościowym. Ten temat często pojawia się w moim programie „Spotkajmy
się”. Rozmawiam w nim z osobami cierpiącymi, niepełnosprawnymi. Wiele tych
rozmów całkiem mnie przerasta. Wiele z życiowych dramatów mnie przerasta,
ale nauczyłam się o nich rozmawiać. Kie-

dyś wystąpił u mnie młody strażak, chory ma pląsawicę Huntingtona, wiedział,
że pewnie wkrótce umrze. – To o czym
będziemy rozmawiać? – spytałam przerażona. – Jak to o czym? – zdziwił się.
– O życiu! Każdego ranka fotografuję ptaki.
I rozmawialiśmy o ptakach. Ci ludzie chcą
mówić o tym, co jeszcze mają, wciąż widzą i czują. Mówią mi, w czym widzą sens

Nie przeżyłam
ani jednego dnia
bez miłości.
i co jest dla nich najważniejsze. Jak potem
ktoś załamany pyta mnie, co robić, niczego nowego nie wymyślam, tylko przypominam sobie, co do mnie mówili.
Nie potrafi Pani być obojętna?
Jakbym mogła? Moja Mama nikogo nie
zostawiłaby bez pomocy. Gdy widziała
na ulicy leżącego pijaka, to nie mówiła,
że śmierdzi, tylko szła go spytać, czy nie
trzeba pomóc, bo to przecież biedny człowiek. A ja zawsze chciałam być jak Mama. Pomaganie jest dla mnie oczywiste
niczym oddychanie. Po prostu, odruch.
Przykre, że jak człowiek robi coś dobrego,
to od razu traktuje się go jak anioła albo
Matkę Boską, a przecież to najnormalniejsza rzecz pod słońcem.
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A jednak często podkreśla Pani,
że pomagania trzeba się uczyć?
Tak, bo to bardzo delikatna sprawa. Zwłaszcza gdy chodzi o ludzi niepełnosprawnych.
Oni często mają problem z tym, by pomoc
przyjmować. Często zamykają się w sobie,
zaskorupiają. W Polsce nie mają łatwego
życia, o wszystko muszą walczyć, często
są upokarzani, nie mają pracy ani pieniędzy, nikt ich nie chce normalnie traktować. Wiele akcji charytatywnych sprowadza się do tego, by im dać czekoladkę i mieć
ich z głowy. Nic dziwnego, że są często negatywnie nastawieni, nie lubią świata, ludzi i życia. Ja też wciąż uczę się mądrze
pomagać. Często spotykam się z czymś,
z czym dotąd nie miałam do czynienia,
a to wymaga uwagi i empatii. Czasem jednym słowem można kogoś głęboko zranić.
Czego nauczyła Panią praca w fundacji?
Dla mnie to jest przyspieszony kurs życia.
Nigdy nie dowiedziałabym się tyle o ludziach. I złego, i dobrego. Bardzo to trudne, ale codziennie wzrasta moje przekonanie, że warto to robić, że ma to głęboki
sens i jest ważne. Dzięki tym działaniom
jestem świadkiem prawdziwych cudów
i uczestnikiem najradośniejszych chwil.
Na przykład Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Tu obok osób niepełnosprawnych
śpiewają największe polskie gwiazdy, było
ich już z nami ponad pięćdziesiąt. Piosenka obala wszelkie bariery, zaciera różnice,
uwalnia radość, znikają wszelkie niepełnosprawności. Innym projektem było zdo-

Byłam świadkiem
tego, jak ludzie
umierali w objęciach
swoich ukochanych
uśmiechnięci,
szczęśliwi.

Zamiast telewizji Salony Poezji?
Poezja pomaga zrozumieć świat, oswaja najtrudniejsze problemy. Zepchnięta teraz
na margines życia jest przecież niezmiennie potrzebna i może stać się lekiem na cierpienie i samotność. Wszystkie Salony Poezji,
które założyłam, a jest ich już 40 w Polsce
i za granicą, otwieram wierszami ks. Jana
Twardowskiego. Moje ulubione fragmenty
to: „I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz” albo „A od małych rzeczy naucz się
spokoju”. Jakie to mądre. Ludzie teraz tak
szybko żyją, tak się spieszą. A trzeba sobie
czasem odpuścić. Znaleźć w ciągu dnia pięć
minut i od małych rzeczy nauczyć się spokoju. I nie dać się zwariować.

są tymi małymi rzeczami, od których m.in.
uczę się spokoju. Było ich ponad 300, każdy
został podpisany „Wesołych Świąt – Anna
Dymna”. Cieszyłam się jak dziecko, gdy rozkładałam w Salonie na każdym krześle prezencik. Jedna pani wprawdzie usiadła na
srebrnoskrzydłym i bardzo zdenerwowana
mruczała: „Kto mi tu coś podłożył”, inna
patrząc na swojego, doszła do wniosku, że
sąsiadka ma ładniejszego, ale tak naprawdę
wszyscy się uśmiechali. I o to mi chodziło.
Bo jak się ludzie uśmiechają, to jakoś jaśniej
jest i lżej się oddycha, prawda?

Jak to wygląda w praktyce?
U mnie normalnie. Znajduję czas na takie
zwyczajne rzeczy, na gotowanie, robienie
Fundacja m.in. organizuje
Ogólnopolski Festiwal Twórczości
Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych „Albertiana”.
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– średnia cena r ynkowa

Czasy nie sprzyjają pomaganiu. Wokół dużo zagrożeń, lęku, agresji.
Faktycznie, gdy włączam telewizor, widzę: wypadek, zginęło mnóstwo osób. Dalej: ktoś kogoś zamordował, tu się pokłócili, tu ktoś kogoś oszukał. – Co to jest?
– mówię do męża. – Kronika policyjna?
Nie, to wieczorne „Wiadomości” – odpowiada. Żadnych dobrych wieści. Czy nasz
świat rzeczywiście tak wygląda? I musi tak przerażać? Nie, to nie jest prawdziwy obraz. Znam świat też z innej strony.
Nie trzeba się go bać, trzeba robić swoje.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

przetworów, nalewek, kopanie i sadzenie
w ogródku. Dużo rzeczy robimy z mężem
sami własnymi rękami. Na przykład przed
Bożym Narodzeniem siedzimy całą rodziną przy stole i lepimy aniołki z masy solnej. To nic, że czasem wychodzą podobne
do małpek (śmiech). Ale mam superprezenty dla przyjaciół. Dla znajomych lekarzy robimy aniołki w białych kitlach ze słuchawkami, z lancetem. Mamy przy tym
mnóstwo zabawy. Pewnie, że można pójść
na rynek krakowski i kupić piękne aniołki, ale te są nasze i takich nie ma nikt.
Na pierwszy Salon Poezji Bożonarodzeniowy wymyśliłam, że każdemu widzowi zrobię aniołka. Cały październik i listopad
z rodziną w każdej wolnej chwili lepiłam
je, wypiekałam, malowałam, cały dom zawalony był aniołkami – to właśnie one

bycie szczytu Kilimandżaro. Miałam już
dosyć mówienia o tym, że ludzie niepełnosprawni to są normalni ludzie, że mogą zdobywać „góry”, trzeba im tylko trochę
pomóc i dać szansę. Dziewięć osób niepełnosprawnych, w tym dwóch facetów bez
nóg na wózkach, w towarzystwie Jaśka
Meli, Kasi Rogowiec ruszyło zdobywać górę. Pięć doszło do szczytu. To był krzyk:
„My żyjemy! My jesteśmy! My możemy!”.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

ZDROWIE
R E K L A M A

P O L E C A J Ą
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

ANNA Z ARĘBSK A-TUTAK

NATURALNIE
CZY

P

óźne macierzyństwo
to najczęściej świadomy
życiowy wybór. Najpierw
wykształcenie, realizacja
zawodowa, osiągnięcie odpowiednio wysokiego statusu materialnego, potem życie rodzinne. Według
danych GUS, na początku lat 90. zaledwie 6 proc. Polek miało wykształcenie
wyższe, w roku 2010 – aż 40 proc. Efektem tej tendencji są tzw. odłożone urodzenia. Jeszcze w 2000 roku średnia
wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosiła 23,7 roku, w 2010 wzrosła
do 26,6 roku (średnia wieku wszystkich
kobiet rodzących w Polsce to wg stanu
na 2010 rok 28,6 roku, podczas gdy o dekadę wcześniej wynosiła 26,1).

PORÓD? NIE MAM CZASU
Z roku na rok rośnie liczba tzw.
elektywnych cesarskich cięć. O cesarce na życzenie mówimy wtedy, gdy kobieta domaga się jej, choć nie ma po temu żadnych medycznych wskazań.
Skąd więc to żądanie? Najczęściej wynika z obawy przed trwającą wiele godzin akcją porodową, a także towarzyszącym porodowi bólem (nie wszystkie
szpitale w Polsce oferują znieczulenie
na żądanie w trakcie porodu, co jest
dodatkowym czynnikiem stresogennym). Cesarskie cięcie staje się rozwiązaniem bardziej komfortowym, a ponadto – co podkreślają kobiety, które
doświadczyły porodu z komplikacjami
– bezpieczniejszym dla matki i dziecka. Cesarka na życzenie to swoisty znak
naszych czasów. Multizadaniowe biz-
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– średnia cena r ynkowa

Współczesna zapracowana Polka decyduje się
na zajście w ciążę dość późno. I coraz częściej domaga
się cesarskiego cięcia na życzenie. Czy to dobra
tendencja? I co na to ginekolodzy?

neswomen, bardzo często pracujące
do ostatnich dni ciąży, coraz częściej
uważają bowiem poród za dodatkowe,
zbędne utrudnienie. Cięcie na życzenie
pozwala im je bezboleśnie ominąć.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

PO CESARSKU?

CIĘCIE – KIEDY I DLA KOGO
Jak pokazują badania, od 1999
do 2011 roku liczba cięć cesarskich
w Polsce wzrosła dwukrotnie – z 18,1
do 35,4 proc. To powyżej średniej europejskiej, która wynosi 19 proc. (zróżnicowanie jest duże, bo w Holandii
to 14 proc., podczas gdy we Włoszech
40 proc.). Nie wiadomo, ile z tych zabiegów odbyło się na życzenie pacjentek. Według polskiego prawa coś takiego jak cesarka na życzenie nie
istnieje. To znaczy ma miejsce, ale bez
oficjalnej akceptacji, np. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Medyczne wskazania do wykonania planowego cesarskiego cięcia (jego
datę ustala się na podstawie wieku cią-

W trakcie porodu
naturalnego lekarz
może podjąć decyzję
o cesarskim cięciu,
o ile zagrożone jest
zdrowie i życie matki
lub dziecka.
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U W A G A – G R Y PA
R E K L A M A

ZDROWIE
ży) to: ze strony matki schorzenia neurologiczne, psychiczne, okulistyczne
(np. przebyte odwarstwienie siatkówki
oka), kardiologiczne (np. nadciśnienie),
ortopedyczne (np. przebyty uraz miednicy), zdiagnozowane łożysko przodujące; ze strony dziecka zaś: nieprawidłowe położenie, nieproporcjonalnie
duże gabaryty względem miednicy, ciąża wielopłodowa.
W trakcie porodu siłami natury lekarz może podjąć decyzję o rozwiązaniu porodu przez cesarskie cięcie, o ile
zagrożone jest zdrowie i życie matki
lub dziecka.
LEK. MED. EWA PASZKIEWICZ,
SPECJALISTA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, KLINIKA ZDROWIA KOBIETY INVICTA,
KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI INVICTA
Kobiety coraz później
zachodzą w ciążę…
Planując powiększenie rodziny w późniejszym wieku, warto pamiętać o tym, że
wraz z wiekiem nie tylko płodność ulega obniżeniu, ale też
wzrasta ryzyko wystąpienia
chorób genetycznych u płodu, poronień, współistnienia niektórych chorób w ciąży (nadciśnienie, cukrzyca,
niedoczynność i nadczynność
tarczycy), porodu przedwczesnego oraz porodu poprzez
cięcie cesarskie. Jeżeli jest
to pierwsze dziecko – ryzyko
wystąpienia powikłań w postaci np. krwotoku jest większe i dlatego częściej wykonywane jest cięcie cesarskie.
…i coraz więcej ciąż rozwiązywanych jest poprzez cięcie
cesarskie.
Liczba porodów przez cesarskie cięcie wzrosła prawie
trzykrotnie. Wpływ na to ma
też rosnąca liczba przedwczesnych porodów, ale nie tylko.
Wśród kobiet panuje przekonanie, że ten sposób jest lepszy, łatwiejszy, nie wymaga
takiego wysiłku jak poród naturalny i jest bezpieczniejszy
dla dziecka, które nie musi się
przeciskać przez kanał rodny.
Tymczasem to, jak będzie wyglądał poród, zależy od wielu czynników: m.in. przebiegu ciąży, stanu zdrowia płodu

czy też budowy anatomicznej
kobiety. Nie oznacza to jednak, że cały proces związany z przychodzeniem na świat
dziecka nie będzie wymagał od ciężarnej wysiłku i odpowiedniego przygotowania.
Szkoła rodzenia przygotowuje do wielu zadań i ról. Wiedza
zdobyta podczas zajęć w szkole rodzenia bardzo pomaga,
a badania dowodzą, że kobiety
które uczęszczały na zajęcia,
częściej w sposób fizjologiczny przechodzą poród, laktację
i okres poporodowy, a co za
tym idzie, szybciej wracają do
formy. Na zajęciach przyszłe
mamy uczą się m.in. oddychania podczas porodu i radzenia
sobie z bólem porodowym.
Co Pani sądzi o tzw.
cesarkach na życzenie?
Zazwyczaj kobiety, które domagają się cesarskiego cięcia, boją się porodu fizjologicznego. Opowieści koleżanek,
mam i forumowiczek w internecie o traumatycznych bólach podczas porodu zwiększają obawy i wątpliwości
ciężarnej dotyczące porodu naturalnego. Stąd przekonanie, że większość porodów
tak wygląda i jest koszmarnym wspomnieniem. W istocie kobiety, u których cały proces przebiegał sprawnie, nie
dzielą się doświadczeniami
na forum. Przekonanie pań,
że ta metoda jest bezpiecz-

niejsza dla dziecka, wynika
z nadmiernych obaw związanych z komplikacjami przy naturalnym porodzie, gdyż ten
jest dynamiczny i nie da się
go do końca przewidzieć. Niestety zdarzają się uparte pacjentki, które na siłę domagają się takiego rozwiązania.
Tymczasem cesarskie cięcie
to operacja, którą powinno się
wykonywać tylko w przypadku wskazań lekarskich. Jak
każda operacja obarczona jest
ryzykiem powikłań, zarówno internistycznych wynikających ze znieczulenia, jak i tych
związanych z utratą krwi, zakrzepicą czy zatorem. Swoim
pacjentkom staram się wytłumaczyć, dlaczego korzystniejszy jest poród drogami natury.
Dlaczego?
Rekonwalescencja po operacji
wymaga czasu, a rana pooperacyjna goi się dłużej i częściej
dochodzi do infekcji niż przy
ranie naciętego krocza po porodzie naturalnym. U kobiet po
cesarce częściej też występują
zaburzenia związane z laktacją, wówczas dziecko jest karmione sztucznym pokarmem.
Poród cięciem cesarskim ma
też swoje zalety: chroni tkanki
krocza i pochwy, narząd rodny nie ulega obniżeniu, krocze
nie jest popękane, a pochwa
nie zostaje rozciągnięta, dzięki czemu komfort współżycia
pozostaje bez zmian.
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W jakich sytuacjach poród
fizjologiczny kończy się
cesarskim cięciem?
Wybierając sposób porodu, lekarz powinien kierować się standardami medycznymi. W Polsce standardy
takie ustala Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, które przygotowało listę wskazań do wykonywania cięcia
cesarskiego. Towarzystwo
wydało też specjalny dokument, w którym przedstawia problem cięcia cesarskiego na życzenie. W Polsce
istnieje on od kilku lat i narasta. Poród przez cesarkę bez
wskazań medycznych nie jest
rekomendowany przez stowarzyszenie PTG. Według wielu
specjalistów czynnikiem determinującym decyzję rodzącej o wykonaniu cesarki jest
lęk. Czy można wykonać cięcie cesarskie w sytuacji, gdy
jedynym powodem jest życzenie ciężarnej? Część ekspertów jest zdania, że odpowiednia psychoterapia i akcja
edukacyjna społeczeństwa
mogą zredukować obawy
i wątpliwości przed porodem
naturalnym. Najważniejsze jest dobro dziecka i matki, a decyzja powinna zostać
podjęta wspólnie z lekarzem.
Na takiej konsultacji przedstawiam pacjentce czynniki
za i przeciw operacji.

makroefekt P
Narzekamy na spadek odporności, formy fizycznej
i koncentracji. Jesteśmy rozdrażnieni, nieustannie przemęczeni,
mamy suchą, poszarzałą cerę, wypadają nam włosy, ułamał
się kolejny ząb. Źródłem wszystkich tych problemów mogą
(choć nie muszą) być niedobory witaminowe.

Mg

rzepis na zapewnienie sobie
odpowiedniego poziomu witamin i minerałów wydaje
się prosty: trzeba dużo spacerować (pod wpływem promieni słonecznych syntezujemy witaminę D) i zdrowo się odżywiać, komponując
5 posiłków dziennie w taki sposób, aby
znalazły się w nich wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestety, to tylko teoria. W praktyce często nie mamy czasu na
przygotowanie pełnowartościowych posiłków, jemy nieregularnie i nie potrafimy
zrezygnować z używek. Poza tym warzywa i owoce mają dziś mniejszą zawartość
witamin niż jeszcze 20 lat temu! Przykładowo: marchew zawiera 24 proc. mniej
wapnia i 71 proc. mniej magnezu, a szpinak – 65 proc. mniej witaminy C. Dzieje
sie tak ze względu na zwiększające się zanieczyszczenie środowiska, nowe sposoby
upraw i przechowywania żywności.

WITAMINOWE ABECADŁO

POSZUKIWANIA SUPLEMENTU

WITAMINY B gwarantują spokój

W aptekach znajdziemy preparaty z kompleksami witamin, mikro- i makroelementów, mających wzmocnić nasz
organizm i poprawić jego funkcjonowanie. Czy pomogą? Odpowiednio dawkowane, zażywane w konsultacji z lekarzem, a przede wszystkim sprofilowane
na określony problem, z którym akurat
się borykamy – zdecydowanie tak. Pamiętajmy jednak, że preparaty te są suplementami diety, a nie lekami. Oczywiście
są bezpieczne, przebadane i dopuszczone
do sprzedaży, ale decydując się na suplementację witaminowo-minerałową, trzeba pamiętać o kilku zasadach.

To różnorodna grupa witamin, do której należą m.in. kwas foliowy, niacyna czy ryboflawina. Wszystkie czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem
układu nerwowego: zapewniają dobrą
pamięć i równowagę emocjonalną. Odgrywają ważną rolę w pracy układu trawiennego, uczestniczą w procesach metabolicznych, mają wpływ na naszą
energię do działania i odporność na choroby. Witaminy z grupy B znajdziemy
w pełnoziarnistych produktach zbożowych, warzywach strączkowych, mięsie (w szczególności w wątróbce) czy
w nabiale. Jedynie witamina B12 (chroni przed anemią) znajduje się wyłącznie
w produktach pochodzenia zwierzęcego,
tj. mięsie, rybach, jajach, mleku.

PO PIERWSZE – należy kupować suplement na określony problem, np. preparat
z witaminą K, jeśli mamy skłonność do wybroczyn i kruche naczynia krwionośne, witaminę D i wapń – jako profilaktykę osteoporozy, a witaminę A na poprawę wzroku.
Ich stosowanie należy skonsultować z lekarzem, choćby po to, by być pewnym, czy
właśnie takiego składnika nam brakuje
i czy taka suplementacja ma sens.

PO DRUGIE – trzeba stosować dawkę zalecaną na opakowaniu. Więcej nie znaczy
lepiej, a niejednokrotnie – gorzej. Witaminy, szczególnie te, które są rozpuszczalne w tłuszczach (np. witamina A czy
E), można przedawkować.
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WITAMINA A najlepsza dla oczu i skóry

Jest przeciwutleniaczem, więc spowalnia starzenie się skóry. Odpowiada także za prawidłowe widzenie. Najbardziej aktywna forma witaminy A to
retinol. W gotowej formie znajdziemy go w produktach pochodzenia zwierzęcego: wątróbce, żółtkach jaj czy maśle. Natomiast w żółtych, czerwonych
i zielonych warzywach oraz owocach
(marchewka, papryka, pomidory, morele) znajdziemy jej prekursory – karoteny (organizm potrafi je przekształcić w retinol). Przyjmując witaminę
A w pokarmach – nie przedawkujemy
jej. Ale z suplementacją należy uważać,
za wysokie dawki nie zostaną wydalone
przez organizm i zadziałają toksycznie.
Przedawkowanie (zauważalne zazwyczaj po kilku latach) objawia się bólami głowy, wymiotami, krwawieniami
z dziąseł i zmianami skórnymi.

WITAMINA C nie chroni przed infekcją

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebujemy ok. 50-70 mg witaminy C dziennie i tę ilość swobodnie jesteśmy w stanie sobie zapewnić
zróżnicowaną dietą, w której codziennie znajdą się świeże warzywa i owoce. Wbrew powszechnemu przekonaniu,
dodatkowa suplementacja nie ma wpływu ani na ryzyko zachorowania, ani
na przebieg infekcji przeziębieniowych.
Witamina C jest co prawda rozpuszczal-
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na w wodzie i jej nadmiar wypłukuje
się wraz z moczem, ale zanim zostanie
usunięta, zakwasza organizm, a to nie
wpływa korzystnie na jego funkcjonowanie. Aby wyrównać zaburzenie równowagi pH, potrzebny jest wapń, a organizm pobiera go wtedy z kości.

R E K L A M A
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PO TRZECIE – jeżeli zażywamy jednocześnie inne leki, to pamiętajmy, że suplementy mogą wchodzić z nimi w interakcje, znosząc lub wzmacniając
ich działanie.

P O L E C A J Ą

WITAMINA D
niezbędna dla zdrowych kości

W uproszczeniu: gwarantuje zdrowe zęby i kości, zapewnia prawidłowy ich
wzrost (co szczególnie ważne jest dla
dzieci), dba o układ nerwowy, chroniąc
przed zaburzeniami nastroju. Działa też
przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.
Dzięki niej wapń (a także fosfor) przyjmowany z pożywieniem jest lepiej przyswajany. Jej niedobór może prowadzić
do próchnicy, zwiększenia łamliwości kości. Jest jedyną witaminą, którą
możemy wytwarzać samodzielnie przy
współudziale promieni słonecznych.
Ze względu na to, że w naszej strefie klimatycznej słonecznych dni w roku jestniewiele, musimy zadbać o dostarczanie
witaminy D w codziennych posiłkach.
Występuje przede wszystkim w rybach
morskich, wątróbce i żółtkach jaj, ale
dodatkowo warto ją też suplementować.
W przypadku dzieci – obowiązkowo!
WITAMINA E czyli witamina młodości

To silny przeciwutleniacz, który chroni lipidy naskórka i włókna kolagenowe przed zniszczeniem. Gdy mamy jej
za mało, cera staje się widocznie przesuszona. Jest też ważna dla pracy układu nerwowego i mięśniowego. Uelastycznia naczynia krwionośne, dzięki
czemu zapobiega chorobom układu
krążenia. Mężczyznom jest niezbędna do prawidłowej produkcji spermy.
W postaci suplementów jest przyswajana gorzej niż z pożywieniem. Suplementowana w dużych dawkach może
być toksyczna, co objawia się zaburzeniami widzenia, bólem głowy i osłabieniem mięśni. O przedawkowaniu nie
może być mowy, gdy sięgamy po naturalne jej źródła: olej słonecznikowy,
lniany, kukurydziany, sojowy, orzechy,
nasiona słonecznika.
WITAMINA K zapobiega krwotokom

Uczestniczy w procesach krzepnięcia
krwi, uszczelnia naczynia krwionośne, więc zapobiega krwotokom. Działa
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
Organizm zdrowego człowieka potrafi wytworzyć ją sam we florze bakteryjnej jelita (wtedy mówimy o witaminie

– średnia cena r ynkowa

INGA K A Z ANA

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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Przy niedoborze magnezu możemy odczuwać zmęczenie, drażliwość, napięcie
mięśni, zaburzenia rytmu serca. Stosowanie preparatów z dodatkiem tego pierwiastka jest wskazane przy intensywnej
nauce i wysiłku fizycznym oraz w okresie wzrostu u dzieci i młodzieży – buduje
też kości i zęby. Utracie magnezu sprzyja stres, więc stan przewlekłego zdenerwowania jest sygnałem, by w diecie
zwiększyć ilość pełnoziarnistego pieczywa, kasz, orzechów, migdałów, pestek dyni, warzyw strączkowych albo… czekolady. Suplementując magnez, pamiętajmy,
że można go jednak przedawkować.

B

POTAS przyjaciel zdrowego serca

WAŻNE MIKROELEMENTY

MAGNEZ pierwiastek na uspokojenie

Jest minerałem, który pomagając w przekazywaniu komunikatów między nerwami a mięśniami, zapewnia właściwą koordynację ruchów. Działa uspokajająco.

WAPŃ dla mocnych kości

Współtworzy nie tylko kości i zęby, ale
także mięśnie (w tym serce) oraz układ
nerwowy, ale jego prawidłowe wchłanianie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej ilości witaminy D. Jeśli
mamy za mało wapnia, jesteśmy narażeni na osłabienie, skurcze mięśni oraz
bóle głowy. Warto jednak wiedzieć,
że nienaturalnie zwiększone dawki samodzielnie suplementowanego wapnia mogą obniżyć wchłanianie żelaza,
cynku i magnezu, prowadząc w efekcie
do innych problemów zdrowotnych.
ŻELAZO zapobiega anemii

Fe

Przede wszystkim korzystnie działa
na układ krążenia. Ale nie tylko. Umożliwia pracę mięśni, a także spalanie cukrów i białek. W efekcie zapewnia wydajność fizyczną i psychiczną, dobrą pamięć
i należytą koncentrację. Niedobory potasu mogą objawiać się zaburzeniami nastroju, rytmu serca, zmęczeniem, bólami
mięśni, zmianami skórnymi czy zwolnieniem procesów trawiennych (wzdęcia, zaparcia). Dziennie potrzebujemy ok.
2000 mg tego minerału. Już 100 g suszonych moreli dostarczy nam 1666 mg potasu, a 100 g pomidorów (więc mniej niż
jeden) – ok. 300 g. Uwaga! Znaczną ilość
potasu tracimy, gdy używamy zbyt dużo
soli, spożywamy alkohol, pijemy za dużo
kawy, a także kiedy zażywamy leki, np.
przeczyszczające, moczopędne.

Ca

K2). Jako witamina K1 w największym
stężeniu występuje w zielonych warzywach liściastych.

R E K L A M A

N O W O Ś C I – TA N I E L E K I P O L E C A J Ą

Jest składnikiem hemoglobiny, który transportuje tlen niezbędny do pracy każdej komórki. Stymuluje odporność
i wspomaga walkę z wolnymi rodnikami. To bardzo ważny pierwiastek
dla kobiet w ciąży – warunkuje prawidłowy rozwój dziecka (wykorzystywany jest do tworzenia czerwonych krwinek w szpiku kostnym, transportuje tlen
do łożyska, uczestniczy w syntezie DNA)
oraz przeciwdziała anemii. Produkty
o największej zawartości żelaza to: komosa ryżowa, wątroba wieprzowa, krwista kaszanka, pestki dyni. Trzeba jednak pamiętać, że żelazo z produktów
naturalnych wchłania się w bardzo niskim stopniu. Stąd – w określonych sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania
na ten pierwiastek – konieczna jest jego
suplementacja.

JAKIE SUPLEMENTY POWINNIŚMY PRZYJMOWAĆ?
▼ DLA POPRAWY KONDYCJI
SKÓRY
W suplemencie mającym poprawić kondycję skóry szukajmy przeciwutleniaczy, czyli witamin A, C, E, a także selenu,
koenzymu Q10, karotenoidów
lub polifenoli z winogron oraz
wyciągów z ryb morskich.
▼ NA TRĄDZIK
Skóra trądzikowa wymaga suplementacji witaminą A i witaminami z grupy B oraz preparatami z miedzią.
▼ NA WŁOSY I PAZNOKCIE
Jeżeli mamy problem z włosami i paznokciami, szukajmy
w suplementach kwasu panto-

tenowego, cynku, krzemu, wapnia. Pamiętajmy tylko, że cynk
przyswaja się lepiej w obecności witaminy A, a nadmiar wapnia osłabia wchłanianie żelaza.
▼D
 LA KOBIET W CIĄŻY
Kobiety planujące powiększenie rodziny obowiązkowo muszą suplementować kwas foliowy, a te, które już są w ciąży
– preparaty z żelazem, które
przyszłą mamę chronią przed
anemią, a dziecko przed niską
masą urodzeniową. Optymalnie, by suplement przyjmowany w tym czasie był produktem przeznaczonym specjalnie
dla kobiet w ciąży w różnych jej
okresach lub ją planujących.

▼ DLA DZIECI

▼ DLA MĘŻCZYZN

Dzieciom należy suplementować witaminę D, która wpływa na zwiększanie jelitowego
wchłaniania wapnia i fosforu,
co w efekcie zapobiega krzywicy i gwarantuje prawidłowy
rozwój układu kostnego. Wedle aktualnych wytycznych,
zalecana dawka dla noworodków wynosi 25 µg na dobę, a dla dzieci od 1 do 10 r.ż.
– 50 µg na dobę. Zdaniem lekarzy sporadycznie można
zaobserwować u dzieci także brak żelaza lub magnezu,
natomiast witamin dzieci mają pod dostatkiem, a czasami
w nadmiarze.

Panom przydadzą się suplementy z antyoksydantami, które na poziomie komórkowym pomogą zredukować
szkody wywołane m.in. paleniem papierosów i piciem alkoholu, a także z kwasem foliowym (zmniejsza ryzyko
zawału) i selenem (wzmacnia
układ odpornościowy). Planujący potomstwo powinni pomyśleć o dodatkowej dawce
cynku, bo pierwiastek ten poprawia płodność. Nie można
go jednak przyjmować wraz
z żelazem, bo te dwa pierwiastki nawzajem blokują
swoje działanie.
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ruźlica towarzyszy
ludzkości od wieków.
Wywołuje ją bakteria zwana prątkiem gruźlicy,
odkryta przez Roberta Kocha
w 1882 r. Od tamtej pory odkryto kolejne ich gatunki, mogące
wywołać chorobę. Większość
z nich atakuje bydło, ale mogą zainfekować także człowieka. Najczęstszą postacią
jest gruźlica płucna. Prawie
90 proc. zachorowań dotyczy
właśnie układu oddechowego, obejmując oskrzela, płuca
i okoliczne węzły chłonne.

dawane 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. Nie
jest jednak możliwe, aby jedna placówka miała wszystkie preparaty w tak korzystnej dla pacjenta cenie. Będzie to raczej kilka pozycji do wyboru.

JAK MOŻNA SIĘ ZARAZIĆ?
Do zakażenia dochodzi najczęściej przez drogi oddechowe, ale
także poprzez skórę, śluzówki i drogę
pokarmową. Chora na gruźlicę osoba
wydala żywe prątki gruźlicy, np. kaszląc i odkrztuszając wydzielinę. Nie trzeba się nawet kontaktować z chorym osobiście – w kurzu i ciemności prątki mogą
przetrwać ponad 8 tygodni! Są opisy przeżycia prątków w kurzu książkowym w bibliotece nawet kilkanaście lat! Na szczęście pod wpływem słonecznego światła
giną już w ciągu kilku minut. Jeśli jednak
bakteria dostanie się na nasze błony śluzowe, może rozwinąć się choroba.
Nie każdy kontakt z prątkami gruźlicy musi się skończyć zachorowaniem. Organizm zdrowego i dobrze odżywionego

Organizm zdrowego
i dobrze odżywionego
człowieka jest
w stanie zwalczyć
inwazję bakterii.

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
wyjaśnić?
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,
HANNA MĄDR A
i te wydawane bez recepty, czyli OTC
(ang. Overjest
thewCounter),
jak sięinwazję
je poczłowieka
stanie zwalczyć
tocznie nazywa
w branży
farmaceubakterii.
Na szczęście,
ponieważ
z prątkatycznej.
Idea
OTC umożliwia
mi
gruźlicy
możemy
się spotkaćpacjentom
wszędzie:
samoleczenie
powszechnych
w
kinie, w środkach
lokomocji, dolegliwow sklepach
jak również
w okresie przed
–ści,
wszędzie,
gdzie przebywała
chorazasięosoba.
gnięciem
poradyuważano,
lekarskiej.
Przed wojną
że na gruźlicę
zapadają chudzi i słabi – i coś w tym jest.
Na
są na
bardziej
osoCzyzachorowanie
to ma wpływ
cenę podatne
leków bez
recepty?
by
niedożywione – ale także młodzi ludzie,
Tak, ponieważ
żyjący w wielkim
te leki mogą
stresie,
byćosłabiająsprze-

A jak na tym tle wygląda sprawa
leków na receptę?
Tę grupę dzielimy na dwie części – refundowane i nierefundowane przez
NFZ. Oczywiście, jeśli rozpatrujemy
to w kategoriach ceny, czyli tego, ile płaci sam pacjent. Zapłata ta nie jest ceną
całkowitą leku, bo do tego, ile uiszcza
pacjent, resztę dopłaca NFZ.

SUCHOTY

A czy są lekarstwa na receptę
całkowicie odpłatne, do których
budżet państwa nie dopłaca?
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 i kropli do oczu oraz na przykład leki
stosowane w leczeniu trądziku.

wracają
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Druga grupa lekarstw na receptę
to leki refundowane?
Tak, i tu pacjentom należy się wyjaśnienie,organizm
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od 2012
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którą chory zaczyna odkrztuszać. Wraz
z nasilaniem się kaszlu dołączają się inne objawy, takie jak zmęczenie i osłabienie, senność, spadek wagi, nocne poty,
podwyższona temperatura, powiększenie węzłów chłonnych czy bóle w klatce piersiowej. W ostrym stadium zakażeni plują krwią. Może jednak zdarzyć się
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LECZENIE
Kiedy choroba zostanie potwierdzona, można zacząć terapię, zwaną leczeniem przeciwprątkowym. Wówczas
podaje się leki bakteriobójcze, czyli antybiotyki, oraz leki bakteriostatyczne,
czyli wyjaławiające. Typowe dla walki z gruźlicą jest to, że terapia musi być
skojarzona, tzn. wymaga stosowania kilku leków jednocześnie (zwykle od 3 do 5,
a ich dawki są dostosowane do masy ciała). Musi też być długotrwała: trwa od
6 do 12 miesięcy – a jeśli trzeba, nawet
dłużej. Taki schemat leczenia wymusiły… same bakterie. Okazuje się bowiem,
że są w stanie uodpornić się na działaz naszych
podatków.
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identycznąo cenę.
kich
możliwych
podejrzanych
gruźliJesti leczenia
jeszcze kwestia
cę
ich. tańszych zamienników, ale todoc.
już dr
zagadnienie
Konsultacja:
hab. Iwonana kolejHawryłkiewicz,
pulmonolog
ną rozmowę. Warto
natomiast szukać

NOWY WIRUS W NATARCIU
Zagrożeniem może stać
się wirus ebola, czyli wirus gorączki krwotocznej. Dziś sieje zagrożenie
głównie w Afryce, jednak
ostatnio dotarł również
do Europy. Wirus ten jest
bardzo groźny: większość
zachorowań kończy się

śmiercią z wykrwawienia. Zarażenie następuje drogą kropelkową,
po bezpośrednim kontakcie z chorym. Objawy
to wysoka temperatura,
bóle mięśniowe, wymioty,
biegunka, bóle brzucha,
klatki piersiowej i gło-
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wy oraz wysypka. Potem
dochodzi do krwawienia
z jam ciała oraz do wewnętrznych krwotoków.
Chorzy umierają w ciągu
kilku dni. Niestety, nie ma
wciąż ani skutecznego lekarstwa, ani szczepionki
na tę chorobę.

– średnia cena r ynkowa

Nie trzeba
bezpośredniego
kontaktu z chorym
– w kurzu i ciemności
prątki gruźlicy mogą
przetrwać ponad
8 tygodni.

nym wynikiem (czyli potwierdzone zostaje podejrzenie gruźlicy) jest powstanie wyczuwalnego palcem płaskiego
guzka o średnicy ok. 5-6 mm. Najdokładniejsze są badania genetyczne (materiałem jest krew), niestety nie są refundowane przez NFZ.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Przez wiele lat
wierzyliśmy, że gruźlica
to wróg pokonany.
Niestety, medycyna
notuje kolejne przypadki
zachorowań.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

ZDROWIE

K ATARZ YNA PINKOSZ

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

Trudno ci zasnąć bez masażu i ciepłej kąpieli, a rano
nie możesz wstać, bo dokucza ci kręgosłup? Bóle
pleców to choroba naszej cywilizacji.

S

iedzący tryb życia, nieprawidłowa postawa, nadwaga, przewlekły stres – wszystko to powoduje, że coraz więcej osób
ma problem z kręgosłupem. W ponad 80
proc. przyczyną bólów są zmiany degeneracyjne i przemieszczenia krążków międzykręgowych (dyskopatia).

MISTERNA BUDOWLA
Kręgosłup to filar, na którym wspiera się całe ciało. Dzięki niemu możemy
stać, siedzieć, wykonywać różne czynności. Chroni też rdzeń kręgowy, którym
biegną do mózgu bodźce odbierane przez
nerwy. W jego misternej budowie podstawą są kręgi:
➤ 7 szyjnych:
są najmniejsze i najbardziej ruchome;
➤ 1 2 piersiowych:
z żebrami tworzą klatkę piersiową;
➤5
 lędźwiowych:
są najbardziej obciążone;
➤5
 krzyżowych:
są ze sobą zrośnięte, osłaniają układ
rozrodczy i pęcherz moczowy;
➤ 4 lub 5 zrośniętych kręgów kości
ogonowej.
Pomiędzy kręgami znajdują się 23 krążki
międzykręgowe (tzw. dyski) i stawy mię-

Kręgosłup to filar,
na którym wspiera
się całe ciało. Dzięki
niemu możemy stać,
siedzieć, wykonywać
różne czynności.
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dzykręgowe; przylegają do nich wiązadła
i mięśnie. Kręgosłup tworzy naturalne
boczne krzywizny: lordozę szyjną, kifozę
piersiową i lordozę lędźwiową. Dzięki takiej budowie jest elastyczny i giętki.

DLACZEGO BOLI?
Bóle pojawiają się w odcinku lędźwiowym i krzyżowym: ta część kręgosłupa jest najbardziej obciążona, zwłaszcza
gdy siedzimy lub stoimy z pochyleniem
ku przodowi, wykonując takie czynności jak zmywanie, prasowanie, odkurzanie. Kręgi lędźwiowe są wtedy uciskane z dwukrotnie większą siłą: jeśli osoba
waży 60 kg, to na odcinek lędźwiowy naciska ponad 120 kg. Gdy siedzimy nieprawidłowo (bez podparcia dla części lędźwiowej), na część lędźwiową może
naciskać nawet 250 kg!
Już po trzydziestce mogą pojawiać
się pierwsze zmiany zwyrodnieniowe.
Dyski znajdujące się pomiędzy kręgami
są zbudowane z substancji żelowej. Stopniowo tracą zdolność pochłaniania wody

Przy wadze
60 kg na odcinek
lędźwiowy naciska
ponad 120 kg.
Gdy siedzimy
nieprawidłowo,
nacisk może wynosić
nawet 250 kg!
i zaczynają sztywnieć, następuje dehydratacja – często opisywana w badaniu rezonansu magnetycznego. Powstają
szczeliny i pęknięcia, a fragmenty jądra
miażdżystego mogą się wpuklać do kanału kręgowego, powodując ucisk na nerwy,
albo przemieszczać się bocznie, napierając na korzenie nerwowe. Zespół tych objawów nosi nazwę dyskopatii.

JAK CHRONIĆ KRĘGOSŁUP
ĆWICZENIA I NAWYKI

wysokości. Gdy
siedzisz, stopy powinny
➤ Połóż się na plecach
być położone na
i wykonaj 20 razy
podłodze. Oparcie musi
uniesienia miednicy
mieć wybrzuszenie
do góry.
na wysokości lędźwi.
➤ Pamiętaj o aktywności
Krzesło powinno mieć
fizycznej. Poszukaj
też boczne oparcia,
zajęć na siłowniach
na których od czasu
(fitness z instruktorem),
do czasu można się
basenie. Szczególnie
wesprzeć, odciążając
polecana jest joga
kręgosłup.
i pilates.
➤ Ekran komputera
➤ Nie garb się.
powinien znajdować
Gdy idziesz lub
się na wysokości oczu
siedzisz, wyprostuj się,
(lub nieco poniżej).
wciągnij brzuch i napnij
Wtedy są najmniej
pośladki, wypchnij
obciążone mięśnie szyi
do przodu klatkę
i głowy.
piersiową, chcąc
➤
C

o godzina zrób przerwę
złączyć obie łopatki
w pracy: podnieś ręce
ze sobą.
do góry, przeciągnij się,
PRZY KOMPUTERZE
rób skłony do przodu
i do tylu, wstań zza
➤ Kup krzesło
biurka, przejdź się.
o regulowanej
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➤ Nie wyciągaj nóg przed
siebie. To wymusza
nienaturalne ułożenie
pleców.

DO SNU
➤ Kup średnio twardy
materac. Powinien być
równy i uginać się lekko
pod ciężarem ciała.
➤ Śpij na małej poduszce
(lub bez). W sklepie
rehabilitacyjnym
możesz kupić
specjalną poduszkę
ortopedyczno-korekcyjną. Jest
odpowiednio
wyprofilowana
i podpiera część szyjną
kręgosłupa.
➤ Nie zasypiaj wciąż
na tym samym boku.
Staraj się zmieniać
pozycje.

R E K L A M A

– średnia cena r ynkowa

MOCNE plecy

P O L E C A J Ą

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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P O L E C A J Ą

ART YKUŁ SPONSOROWANY

ZDROWIE

Te k s t ze s tr o n y w w w. r o z r u s z a j s t a w y. p l

S.O.S. DLA KRĘGÓW
Co możesz zrobić, by ratować kręgosłup? Schudnij, jeśli masz nadwagę,

Konsultacja: dr Paweł Łęgosz,
ortopeda, ordynator oddziału
Ortopedii Dorosłych Kliniki Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego

MOCNE PLECY
Ćwiczenia na piłce rozciągają
i wzmacniają mięśnie kręgosłupa.
Można wykonywać je w domu
lub zapisać się na zajęcia fitness,
w całości poświęcone wzmacnianiu
pleców i mięśni brzucha, które
odpowiadają za utrzymanie
prawidłowej postawy.

10 MINUT DLA KRĘGOSŁUPA
GDY BOLI SZYJA
1.Usiądź wygodnie. Opuść
luźno ramiona, nie
napinaj mięśni. Wykonuj
ruchy głową: w prawo,
w lewo, w przód i w tył.

2.Wykonuj głębokie ruchy
głową do przodu i do
tyłu. Staraj się dotknąć
brodą klatki piersiowej,
a potem maksymalnie
odchylić głowę do tyłu.

3. Skręcaj głowę w prawo

(jak przy przeczeniu),
potem wracaj do pozycji
wyjściowej. Następnie
skręcaj ją w lewo.
Ćwiczenie powtórz
kilka razy.

4. Rób powolnie krążenia

głową – najpierw
w jedną, potem w drugą
stronę.

5. Weź w dwie ręce

4. Połóż się na brzuchu.

GDY BOLI CZĘŚĆ
KRZYŻOWA
I LĘDŹWIOWA
1.Połóż się na plecach (na

5.Klęknij i oprzyj

ręcznik, przełóż go
z tyłu głowy. Pocieraj
o kark, tak jakbyś
chciała go wytrzeć.

materacu lub na kocu).
Ugnij nogi w kolanach,
tak aby docisnąć
lędźwiową część
kręgosłupa do podłogi.

2.Leżąc na plecach, zegnij
nogi. Chwyć je pod
kolanami i przyciągaj
do klatki piersiowej.

3.W tej samej pozycji

skręcaj nogi raz
w prawo, raz w lewo.
Staraj się, by kolana
dotknęły podłogi.
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Zegnij nogi, złap je za
kostki. Unieś głowę.
Kołysz się w przód,
w tył i na boki.

się całymi dłońmi
o podłogę. Wypinaj
kręgosłup w górę,
jednocześnie chowając
głowę. Potem unoś
głowę, opuszczając
kręgosłup (tzw. koci
grzbiet).

UWAGA! 
Jeśli ćwiczenia nie
pomagają, a ból narasta,
idź do ortopedy.
Przyczyną bólu może
być m.in. wypadnięcie
dysku – ucisk na korzeń
rdzeniowy.

Rozruszaj stawy
z Voltaren MAX
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną
z najczęściej występujących dolegliwości
układu ruchu. U blisko 60 proc. osób w wieku
55 lat i więcej, skarżących się na bóle stawów,
zdiagnozowano właśnie to schorzenie.

B

ól wywołany chorobą jest
czasem tak uciążliwy,
że utrudnia wykonywanie
codziennych czynności
i sprawia, że wielu Seniorów rezygnuje
ze swoich ulubionych zajęć. Z dolegliwościami stawów można jednak walczyć
dzięki Programowi „Rozruszaj Stawy
z Voltaren MAX do 12h™”!
Ogólnopolski Program „Rozruszaj
Stawy z Voltaren MAX do 12h™” powstał z myślą o osobach, które cierpią na bóle stawów wywołanych chorobą zwyrodnieniową stawów. Program
ma na celu pokazać Seniorom, że
nie są oni skazani na dolegliwości stawowe, ponieważ istnieją sposoby walki
z nimi. Swobodą ruchu można cieszyć
się dzięki dwóm filarom Programu: stosowaniu żelu przeciwbólowego oraz aktywności ruchowej. Voltaren® MAX,
jako jedyny żel dostępny bez recepty,
dzięki zawartości maksymalnej dawki substancji czynnej o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, działa aż do 12 godzin. Dla zdrowia stawów
niezbędna jest także aktywność ruchowa, jednak należy pamiętać, że musi
być ona dopasowana do wieku oraz możliwości ruchowej każdej osoby. Dlatego
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii opracowało autorski zestaw „12 Ćwiczeń Dla
Seniora Bez Ograniczeń”, stworzony specjalnie na potrzeby osób cierpiących
na uporczywe bóle stawów.
Ćwiczenia oraz informacje na temat
walki z bólem stawów można znaleźć
w „Poradniku o zdrowiu stawów i swobodzie ruchu”, który każdy może pobrać
bezpłatnie, ze strony internetowej Programu www.rozruszajstawy.pl. Znajdują
się tam również praktyczne porady jak
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przeciwdziałać dolegliwościom stawów,
filmowy kurs prezentujący jak prawidłowo wykonywać zestaw „12 Ćwiczeń
Dla Seniora Bez Ograniczeń” oraz informacje o planowanych wydarzeniach
Programu.
Na stronie internetowej czeka więcej niespodzianek – można tam znaleźć
także relacje z dotychczasowych spotkań Programu! W celu pokazania Seniorom, jak należy prawidłowo dbać
ozdrowie stawów, Program „Rozruszaj
Stawy z Voltaren MAX do 12h™” organizuje w całej Polsce bezpłatne spotkania z fizjoterapeutami, w czasie których
można trenować „12 Ćwiczeń Dla Seniora Bez Ograniczeń”, otrzymać od fizjoterapeutów praktyczne porady dotyczące
walki z bólem stawów.
Już dziś wejdź na stronę internetową www.rozruszajstawy.pl i dołączyć
do grona Seniorów Bez Ograniczeń!

R E K L A M A

a przede wszystkim zmień styl życia.
Podstawą jest ruch: może to być spacer,
jazda na rowerze. Jednak najbardziej korzystne są ćwiczenia odciążające kręgosłup, takie jak pływanie (szczególnie
na plecach i kraulem).

– średnia cena r ynkowa

Dyskopatia lędźwiowa najczęściej daje o sobie znać bólami okolicy lędźwiowo-krzyżowej, niekiedy promieniującymi do jednej lub obu nóg (rwa kulszowa).
Z kolei wielogodzinne siedzenie powoduje silne napięcie w obrębie karku i zwyrodnienie kręgów szyjnych – to dyskopatia szyjna, która objawia się bólem
obejmującym okolice barku, łopatki, dolną część karku. Po pewnym czasie mogą
pojawiać się uporczywe bóle głowy (tzw.
migrena szyjna).
Przeciążenie kręgosłupa powoduje przemieszczenie jądra miażdżystego
(centralny element dysku), co może spowodować przepuklinę, czyli tak zwane wypadnięcie dysku – wystarczy niewielki gwałtowny ruch, np. podniesienie
z podłogi czegoś ciężkiego.

P O L E C A J Ą

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

M E DY C Y N A N AT U R A L N A

Kiedy wczesnym latem poranna rosa opadnie i słońce
zaświeci, na pachnące ziołami mazurskie pola wyruszają
zbieracze. Ich celem jest złocisty dziurawiec. To jedno
z najbardziej poszukiwanych i cenionych w medycynie ziół.

Z

wą go polną rutą, arliką, dziurawnikiem,
dzwońcem, żółtokwiatką, zielem krzyżowym,
zielem św. Jana i świętojańskim, jako że rozkwita 24 czerwca. Według starych wierzeń zbierany w świetle księżyca w noc imienin
Jana ma największą moc, która może
pomóc wyczarować oczekiwaną miłość, a złe duchy odstraszą zawieszone
na drzwiach bukiety z żółtych kwiatów w kształcie gwiazdek.

LEK DOSKONAŁY
Dziurawiec (Hypericum perforatum) rośnie na polanach, przy drogach w Europie, Azji, Ameryce Północnej. Ta wieloletnia roślina wyrasta
do metra wysokości. Na jej listkach
widoczne są punkciki, zbiornicz
ki czerwonego soku, któremu zioło zawdzięcza lecznicze właściwo
ści. Już starożytni wykorzystywali
dziurawiec do leczenia bólu żołądka,

na oparzenia, rwę kulszową i nerwice. W średniowieczu rośliną tą leczono owrzodzenia i reumatyzm. W XV
wieku ojciec medycyny nowożytnej
Paracelsus opisywał ją jako najlepszy ziołowy lek na świecie, który pomaga w nerwicach. Potwierdzono
to w pierwszym przewodniku farmakoterapii z 1618 roku wydanym w Londynie, gdzie olej z dziurawca uznano
jako leczniczy, a 12 lat później zalecono stosowanie zioła w uśmierzaniu
melancholii. Idąc tropem medycyny
ludowej, można sądzić, że dziurawiec
to lek niemal doskonały. Poddawano
go więc badaniom, na podstawie których naukowcy doszli do wniosku,
że składniki rośliny faktycznie działają na wielu schorzeń.

nik – hyperycyna oraz jej pochodne. Substancje te działają m.in. przeciwdepresyjnie, przeciwzapalnie
i rozkurczowo. Flawonoidy, a zwłaszcza hiperozyd działają moczopędnie,
ułatwiają też usuwanie szkodliwych
produktów przemiany materii, zapobiegając kamieniom moczowym. Inne,
np. rutyna i kwercetyna – uszczelniają naczynia włosowate, garbniki dzia
łają przeciwbiegunkowo i ściągająco,
wspomagają trawienie i wydzielanie
soków żołądkow ych, cholina chroni
wątrobę, a olejki eteryczne – rozkur
czowo, zaś pochodząca z nasion hyperforyna ma właściwości antybiotyczne. Dziurawiec zawiera też kwasy
organiczne, pektyny, sole mineralne,
witaminy A i C.

CO ON W SOBIE MA?
Uważa się, że dziurawiec zawiera około dziesięciu składników
biologicznie czynnych. Najbardziej
cenionym jest czerwony barw-

DLA CIAŁA I DUSZY

Magiczne

ziele

dziurawiec
26

Dziurawiec to roślina, której właściwości zależą od tego, jak się ją przyrządzi. Napary, które zawierają składniki rozpuszczalne w wodzie działają
przeciwzapalnie i dezynfekcyjnie, pomogą przy bólach żołądka, niestrawności, skurczach jelit, dolegliwościach
wątroby, woreczka żółciowego czy
w kamicy nerkowej. Uważa się, że zapobiegają nocnemu moczeniu się dzieci.
Ale herbatki nie pomogą w leczeniu
stanów lękowych, gdyż znajdująca się
w dziurawcu hyperycyna nie rozpuszcza się w wodzie. Osobom znerwicowanym i cierpiącym z powodu bezsenności, zespołu przewlekłego zmęczenia,
kobietom w okresie klimakterium poleca się wyciągi alkoholowe i olejowe, które można kupić w aptekach.
Zdania na temat, czy zioło to pomaga w leczeniu depresji, są podzielone. Są entuzjaści i rzesze ludzi, którym dziurawiec pomógł. Także prace
naukowców dowodzą skuteczności preparatów tej rośliny przy schorzeniach
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Z KORZYŚCIĄ DLA CERY
Wyciągi olejowe z dziurawca wykorzystywane są w kosmetyce jako składnik emulsji do ciała i twarzy. Szczególnie dla cery wrażliwej i skłonnej
do alergii. Jego bakteriobójcze i ściągające działanie sprawdza się w kremach
do cery tłustej, skłonnej do wyprysków,
wrażliwej na inne kosmetyki. Regeneracyjny olejek można zrobić samemu,
zalewając kwiaty dziurawca olejem.
Po dwóch tygodniach preparat nadaje się do smarowania suchej i spękanej
skóry. Wyciągi z dziurawca można także stosować, tylko z zalecenia lekarza,
w terapii zaniku pigmentu skóry, czyli bielactwa. Trzeba jednak pamiętać,
że roślina zawiera substancje fotodynamiczne. Mogą one powodować fotoalergię, czyli nadwrażliwość na światło
słoneczne. Dlatego używając kosmetyków z dziurawcem, po wypiciu naparu
czy zażyciu tabletek powinno się unikać opalania, gdyż może się to skończyć
poparzeniem skóry. Szczególnie grozi
to osobom o jasnej karnacji lub ze zmianami skórnymi. A że problem jest poważny, świadczy fakt, że trwają prace
naukowe mające odpowiedzieć na pytanie: czy dziurawiec może mieć wpływ
na rozwój czerniaka.

INTERAKCJE Z LEKAMI
Dziurawiec to roślina, która nie lubi niektórych leków i wchodzi z nimi
w interakcje. Nie można go podawać
z wybranymi chemioterapeutykami,
gdyż może osłabić ich działanie. Należy też uważać na stosowanie preparatów z dziurawca z digoksyną, warfaryną, cyklosporyną, a także z lekami
antykoncepcyjnymi, gdyż może obniżyć ich skuteczność i przyczynić się
do nieplanowanej ciąży. Groźne dla życia reakcje mogą wystąpić w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi czy
tymi na nadciśnienie. Lekarze zalecają
odstawienie leków z dziurawcem także
przed operacjami, gdyż może on powodować zakrzepy.

– średnia cena r ynkowa

Używając kosmetyków
z dziurawcem,
po wypiciu naparu
czy zażyciu tabletek
powinno się unikać
opalania, gdyż może
się to skończyć
poparzeniem skóry.

o podłożu psychicznym. Uważa się,
że stosowanie suplementów z wyciągiem z dziurawca może być terapią zastępującą w lżejszych przypadkach stosowanie leków przeciwdepresyjnych.
Ale są też sceptycy, którzy twierdzą,
że zioła owszem tak, mogą złagodzić
niektóre objawy nerwicowe przy dłuższym stosowaniu, jednak do leczenia
depresji konieczne jest solidne wsparcie medyczne i psychologiczne.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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RUCH TO ZDROWIE
ZADECYDOWAŁ PRZYPADEK

Ale, ZUMBA!
URSZULA MAKOWSKA

To eksplozja energii.
Pozwala rozładować stres
i napięcie, a jednocześnie
poprawić kondycję
i schudnąć. Zumba!
Codziennie na świecie
ćwiczy ją 500 tys. osób.

G

dybym miała powiedzieć,
z czym mi się kojarzy zumba,
odparłabym bez zastanowienia: radość, spontaniczność
i pozytywna energia. Świetna zabawa. Takiej przyjemności nigdy nie dał mi aerobic, nie wspominając o pilatesie. Tak naprawdę te zajęcia były nudne. Miałam
dosyć ćwiczeń z nieskończoną liczbą monotonnych powtórzeń.
Moja zumba to aqua zumba – bo od
pewnego czasu mam problemy z kręgosłupem. Taniec w wodzie. Wydawało
mi się to nieprawdopodobne. Bo jak pokonać opór wody i jeszcze tańczyć? Czy nadążę za instruktorką i resztą grupy? Czy
się nie ośmieszę, myląc kroki? – zastana-

wiałam się przed pierwszymi zajęciami.
Początkowo nieco się gubiłam, ale machnęłam na to ręką. W wodzie przecież nic
nie widać. Na kolejnych zajęciach poszło
już zdecydowanie lepiej.
– Mamy dobrze się bawić – powtarza
przed każdymi zajęciami Kasia Sobczyńska, instruktorka Zumba® fitness, która
sama emanuje pozytywną energią i radością. – Wolno śpiewać. Wolno krzyczeć.
I śmiać się! – wyjaśnia.

LATYNOSKI KOKTAJL
Zumba® fitness to nic innego jak dynamiczna fuzja aerobiku i latynoskich
tańców. Łączy w sobie elementy salsy,
rumby, merengue, cza-czy, cumbii, samby, flamenco, reggaetonu, hip-hopu, ale
też innych tanecznych rytmów: twista,
tańca brzucha, bollywood, rock and rolla
i ulubionych utworów instruktora.
Skąd ta popularność? Przede wszystkim Zumba® jest inna niż pozostałe zajęcia fitness. Proste kroki taneczne, atrakcyjna kombinacja ruchów, do tego bardzo
energetyzująca muzyka. Jednym słowem, świetna zabawa, a przy okazji trening całego ciała. Żywiołowa choreografia bardzo dobrze wpływa na serce, układ
krążenia i oddechowy. Dzięki regularnym ćwiczeniom nie tylko można po-
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prawić kondycję fizyczną i koordynację
ruchową, ale również zredukować tkankę tłuszczową. Dynamiczne układy taneczne pomagają w uwalnianiu endorfin
(tzw. hormonów szczęścia), co pozwala
pozbyć się napięcia i stresu, zapomnieć
o problemach dnia codziennego.

Proste kroki taneczne
i do tego bardzo
energetyzująca
muzyka. Jednym
słowem, świetna
zabawa, a przy okazji
trening całego ciała.
Ile można spalić w trakcie ćwiczeń?
Zależy to od formy zajęć. Przy intensywnym treningu nawet do 700 kalorii
przez godzinę.
W czym ćwiczyć? Podstawą jest wygodne sportowe obuwie. Poza tym – pełna
swoboda. Legginsy, biodrówki, spodnie
od dresu, do tego kolorowy top czy podkoszulek, opaska lub chustka na włosy.

Tak jakoś się dzieje, że większość genialnych wynalazków i rozwiązań powstała przez przypadek. Zumba również.
Miało to miejsce w Kolumbii w latach 90.
XX wieku. Jej twórcą jest tancerz, choreograf Alberto „Beto” Perez, od najmłodszych lat zakochany w muzyce latynoamerykańskiej. Będąc instruktorem
fitness, nigdy nie przypuszczał, że uda
mu się dokonać światowej rewolucji w tej
dziedzinie. „Pewnego dnia, gdy przyszedłem na zajęcia – pisze na swojej stronie
internetowej Perez – okazało się, że zostawiłem nagrania do aerobiku w domu. Zajrzałem raz jeszcze do torby i wyjąłem taśmy z salsą i merengue, muzyką, której
lubiłem słuchać. Nigdy wcześniej nie pomyślałem, aby połączyć aerobik z tańcem. W tym momencie jednak nie miałem innego wyjścia”. Improwizując,
ułożył do salsy choreografię, co spotkało się z niezwykłym entuzjazmem ćwiczących pań. To przesądziło o dalszej karierze tych zajęć. Szybko zyskały dużą
popularność w Ameryce Łacińskiej, a następnie na innych kontynentach.
Dzisiaj ćwiczy ją ponad 15 milionów
osób w ponad 180 krajach. Wśród entuzjastów są również gwiazdy i celebryci,
m.in.: Shakira, Madonna, Jennifer Lopez,
Natalie Portman, Victoria Beckham, Kirstie Alley, Emma Watson czy Halle Berry.

TO JUŻ STYL ŻYCIA
Na świecie zumba już dawno przestała być tylko formą aktywności. To również muzyka, moda, maratony taneczne,
styl życia. Dostępne są DVD z nagraniami, magazyn „ZLife”, jak również markowe ubrania i akcesoria do zumby: podkoszulki, spodnie, buty, torby, czapki,
bransoletki, bandanki, a nawet naklejki
na paznokcie. To zastrzeżona oryginalna
marka, logo i znak towarowy.
Ideą zumby jest uśmiech, dobra
zabawa i przyjemne spędzanie czasu.
Jej twórca marzy o produkcji musicalu
w broadwayowskim stylu, bo też jego życie to gotowy scenariusz na filmową opowieść. O trudnym dzieciństwie, wytrwałości, marzeniach i sukcesie, a przede
wszystkim o zumbie.
Konsultacja: Kasia Sobczyńska,
instruktorka Zumba® fitness

JAKĄ ZUMBĘ WYBRAĆ?
Zumba fitness jest dla każdego! Bez
względu na płeć, wiek, wagę, sprawność
fizyczną. Aby umożliwić wszystkim czerpanie radości z zajęć, opracowano różne
ich formy (elementami stałymi pozostaje muzyka, atmosfera zabawy i taneczny
ruch). Oto one:
ZUMBA® FITNESS (basic) – zajęcia uniwersalne, połączenie treningu cardio,
tańców latynoskich i dynamicznej zabawy. Proste i łatwe do powtórzenia układy choreograficzne oparto na krokach
4 podstawowych tańców: cumbii, salsy, merengue, reggaetonu (dla urozmaicenia wprowadza się także inne style taneczne, takie jak: samba, cza-cza,
tango, bollywood, twist, rock and roll,
flamenco, batchata czy afro).
ZUMBA SENATO™ – zajęcia, na których
w choreografii wykorzystuje się krzesła,
zdecydowanie najlepsza na modelowanie ciała, zwłaszcza mięśni brzucha, ud
i pośladków. Trening bardzo intensywny,
skoncentrowany na spalaniu kalorii. Jednocześnie nie pozbawiony zabawy.
ZUMBA® TONING – to propozycja dla
osób bardziej sprawnych fizycznie, pragnących skoncentrować się na ujędrnianiu ciała, rzeźbieniu sylwetki i spalaniu
większej ilości kalorii. Podczas zajęć wykorzystuje się specjalne lekkie ciężarki, podobne do marakasów, które nie tylko pomagają wzmocnić określone partie
ciała: ramiona, mięśnie brzucha czy ud,
ale także podkreślają rytm.
ZUMBA® GOLD – zajęcia dla osób mających problemy z nadwagą, kręgosłupem
czy stawami, starszych. Również dla kobiet w ciąży, po porodzie, osób z lekkimi
urazami, chorujących na cukrzycę, nadciśnienie. Są mniej intensywne, unika się
podskoków, obrotów i skomplikowanych
układów.
AQUA ZUMBA® – nazywana imprezą w basenie, połączenie klasycznej
Zumby® (o nieco zwolnionym tempie
ze względu na opór wody) z ćwiczeniami w basenie (aqua fitness). Nie obciąża
kręgosłupa, stawów, wiązadeł ani ścięgien – jest więc bardzo bezpieczną formą aktywności ruchowej, kształtuje
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całą sylwetkę, wzmacnia mięśnie i poprawia kondycję. Ze względu na opór
wody wszystkie ruchy wymagają większej energii, dzięki czemu spala się
więcej kalorii. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba umieć pływać.
ZUMBA IN THE CIRCUIT ™ – to propozycja dla osób wyjątkowo aktywnych fizycznie, które chcą połączyć bardzo
intensywny trening wzmacniający z krokami tanecznymi. Zajęcia pozwalają przyśpieszyć metabolizm, spalić dużą ilość kalorii, wzmocnić siłę mięśni,
zwiększyć wydolność organizmu.
ZUMBA® STEP – łączy siłę treningu
na stepie oraz radość i zabawę, jaką
przynosi Zumba® fitness. Mocno modeluje i wzmacnia dolne partie ciała.
ZUMBA® KIDS i KIDS JR – dla dzieci
w wieku 7–11 i 4–6 lat, dynamiczna zabawa inspirowana rytmami latynoskimi połączona z treningiem cardio, wykorzystująca podstawowe rytmy i kroki
z klasycznej Zumba® fitness. Zumbini™
– propozycja dla najmłodszych fanów
Zumba® od 0 do 3 lat. W Polsce jeszcze
niedostępna. Pozwala dzieciom i ich rodzicom razem cieszyć się muzyką.

URODA

URODA

Płynny

ELIKSIR
O
Tłoczone na zimno olejki
roślinne to prawdziwe
eliksiry drogocennych
substancji. Natłuszczają,
wygładzają, zmiękczają,
oczyszczają – zarówno
skórę, jak i włosy.
Zobacz, dlaczego
nadają się do odegrania
pierwszoplanowej roli
w codziennej pielęgnacji.

lejek to kosmetyk tłusty,
a to nie każdy lubi. Intuicyjnie przeczuwamy,
że stosowanie może być
uciążliwe i zakończyć
się zabrudzeniem ubrania czy uczuciem
lepkości na skórze. Obawiamy się, że zamiast satynowej gładkości otrzymamy
niekontrolowane błyszczenie, boimy się,
że systematyczne stosowanie zatka pory
skóry, spowoduje wypryski, obciąży nadmiernie włosy. Niesłusznie. Jeśli dobrze
dobierzemy olejek do potrzeb, nie będzie
kłopotliwy w użytkowaniu, a odpowiednio dawkowany zdziała cuda.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Tłoczone z roślin oleje są bogate
w lipidy i witaminy, dlatego odżywia-

JAK DOPASOWAĆ RODZAJ OLEJKU DO TYPU SKÓRY?
Dla skóry suchej i przesuszonej najlepszy będzie olej z awokado, tłusty i bogaty w witaminę A. Z kolei olej jojoba, który ma formę ciekłego wosku, będzie dobry
do pielęgnacji skóry tłustej lub mieszanej. Do cery wrażliwej i naczyniowej polecany jest olej ze słodkich migdałów, który wzmacnia naturalną barierę ochronną.
W przypadku cery trądzikowej i tłustej, dojrzałej i zwiotczałej wspaniale sprawdzi
się olejek arganowy – bodaj najwszechstronniejszy ze wszytskich.
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POCHWAŁA MINIMALIZMU
Kobiety o włosach ciemnych, gęstych i grubych mogą stosować do pielęgnacji olejki czyste, nawet takie sprzedawane w sklepach zielarskich. Trzy,
cztery krople należy rozgrzać w dłoniach, a potem wetrzeć, najlepiej od połowy długości kosmyków, aż po końców-

PRZEGLĄD OLEJKOWYCH MOŻLIWOŚCI
Olej arganowy – odżywia
i wzmacnia włosy
suche, nawilża tłuste,
zabezpiecza też przed
gorącym powietrzem
(np. z suszarek).
W kosmetykach do twarzy
– wzorowo nawilża,
wzmacnia i regeneruje
naskórek. Jego cząsteczki
są na tyle małe, że
mogą penetrować
skórę. W preparatach
do ciała zmiękcza
(można go stosować
do pielęgnacji pięt, łokci
i kolan), wspomaga
leczenie rozstępów.
Należy do olejów
suchych, więc idealnie się
wchłania.
Olej z awokado – dobry
do włosów, szczególnie
przesuszonych
i zniszczonych.
Zawiera dużo kwasów
tłuszczowych oraz
witamin A, B1, B2, więc
wygładza i odżywia
włókno włosa.
Olej jojoba – zmiękcza,
odżywia i nawilża
zniszczone kosmyki,
stosowany na skórę
– łagodzi stany zapalne.
Stosuje się go w leczeniu
łupieżu, egzemy oraz
łuszczycy.
Olej kokosowy
– w temperaturze
pokojowej zastyga
w białą pastę. Użyty
do pielęgnacji ciała,

łagodzi podrażnienia
skóry, delikatnie ją ściąga
i chłodzi. Zastosowany
do wstępnego
oczyszczania włosów,
po późniejszym umyciu
szamponem, zapewnia
im połysk, gęstość,
miękkość i elastyczność,
dzięki czemu łatwiej
się układają. Może być
stosowany jako pasta
nabłyszczająca włosy.
Olej konopny
– pozyskiwany jest
z nasion konopi
siewnych. Ma
właściwości odkażające
i przeciwzapalne,
więc może być
wykorzystywany jako
jeden ze sposobów walki
z trądzikiem.
Olej z nasion lnu
– bogaty w kwasy
tłuszczowe omega 3, 6 i 9.
Przyspiesza gojenie się
ran, pielęgnuje skórę ze
skłonnością do stanów
zapalnych.
Olej z orzechów
macadamia – ma duże
cząsteczki, więc działa
tylko na powierzchni
naskórka. Tworzy
warstwę ochronną
zapobiegającą utracie
wilgoci, świetnie
regeneruje nadmiernie
łuszczący się naskórek.
Ponieważ może zatykać
pory, lepiej stosować
go tylko do ciała.
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Korzystny do pielęgnacji
włosów suchych
i łamliwych, bo lekko
je natłuszcza, dając
odpowiednie nawilżenie
i zabezpieczenie przed
rozdwajaniem się.
Olej ze słodkich
migdałów – bogaty
w kwasy tłuszczowe
omega 9, witaminy E i D,
olejki eteryczne, magnez
i wapń. Stosowany
na włosy zmiękcza
je, wygładza, dodaje
połysku, odbudowuje ich
strukturę. W pielęgnacji
ciała najlepiej sprawdzi
się do skóry suchej
i swędzącej. Ma lekką
konsystencję, łatwo się
wchłania.
Olej palmowy – polecany
do skóry przesuszonej,
bo jego składniki
(kwasy nasycone
i nienasycone) są takie
same jak znajdujące się
w naturalnym płaszczu
lipidowym ludzkiej skóry.
Ma też silne właściwości
przeciwbakteryjne, więc
można go stosować
do skóry zmienionej
zapalnie.
Olej z pestek
winogron – zawiera
wysokie stężenie
kwasu linolowego,
który jest silnym
przeciwutleniaczem.
Dobrze więc go stosować
do pielęgnacji twarzy.

– średnia cena r ynkowa

MAŁGORZ ATA ŻEBROWSK A

nieważ jednak włosy większości z nas
są cienkie i delikatne – stąd obawa,
czy udźwigną odżywcze bogactwo olejowych formuł. Owszem, o ile użyjemy
ich z umiarem, pamiętając, że zawsze
łatwiej dołożyć nieco kosmetyku, niż
powtórnie myć włosy.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

ją kosmyki, nawilżają je, wygładzają ich strukturę, chronią przed słońcem i wiatrem. Zawarte w nich kwasy
tłuszczowe nadają fryzurze miękkość,
elastyczność i zdrowy połysk. Najczęściej stosowany w kosmetykach do włosów – olejek arganowy – rewelacyjnie
nawilży kosmyki niezależnie od rodzaju – zarówno te przesuszone, jak
i przetłuszczające się. Lniany – jest
idealny do włosów farbowanych. Otuli je ochronną warstwą i spowolni wypłukiwanie barwnika. Olejki z awokado, kiełków pszenicy czy pestek
winogron zadziałają odżywczo i rewitalizująco. Brzmi zachęcająco. Po-
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ki. Jeśli jednak mamy włosy cienkie,
delikatne, jasne, zamiast czystego olejku wybierzmy preparat drogeryjny,
o lżejszej konsystencji, najlepiej w formie sprayu. Często ma nietłustą formułę tzw. suchego olejku (po aplikacji
nie zostawia tłustej warstwy). Kosmetyk rozpylamy na całe włosy z dużej odległości, odrobinę możemy wmasować
w same końcówki. Należy pamiętać,
by nie spryskiwać olejkami skóry głowy
– osadzona na niej warstwa kosmetyku może doprowadzić do zaczopowywania mieszków włosowych, gorszej mikrocyrkulacji powietrza i zwiększonej
produkcji sebum.

DO CIAŁA I TWARZY
Olejki wykorzystywane są w kosmetyce w formie naturalnie olejowej
oraz jako składnik bazowy kremów,
mleczek, balsamów do ciała, w których
stanowią rodzaj nośnika innych składników (w tłuszczach łatwo rozpuszczają się witaminy A, E, D). W tych produktach olejki występują jednak raczej
jako statyści niż aktorzy pierwszego
planu. Większość składu kremów z olejkami stanowi zawsze woda i emulgatory, oleje występują na dalszych
miejscach w składzie INCI. Co innego
czyste olejki. Są bogactwem nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu wspaniale nawilżają, natłuszczają
i chronią przed czynnikami zewnętrznymi. Ale nie powinnyśmy ich używać
codziennie! Dlaczego? Zawierają trójglicerydy, które uszczelniają warstwę
rogową naskórka, ale tylko do czasu kąpieli. Wtedy są wymywane, a w „murze” bariery naskórkowej pozostają puste miejsca, przez które szybciej paruje
woda, powodując przesuszenie skóry.
To dlatego masażyści używający olejków tak często mają spierzchnięte dłonie. Czyste wyciągi, które wykorzystujemy do pielęgnacji ciała czy twarzy,
aplikujmy co dwa-trzy dni – wtedy naskórek będzie miał czas, by się zregenerować i uzupełnić wymywane w czasie
oczyszczania lipidy. Jeśli chcemy używać go częściej – to do kąpieli, pamiętając, że najpierw powinniśmy umyć
się żelem, a dopiero potem zrobić sobie relaksującą kąpiel z dodatkiem olejków, oraz wycierać mokre ciało tak delikatnie, by nie zetrzeć powstałej na
nim warstwy ochronnej. Nie musimy już używać nawilżającego balsamu
– skóra pozostanie natłuszczona. Uwaga – wanna też.
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OLEJEK DO WŁOSÓW
● Może służyć do wstępnego
oczyszczania włosów.
Wmasowujemy kilkanaście
kropel, odczekujemy 20 minut
(po owinięciu głowy ręcznikiem
możemy potraktować to jako
maskę trzymaną na włosach
przez całą noc), po czym myjemy
je dwukrotnie tradycyjnym
szamponem.
● Nałożony w minimalnej ilości
na mokre, lekko osuszone włosy,
ułatwi ich rozczesywanie i zapewni miękkość po wysuszeniu.
Ważne, by nie przesadzić
z ilością kosmetyku, gdyż wtedy zamiast miękkości uzyskamy
efekt przetłuszczenia już chwilę
po umyciu.
● Zaaplikowany na suche włosy
(trzy krople rozcieramy
w dłoniach i przeciągamy
po kosmykach, starając się
nie dotykać skóry głowy) ochroni
kolor i zapewni blask poprzez
zespolenie odstających łusek
z łodygą włosa i tym samym
lepsze jego nawilżenie.
● Wtarty w końcówki – zapobiegnie
ich rozdwajaniu.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ?

Nie znam tego słowa
Czegoś takiego nigdy
nie było w moim domu.
Raczej nazwałabym
to przywiązaniem.
Wyprowadziłam się z domu
cztery lata temu, a rodzice
i pies nadal wariują.

I

idę do pracy, 9 rano – dzwoni mama i nie może przestać się śmiać.
Okazało się, że przez parę minut
siedziała na tylnym siedzeniu samochodu – za kierowcą i czekała, aż ktoś ją zawiezie do miasta. Mieszka sama, samochód jest jej, nigdy nie
miała prywatnego kierowcy. No, chyba że mnie. Raz wsiadły z babcią na odwrót – mama jako pasażer, babcia jako
kierowca – nie ma prawa jazdy, ale jest
mocno zdeterminowana.
Za każdym razem jak wracam do
domu, pies nie odstępuje mnie na krok.
Chodzimy razem wszędzie – od kuchni do toalety. Spać też musimy razem,
ale że ma 16 lat, to muszę go na to łóżko wsadzać, a potem z niego ściągać. Postarzał się (w końcu na ludzki wiek jest
80-latkiem), wstaje o 6 rano, je śniadanie i idzie przed telewizor, a jeszcze
niedawno wylegiwaliśmy się do 12. po
imprezach. Wszystko się poprzestawiało. Jak mnie nie ma – nie umie znaleźć
sobie miejsca, jak jestem – też jest źle.
Ale u nas poprzestawiało się już jakiś czas temu. Jak miałam 10 lat, poszłyśmy z mamą na basen. Moja rodzicielka biegała między szafkami
i szukała swoich rzeczy, a to kluczyków do samochodu, a to ręcznika. Kto
by się spodziewał, że naraz można my-

śleć o tylu rzeczach. Mama zagubiona,
a ja kolejno podawałam lokalizację
przedmiotów. W pewnym momencie kobieta, która cały czas przyglądała się tej
sytuacji, powiedziała: widzę, że zamieniły się panie rolami. – Tak, i to parę
lat temu – odpowiedziałam zrezygnowana. Moja wyprowadzka mogła być
tragiczna w skutkach. Mogła, ale nie
była. Chyba wszystkim w jakimś stopniu wyszła na dobre. No, może nie psu,
on do dzisiaj nie rozumie, dlaczego pojawiam się i znikam.
Rodzicom zawsze trudno jest pogodzić się z wyprowadzką dziecka, bo nieważne, ile ma lat, na zawsze pozostanie
ich dzieckiem. Tyle że nie zawsze wynika to z obawy przed wielkim światem,
który pochłania młode ofiary. Dzieci
dorastają, ale dorośli powinni też dojrzeć do myśli, że ich dzieci są już duże
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Olejki można aplikować
zarówno na mokre, jak
i suche włosy.
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i muszą nauczyć się żyć samodzielnie.
Młodzi szybko adaptują się do nowych
warunków, chwila moment i mają nowych przyjaciół, nowe plany na wieczór czy dalszą przyszłość. A rodzice?
Nagle mają więcej czasu i nie wiedzą, co z nim zrobić. Nie trzeba nikogo odbierać ze szkoły, wozić na zajęcia,
nie ma z kim chodzić na zakupy, komu gotować. Z jednej strony wolność,
z drugiej smutek i pustka. Chciałoby
się, żeby rodzice byli niegrzeczni, gdy
nie ma dzieci w domu. A nie siedzieli przy kominku pod wspólnym kocem
i chlipali za swoją malutką kruszynką, która od wielu lat nie jest malutka.
Dla nich to jest okazja, żeby przeżywać
drugą młodość, znowu się bawić i korzystać z życia. Po co cały czas martwić
się o dzieciaki. Przecież one i tak zawsze będą robić to, co chcą.

DZIECKO

R E K L A M A

brudnych rąk
AGATA DOMAŃSKA

Zaczyna się szkoła. To czas nauki i zabawy – ale też
brudnych rąk, wspólnych toalet, niewietrzonych sal
gimnastycznych i zakurzonych korytarzy.

K

iedy dziecko jest pod naszą czujną opieką, ostrzegamy je, aby nie jadło brudnymi rękoma i myło dłonie
po wyjściu z toalety, po zabawie
w piaskownicy czy z domowym pupilem. Jednak gdy dziecko znika w czeluści szkolnych korytarzy, tracimy
nad nim kontrolę. Trzeba mu więc
uświadomić, jakie zagrożenia czyhają na brudnych rączkach, i nauczyć,
w jaki sposób może uniknąć zakażeń
– nawet gdy jest samo poza domem.

AFTY I PLEŚNIAWKI
Te pierwsze wywołują wirusy i bakterie, te drugie – drożdżaki. Źródłem zakażenia może być podniesiony z ziemi lizak, żuta razem z przyjacielem guma czy
kanapka, która spadła na podłogę. Afty
to niewielkie, bolesne pęcherzyki z czerwoną obwódką, które występują pojedynczo lub w grupach. Pleśniawki wyglądają jak resztki mleka na błonie śluzowej.
Gdy je ścieramy, pojawia się krew.
Jak pomóc dziecku? Przede wszystkim wzbogacić jego dietę w produkty za-

wierające cynk i witaminę C – afty i pleśniawki pojawiają się najczęściej u dzieci
o obniżonej odporności. Same zmiany
w buzi warto smarować odpowiednimi
środkami – dostaniemy je w każdej aptece bez recepty. Pomocna może być też
herbatka z rumianku. Dopóki w buzi
malucha utrzymują się zmiany, unikajmy pokarmów, które mogą je podrażnić
i utrudnić gojenie, np. kwaśnych i słonych potraw. Czasem w przypadku pleśniawek konieczna jest wizyta u lekarza
i recepta na lek antygrzybiczy.

PASOŻYTY
Najbardziej powszechne to owsiki
i glista ludzka. Oba pasożyty wędrują do
buzi dziecka w postaci mikroskopijnych
jajeczek na brudnych rękach. Zakażony
owsikami uczeń przenosi ich jajeczka pod
paznokciami. Jajeczka glisty znajdują się

WIRUSOWE ZAPALENIE
WĄTROBY TYPU A (WZW A)
Jest to wirusowa choroba, inaczej
zwana żółtaczką pokarmową. Do zakażenia dochodzi podczas jedzenia skażonego
wirusami pokarmu lub wody – ale także
podczas korzystania z tych samych sztućców czy toalety co chora osoba. WZW
typu A z początku przypomina grypę:
dziecko źle się czuje, ma temperaturę, boli je brzuch i mięśnie, męczą je nudności
i wymioty. Po kilku dniach pojawia się
zażółcenie skóry i białek oczu. Mocz staje
się ciemnobrązowy, a kał jasny.
Jak pomóc dziecku? Na tę chorobę
można i warto się zaszczepić. Wprawdzie za szczepionkę trzeba będzie zapłacić (ok. 100 zł), ale dobrze się na to zdecydować: wirus WZW typu A występuje
powszechnie, dziecko może się nim zarazić także u dentysty, fryzjera czy podczas prostych zabiegów medycznych. Jeśli jednak zachoruje, często konieczne
bywa leczenie szpitalne, a po wyzdrowieniu przez kilka miesięcy trzeba stosować
dietę, która nie obciąża wątroby.

ROTAWIRUS
Jest sprawcą grypy żołądkowej. Choroba trwa zwykle krótko, ale bywa bardzo dokuczliwa. Gdy wirus wtargnie do
żołądka i jelit, wywołuje objawy charakterystyczne dla zatrucia pokarmowego:
biegunkę, bóle brzucha, mdłości, wymioty. Zarażamy się nim drogą pokarmową. Często poprzez bezpośredni kontakt
z chorym, np. przez podanie mu ręki, dotykanie przedmiotów, z którymi dziecko
mało styczność, lub przez spożycie zakażonych pokarmów.
Jak pomóc dziecku? Niestety, leku
na „grypę żołądkową” nie ma. Ponieważ
powoduje ją wirus, organizm sam musi dać sobie z nim radę. Na szczęście poprawa zwykle następuje po 2-4 dniach,
a wszystkie objawy znikają po 6-8 dniach

Konsultacja: dr Joanna Gzik, pediatra

DOBRE NAWYKI
Wyjaśnijmy dziecku jak samodzielnie minimalizować
ryzyko złapania choroby brudnych rąk.
● Uczmy je myć ręce nie tylko
po wyjściu z toalety – ale też
przed każdym posiłkiem
i po zabawie z ukochanym
zwierzakiem.
● Włóżmy mu do tornistra
opakowanie chusteczek
higienicznych i zalećmy,

by po umyciu rąk w szkolnej
toalecie nie korzystało z publicznych czy cudzych ręczników, ale z jednorazowych
chusteczek.
● Poprośmy dziecko, by nie piło z jednego kubka lub z jednej butelki z innymi dziećmi.

Dawanie sobie „gryzów” kanapki też powinno znaleźć
się na czarnej liście.
● Jeśli w szkolnej toalecie nie
ma mydła (a tak się często
zdarza), poprośmy dziecko, by wypłukało ręce wodą,
a następnie przetarło je wilgotnymi chusteczkami antybakteryjnymi lub żelem, które włożymy mu do tornistra.
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Choroby

choroby. Dziecko musi dużo pić (by się
nie odwodniło), najlepiej przegotowaną
chłodną wodę. Należy unikać napojów
gazowanych i świeżych soków. Kiedy maluch nabierze ochoty na jedzenie, najlepiej zacząć np. od kleiku ryżowego, gotowanych ziemniaków lub marchewki.
Następnie stopniowo wprowadzajmy lekkostrawną dietę: gotowane mięsa, inne
warzywa, pieczone jabłka i jogurty.

także na brudnym jedzeniu. Owsiki wywołują swędzenie okolic odbytu, zakażone nimi dziecko zgrzyta zębami we śnie,
traci apetyt – natomiast zwiększa się jego
ochota na słodycze. Zakażone glistą ludzką dziecko pokasłuje, ma bóle brzucha
i biegunki na przemian z zaparciami.
Jak pomóc dziecku? Aby upewnić się,
że to pasożyty, trzeba zbadać kał – czasem nawet trzykrotnie. Leczenie polega
na podawaniu leku przeciwpasożytniczego. Kurację po dwóch tygodniach trzeba powtórzyć. Warto też uczulić dziecko,
by nie jadło niczego, co nie zostało umyte, a po zabawie – zwłaszcza w piaskownicy czy na łące – koniecznie umyło ręce.
Dbajmy też, by zawsze miało krótko obcięte, czyste paznokcie.

– średnia cena r ynkowa
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ART YKUŁ SPONSOROWANY

DZIECKO

DR RYSZ ARD SEBESTA

NIECHCIANE
W
szawica powodowana przez obecność wszy
ludzkiej (Pediculus humanus) to jedna z najczęściej występujących chorób pasożytniczych u ludzi. Według niepełnych danych
epidemiologicznych szacuje się, że w Europie liczba zarażonych może dotyczyć
10 proc. dzieci. Z uwagi na łatwość przenoszenia choroba może mieć charakter
ogniskowy i występować u dzieci, które razem spędzają czas np. w przedszkolu, w szkole lub podczas wspólnej zabawy.
Na wszawicę mogą zapadać także dorośli,
często chorują wszyscy członkowie rodziny. Coraz groźniejsze jest zjawisko nabywania i dziedziczenia przez wszy odporności na pestycydy. W tym przypadku
ogniska wszawicy mogą obejmować nawet 20 proc. populacji dzieci.

JAK MOŻNA SIĘ ZARAZIĆ?
Wszy żyją wyłącznie na ludzkich głowach. Nie potrafią skakać ani latać i nie
są też przenoszone na ludzi przez domowe zwierzęta. Rozprzestrzeniają się przez
bezpośredni kontakt podczas zetknięcia
włosów dwóch osób. Zarażenie jest także możliwe przez wspólne używanie grzebieni, szczotek i gumek do włosów, poduszek, ręczników, nakryć głowy, szalików
i ubrań. Ten sposób przenoszenia wszy
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jest jednak ograniczony czasowo, ponieważ pasożyty przeżywają poza ciałem żywiciela ok. 24–48 godzin, później giną.
Dłużej, bo aż kilkanaście dni, poza głową
mogą przeżyć i zachować inwazyjność jaja wszy, tzw. gnidy.

ZWIERZĄTKA
gą doprowadzać do reakcji alergicznej.
Wszawica często wytwarza w nas uczucie
silnego stresu i świadomość negatywnego odbioru przez otoczenie. Stąd wywodzi się określenie wszawicy jako „choroby wstydliwej”.

NIEPRZYJEMNE SKUTKI

NA TROPIE

Wesz głowowa odżywia się wyłącznie krwią człowieka. Ukłucia owadów powodują dokuczliwy świąd i pieczenie skóry, który utrudnia koncentrację uwagi,
a w efekcie gorsze wyniki w nauce. Zdarza się, że sama myśl o wszach wywołuje swędzenie skóry na głowie. Drapanie
swędzących miejsc może być przyczyną
podrażnienia skóry i zakażeń bakteryjnych, natomiast ślina i kał pasożyta mo-

Skutecznym sposobem wykrywania
wszy jest regularne przeglądanie i przeczesywanie włosów gęstym grzebieniem.
Wszawicy może towarzyszyć miejscowe zaczerwienienie skóry głowy, obecne
mogą być drobne grudki i przeczosy powstające przez zadrapanie swędzącej skóry. Gnid należy szukać u nasady włosów,
w odległości 1 cm od skóry głowy. Gnidy
są owalne, wydłużone, barwy białawej,
mają ok. 0,8 mm długości.

Skutecznym
sposobem wykrywania
wszy jest przeglądanie
i przeczesywanie
włosów gęstym
grzebieniem.

JAK POZBYĆ SIĘ INTRUZÓW?
Przed zakupieniem specyfiku do odwszawiania należy rozważyć, czy sięgnąć po preparat zawierający w składzie
pestycyd. Wadą takiego wyboru jest możliwość niekorzystnego oddziaływania takiej substancji na ludzki organizm oraz
sygnalizowane już pojawianie się populacji wszy odpornych na chemiczne
środki przeciwwszowe. Innym rozwiązaniem jest nabycie środka bez pestycydu, takiego jak PipiNitolic, który w me-
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chaniczny sposób zwalcza wszy. Preparat
ten charakteryzuje potwierdzona w badaniach 100 proc. skuteczność w stosunku do wszystkich stadiów rozwojowych
pasożyta, również gnid, już po jednej
aplikacji. Każda niepełna skuteczność,
zwłaszcza w odniesieniu do gnid, oznacza konieczność powtarzania zabiegu
i możliwość nowych zarażeń.
Odwszawianie należy przeprowadzić u wszystkich osób z bliskiego otoczenia osoby zarażonej, które mogły zetknąć
się z pasożytami. Ponadto należy bardzo
solidnie posprzątać mieszkanie, bo wszy
i gnidy mogą przeżyć i zachować inwazyjność przez jakiś czas poza organizmem
człowieka. W tym przypadku dobrze jest
użyć do wyprania bielizny, ubrań i tkanin preparatu PipiNitolic Wash, który eliminuje to zagrożenie.
Preparat PipiNitolic prevent to środek przeznaczony do ochrony przed zarażeniem wszami. Jest oparty na naturalnych składnikach roślinnych, jego
stosowanie jest uzasadnione w przypadku stwierdzenia wszawicy w miejscu przebywania dzieci (w przedszkolu,
w szkole lub podczas wyjazdów na kolonie). Odstraszanie pasożytów może zaoszczędzić wielu kłopotów i wydatków
związanych z realnym problemem, jakim jest wszawica.

– średnia cena r ynkowa

Wszy nie ustają
w atakowaniu dzieci
przez cały rok, jednak
po wakacjach liczba
przypadków wszawicy
drastycznie wzrasta.
Maluchy przywożą
je z obozów i dzielą się
nimi z kolegami. Jak
szybko zwalczyć ten
wstydliwy kłopot?

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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PSYCHOLOGIA

Jest czynnością umysłową
służącą do gromadzenia
informacji. Pełną dojrzałość
osiąga w wieku 15-16 lat,
z wiekiem, niestety, słabnie.
Aby jak najdłużej cieszyć
się dobrą pamięcią – trzeba
ją ćwiczyć. Do trenowania
jej zachęca Bartłomiej
Boral, trener rozwoju
umysłowego, który w ciągu
pięciu minut potrafi
zapamiętać ponad 150 cyfr!
Czy istnieje pamięć absolutna?
Wydaje mi się, że pamięć absolutną
ma tylko Pan Bóg. Ale człowiek ma znacznie lepszą pamięć, niż myślimy. Zdarza
nam się coś zapomnieć, to jest zupełnie
normalne. Jeśli jednak czegoś nie pamiętamy, to moim zdaniem nie dlatego, że tego nie ma w naszym mózgu, tylko dlatego,
że nie potrafimy do tego dotrzeć, wyjąć tego. I po to istnieją różne techniki zapamiętywania i wytwarzania skojarzeń,
żeby móc w każdej chwili wyciągnąć daną informację na zewnątrz z mózgu.
To nie prawda, że mamy słabą pamięć, jak
uważa większość z nas. Prawdą jest, że
bardzo mało osób ma pamięć wyćwiczoną. Dwadzieścia parę lat temu psycholodzy na uniwersytecie w Londynie powiedzieli, że nikt nigdy nie będzie w stanie
zapamiętać więcej niż 30 cyfr usłyszanych raz co sekunda. Dzisiaj rekord świata to 364 cyfry. Nie wiemy, co będzie dalej.

I nie wymaga to żadnych trików, sztuczek, jedynie ćwiczeń i zastosowania konkretnych sposobów zapamiętywania.
Chce Pan powiedzieć, że każdy bez
wyjątku może opanować taką umiejętność zapamiętywania?
Tak. 364 cyfry to jest rekord świata, taki poziom mistrzowski, który jest oczywiście trudny do osiągnięcia, ale 30, tyle,
ile powiedzieli psycholodzy, jestem w stanie nauczyć każdego przez kilka miesięcy. Trening pamięci nie ma jednak na celu wyłącznie zapamiętywania tak dużych
zbiorów cyfr, bo jest nam to niepotrzebne w dzisiejszych czasach komputerów,
iPadów, smartfonów. Chodzi raczej o ćwiczenie wyobraźni i generalnie umysłu.
A trenujemy go przykładowo wtedy, kiedy
łączymy ze sobą różne zmysły, np. słuch
ze smakiem, czego na co dzień nie robimy.
Im bardziej aktywna jest dana komórka
nerwowa tym więcej wytwarza substancji odżywczych (neurotrofin), a to pomaga
w rozwoju sieci neuronowej naszego mózgu. Nasz umysł się rozwija i to jest główny cel ćwiczenia pamięci.
Niektóre osoby twierdzą, że nie mają pamięci do dat, inne, że do nazwisk.
Czy mamy skłonność do zapamiętywania jednych rzeczy, a innych nie?
Wydaje mi się, że każdy z nas ma takie
naturalne predyspozycje. Trudno powiedzieć, z czego one wynikają, może z pewnych bodźców, z tego, w jakich warunkach
byliśmy wychowywani. Na przykład jeśli
wokół nas przewijało się wiele osób, nasi
rodzice mieli dużo znajomych, łatwiej jest
nam teraz zapamiętać różne twarze.
No właśnie, są osoby, które nie potrafią zapamiętać twarzy. Można sobie
z tym jakoś poradzić?
Oczywiście, każdą pamięć można wyćwiczyć, używając pewnych sposobów za-
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pamiętywania, ucząc się tego. Weźmy
na przykład problem z zapamiętywaniem liczb. Cyfra nie jest dla
naszego mózgu czymś konkretnym, jakimś obrazem. Jest to pewien symbol, który odnosi się
do bardzo wielu rzeczy. Jeżeli tę cyfrę,
na przykład 7, zamienimy na obraz,
na coś konkretnego,
np. siedem kojarzy
mi się z siedmioma
dniami tygodnia,
czyli z kalendarzem,
i jeśli teraz tę siódemkę zobaczę jako
kalendarz, to będę ją
pamiętał o wiele lepiej.
Gdy nauczymy się zamieniać informacje, czy to będą
cyfry, czy słowa, na konkretne
obrazy, to wtedy lepiej je zapamiętamy. Tak samo może być z twarzami. Jeżeli dla nas są one czymś niekonkretnym,
to trzeba zrobić z nich jakiś wyrazisty obraz. Na przykład pan patrzy na mnie i myśli: o, Bartek ma krzywy przedni ząb.
I to jest już jakiś konkret dla mózgu. I jeżeli połączy pan tę informację – krzywy
ząb, ze mną jako ekspertem od zapamiętywania, to zawsze, jak zobaczy pan moją
twarz i krzywy ząb, to uruchomi się ciąg
skojarzeń. Mózg operuje obrazami i jeśli
zamieniamy słowo na znany obraz, który z czymś połączymy, czyli krzywy ząb
z zapamiętywaniem, siódemkę z kalendarzem, to wtedy będziemy pamiętać.
No dobrze, a czy nie łatwiej by było
zapamiętać obraz siódemki?
Nie, ponieważ cyfra siedem to jest po prostu symbol. Może oznaczać wiele rzeczy:
siedem złotych, część jakiejś daty. To nie
jest konkretny, jednoznaczny obraz dla

naszego mózgu. Dlatego tak trudno ją zapamiętać. Ale kiedy zrobimy z niej jakąś
określoną rzecz, to zapada w naszą pamięć. Dopóki ktoś tego nie spróbuje,
to mówi, że to taka trochę sztuka
dla sztuki. Jeśli jednak stworzymy sobie najprostszy system
zapamiętywania cyfr, dziesięć obrazków – dla zera jajko, dla jedynki długopis, dla
dwójki waga, dla piątki wąż
itd., i ułożymy z nich historię, np. na wagę wszedł
wąż i zaczął pisać długopisem, to okazuje się, że potrafimy napisać 30 cyfr zapamiętanych po kolei.
Ale to jest skomplikowane!
Dlatego ważny jest trening,
bo te historie potem przychodzą
same. Z czasem sztuka szybkiego zapamiętywania polega na skróceniu tej
historii do obrazów połączonych najprostszym ciągiem przyczynowo-skutkowym.
A są ćwiczenia ułatwiające naukę
języków obcych?
Żeby coś zostało trwale zapamiętane, muszą być zachowane trzy elementy: skojarzenie, wyobrażenie i powtórka. Słówko
języka obcego jest dla nas czymś nic nie
znaczącym, tak jak jedynka czy dwójka.
Dopiero w połączeniu z konkretnym skojarzeniem nabiera dla mózgu znaczenia.
Jest takie słówko w języku suahili – furaha. Oznacza ono – cieszyć się. Jeżeli furaha
skojarzy mi się z „furą” i wykrzyknikiem
„ha!” i wyobrażę sobie, jak wychodzi gość
z superfury i krzyczy: ha!, to już ten zlepek liter będzie dla mnie czymś konkretnym. I jak sobie pomyślę, że on tak bardzo
się cieszył i krzyknął: fura ha!, to już zapamiętam to słowo i jego znaczenie – czyli cieszyć się. Tu wykorzystałem skojarzenie i wyobrażenie, czyli dwa elementy, ale
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A co by Pan poradził osobom starszym,
które narzekają na swoją pamięć?
Po pierwsze, poleciłbym trening pamięci. Drugą bardzo ważną rzeczą jest wyjście z rutyny. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów, że idziemy
tą drogą do pracy, że kosz na śmieci mamy po prawej stronie biurka, że czeszemy
się prawą ręką, to należy to zmienić. Czyli przestawić kosz na śmieci na drugą stronę biurka. Zacząć się czesać lewą ręką,
nie prawą, możliwości jest bardzo wiele.
To jest klasyczny neurobik. Proste ćwiczenia mające uaktywnić mózg, który wpadł
w rutynę. I to bym polecił.
Bartłomiej Boral jest trenerem rozwoju
umysłoweg i założycielem szkoły Best
Brain. www.bestbrain.pl

– średnia cena r ynkowa

absolutna

To zawsze działa?
Tak, ale zdarza się, że na kogoś to nie działa. Są pewne wyjątki. Kiedyś pokazałem
15 obrazków co siedem sekund i poprosiłem, żeby ci, którzy je zobaczyli, zapisali je
po kolei. A potem nauczyłem ich prostych
systemów zapamiętywania. Zajęło to około 15 minut i zrobiłem ten sam test na innych obrazkach. Okazało się, że za drugim
razem wynik był o wiele lepszy. Ostatnio
chłopak po takich zajęciach zapytał, jak
to jest możliwe, że za pierwszym razem zapamiętał jeden wyraz, a potem piętnaście,
czyli wszystkie. Tak działa nasza pamięć.
Mamy różne kanały dojścia do naszego mózgu, na przykład dźwięk. Często uczymy się słówek bez mówienia na
głos. To duży błąd. Zapominamy też o pamięci kinestetycznej, czyli związanej z ruchem. Jeśli chcemy zapamiętać, że po hiszpańsku ventana to jest okno, to chociaż
spójrzmy na okno, kiedy wypowiadamy
ten wyraz, dotknijmy go ręką. Nasz mózg
interpretuje wszystkie bodźce i łączy je ze
sobą. Zwykle uczymy się, wykorzystując
wzrok, ewentualnie wyobraźnię, ale kiedy dodamy do tego jeszcze słuch, dotyk,
to różne obszary mózgu, które zachowują
bodźce, zaczynają przekazywać sobie impulsy. Powstające wówczas ślady pamięciowe są jeszcze bardziej złożone i to nam potem pomaga przypominać sobie te rzeczy.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Pamięć

wszystko, co jest na dwóch nogach, kiedyś się przewróci. Dlatego potrzebna jest
powtórka. Są różne teorie, jak często mamy powtarzać. Jedna jest taka, że to powinna być powtórka po zakończeniu nauki, wieczorem, na drugi dzień, za trzy
dni, za tydzień, za dwa tygodnie, miesiąc,
trzy miesiące, sześć miesięcy. To jest dziewięć powtórek. I wtedy jest już duża szansa, że ta wiedza staje się wiedzą trwałą.

R E K L A M A
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ZUZANNA CZAUS

Z czym kojarzą się Węgry?
Wiadomo: Polak, Węgier
dwa bratanki. Na pewno
warto wspomnieć
o rozkoszach podniebienia,
czyli gulaszu, salami,
naleśnikach i tokaju.
No i Balaton – miejsce,
które coraz częściej staje się
celem wakacyjnych podróży.

T

ym, którzy nie są miłośnikami całodziennych
kąpieli, okolice Balatonu z pewnością zapewnią
wiele innych wrażeń. Węgierskie jezioro przyciąga między innymi żeglarzy, którzy doceniają spokojne, nowoczesne mariny, a także
wędkarzy, którzy upodobali sobie jezioro ze względu na jego niezwykle czystą
wodę. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają także wypożyczalnie rowerów i doskonale przygotowane
trasy. Zaś ci, którzy preferują błogi wypoczynek i podziwianie krajobrazów,
mogą objechać Balaton tamtejszymi pociągami, które zatrzymują się w każdej
większej miejscowości.

URZEKAJĄCE MIASTA
Siófok, największe turystyczne miasto na południowym brzegu Balatonu,
przyciąga turystów 17-kilometrową plażą i malowniczą promenadą. W położonym niedaleko Balatonföldvár znajdują

się liczne hotele oraz port. Nad północno-wschodnim brzegiem leży Keszthely,
najstarsze miasto i nieoficjalna stolica
Balatonu. Jego wizytówką jest XVIII-wieczny monumentalny pałac rodu Festeticsów. Obiekt był oczkiem w głowie
madziarskich magnatów, dlatego na jego budowę poświęcono aż 150 lat. Dziś
wieloskrzydłowy pałac w otoczeniu angielskich ogrodów z licznymi rzeźbami
i kutymi balkonami oraz bogato zdobionymi ścianami i zabytkowymi eksponatami wewnątrz robi piorunujące wrażenie. Na północnym brzegu Balatonu
nie wolno przegapić miasta Tihany położonego na malowniczym półwyspie
o tej samej nazwie. Ponad dachami miasta góruje opactwo benedyktynów o prawie tysiącletniej historii, które zachwyca swoim barokowym charakterem.
U jego podnóża mieści się Paprikahaus,
czyli paprykowy dom, z fasadą ozdobioną sznurami suszonej ostrej papryczki. W środku kupić można paprykę niemal w każdej postaci. Jadąc na wschód

od Tihany, dotrzemy do Balatonfured
– uzdrowiska, w którym warto skorzystać z relaksujących zabiegów leczniczych i basenów. Wielbiciele wina powinni odwiedzić miejscowość Badacsony
malowniczo położoną między zboczem
góry i brzegiem Balatonu, która słynie
z produkcji wyśmienitego wina. Degustację tutejszych trunków (Olaszrizling,
Muszkat, Szurkebarat) warto połączyć ze
zwiedzaniem dworku Róży Szegedy wraz
z tłocznią win oraz muzeum uprawy winorośli i winiarstwa.

i śmietaną. Choć to kaloryczna przyjemność, warto spróbować jej przynajmniej
raz. Węgry to oczywiście królestwo papryki w najróżniejszej postaci – od świeżej w różnych kształtach i kolorach, po
marynowaną i w formie pasty. Dużą popularnością cieszy się tu Erős Pista, czyli
piekielnie ostra pasta paprykowa, którą
jada się jako przekąskę z dodatkiem chleba lub dodaje do posiłków. Do flagowych
potraw kuchni węgierskiej zaliczają się
także: gulasze paprykowy i szegedyński,
zupa rybna (Halászlé) czy leczo. Spośród
słodkości warto spróbować naleśników
(gundel palacsinta) i tortu Dobosza.

WĘGRY KULINARNE
Kuchnia węgierska, której można
spróbować w okolicach Balatonu, zasługuje na osobny artykuł. Znad węgierskiego morza nie można wyjechać bez spróbowania prawdziwego langosza, który
jest tutaj tak popularny, jak gofry nad
polskim morzem. Lángos to płaski placek z ciasta drożdżowo-ziemniaczanego smażony na głębokim oleju, podawany najczęściej z czosnkiem, żółtym serem

MORZE CZY ZUPA?

ELY
KESZTH
rodu Festeticsów to obowiązOkazały pałac
kowy punkt podróż y. W środku znajduje się
101 pomieszczeń, a największe wrażenie
robi pałacowa biblioteka.

Kiedyś na wczasy nad Balatonem jeździli ci najlepiej sytuowani.
Z tych czasów pozostały monumentalne, wielopiętrowe hotele w miejscowościach takich jak Balatonfured czy
Siófok. Obecnie możliwości zakwaterowania jest zdecydowanie więcej, od
eleganckich apartamentów, przez ro-

WCZASY NAD BALATONEM
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dzinne pensjonaty czy liczne kempingi
nad brzegiem jeziorem. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Warto pamiętać o tym,
że Balaton to raj dla rodzin z dziećmi. Podróż z Polski, zwłaszcza samochodem, nie stanowi większego problemu, głębokość jeziora i temperatury
są przyjazne, a okoliczne miejscowości
zapewniają mnóstwo atrakcji (Akwarium Balatońskie w Siófok, zoo w Veszprém, aquaparki). Dodatkowo w przeważającej większości pensjonatów mile
widziane są zwierzęta. Mimo tak wielu zalet Balaton i okolice wciąż pozostają niedocenione. „Węgierskie morze” przez swoją niewielką głębokość
i wysokie temperatury często nazywane jest... zupą. Dodatkowo wiele osób
wciąż kojarzy te rejony z wczasami komunistycznymi i wszystkim, co się

CZY WIESZ, ŻE...
• Balaton zajmuje powierzchnię prawie
600 km2 i nazywany jest
węgierskim morzem. Jego
łacińska nazwa (Lacus Pelso) i niemiecka (Plattensee)
oznacza płytkie jezioro.
• Chociaż w najgłębszym
miejscu Balaton ma ponad 12 metrów głębokości,
przeciętny plażowicz rzadko ma okazję, aby stracić
kontakt z dnem jeziora.
• Lokalne powiedzenie mówi, że do Balatonu wchodzi
się ze zgrzewką piwa – zdążysz ją wypić, zanim do-

trzesz do miejsca, w którym nie ma gruntu pod
nogami (czego oczywiście
nie polecamy). Rekompensatą za brak mocnych wrażeń w trakcie kąpieli jest
jednak temperatura wody w Balatonie, która latem
wynosi około 23 °C i w połączeniu z ciepłym węgierskim klimatem tworzy
idealne warunki dla przyjemnego urlopu.
• Na zachód od Balatonu
znajduje się Jezioro Małego Balatonu. Aby chronić tamtejsze rośliny i ptaki

z nimi łączy. Od tych lat jednak wiele
się zmieniło. Doskonale przygotowane
plaże i baza noclegowa, czysta turkusowa woda, zabytki i lokalne atrakcje

wodne, w latach 70. znacznie ograniczono ruch turystyczny i założono na tym
terenie Park Narodowy
Małego Balatonu.
• Atrakcją miasta Tapolca
niedaleko Veszprém jest
kompleks basenów i jezior
zlokalizowanych pod ziemią, w skalnych korytarzach i grotach.
• Niemal każda plaża
Balatonu oferuje turystom
rowery wodne, kajaki, łodzie, parasole i leżaki,
a także specjalne miejsca
dla wędkarzy.

sprawiają, że Balaton jest ciekawym
kierunkiem na letni i jesienny urlop.
Szczególnie że oddalony jest zaledwie
600 km od Polski.

REKLAMA

Hotel-Pensjonat Residenz
Odwiedź najpikniejsze miejsce nad Balatonem!
Obiekt znajduje się na terenie rezerwatu przyrody
w odległości zaledwie 150 m od brzegu jeziora.
Gospodarzami pensjonatu są Polacy, którzy
zapewnią ciepłą i rodzinną atmosferę.
Szczegóły oferty na: www.balaton-residenz.de/pl
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PRZEPISY KULINARNE
Lángos
SKŁADNIKI:

1 duży ugotowany ziemniak, 2 łyżeczki drożdży
w proszku, 1 łyżeczka cukru, 0,5 kg mąki
pszennej, 1 łyżka oleju, 1/2 łyżeczki soli,
1/2 szklanki ciepłego mleka, 1/2 szklanki
ciepłej wody, 2 ząbki czosnku, 1/2 szklanki
tartego żółtego sera, 100 ml gęstej śmietany

PRZYGOTOWANIE:

W dużej misce wymieszać drożdże z mlekiem,
trzema łyżkami mąki i cukrem. Przykryć
ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce
do wyrośnięcia. Następnie dodać pozostałe
składniki (poza czosnkiem) i zagnieść
ciasto. Znów przykryć ściereczką i odstawić
na godzinę, aby masa wyrosła. Wyłożyć ciasto
na oprószony mąka blat, podzielić na kulki
wielkości pięści i każdą rozwałkować na placek
o grubości 1-2 cm. Rozgrzać olej na patelni
i smażyć placki z obu stron, aż uzyskają
złoty kolor. W tym czasie przygotować sos
ze śmietany i wyciśniętego czosnku. Po zdjęciu
z patelni posmarować placek z jednej strony
sosem i posypać warstwą startego sera.
Opcjonalnie można dodać smażony boczek.

PRZYSMAKI
MADZIARÓW
Zupa rybna
SKŁADNIKI:

2 ryby słodkowodne (najlepiej każda
innego gatunku np. karp i sandacz),
2 cebule, 4 papryki, 2 duże pomidory,
1 łyżeczka słodkiej papryki, 1 łyżeczka
ostrej papryki, oliwa do smażenia,
sól, pieprz, liście laurowe, estragon,
pół cytryny

PRZYGOTOWANIE:

Sprawione ryby lub w formie gotowych
filetów wrzucić do garnka. Paprykę
(przekrojoną na pół i pozbawioną gniazd)
włożyć do piekarnika rozgrzanego
do 240 °C i piec, aż jej zewnętrzna
skórka stanie się lekko brunatna.
Po wyjęciu obrać ze skórki, posiekać.
Dodać do garnka wraz z obranymi
ze skóry i pokrojonymi pomidorami oraz
przyprawami. Zalać wodą i gotować
przez godzinę. Następnie wyjąć rybę
z garnka na talerz i zmiksować wywar.
Rybę pokroić na mniejsze kawałki i znów
wrzucić do garnka. Gotować przez
10 minut. Zupę podawać z natką pietruszki
i cząstką cytryny.

✃
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Węgierskie potrawy
są niepowtarzalne: mają
intensywny smak i aromat. Ważną
rolę odgrywają w nich przyprawy,
oczywiście z papryką na czele.

✃

PRZEPISY KULINARNE

Pikantna pasta
paprykowa
SKŁADNIKI:

1 kg czerwonej papryki, 20 ostrych
papryczek chilli wraz z nasionkami,
2 duże cebule, 5 łyżek octu, 5 łyżek
oliwy, 1 łyżka cukru, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Cebulę zeszklić na oleju i włożyć
do garnka. Paprykę przekroić na pół,
wyciąć gniazda, ułożyć na blasze
do pieczenia i piec w piekarniku
w 240 °C, aż skórka miejscami stanie
się lekko brunatna. Po wyjęciu obrać
i włożyć do garnka. Dodać ostre
papryczki wraz z nasionkami, ale
z odciętą zieloną końcówką. Na dno
wlać odrobinę wody i dusić pod
przykryciem na małym ogniu przez
30 minut. Po tym czasie dodać ocet,
cukier, przyprawy i trochę oliwy.
Całość dokładnie zmiksować. Pastę
można także wekować w słoiki.

Ciasteczka z serem
SKŁADNIKI:

CIASTO: 600 g mąki pszennej, 1 szklanka mleka,
1 jajko, szczypta soli, 2 łyżki cukru pudru,
80 g roztopionego masła, opakowanie (7 g)
suszonych drożdży
NADZIENIE: 200 g sera ricotta, 200 g twarogu
półtłustego, 4 łyżki kaszy mannej, 3 łyżki cukru
pudru, kilka kropli esencji waniliowej, starta
skórka z jednej cytryny, 3 łyżki rodzynek, 1 żółtko

PRZYGOTOWANIE:

Drożdże wymieszać w misce z ciepłym mlekiem.
Dodać mąkę, jajko, cukier, masło, sól i ugniatać
do uzyskania jednolitej sprężystej masy.
Przykryć miskę ściereczką i odstawić w ciepłe
miejsce, aż masa podwoi objętość. W tym czasie
przygotować nadzienie. Wymieszać w misce
wszystkie składniki na nadzienie. Masa powinna
mieć kremową konsystencję. Jeśli jest zbyt
płynna, należy dodać więcej kaszy. Gdy ciasto
wyrośnie, wyłożyć je na obsypany mąką blat
i rozwałkować na grubość 3 mm, wykroić
kwadraty o wymiarach 10 x 10 cm. Na środku
każdego kwadraciku położyć łyżkę nadzienia
i zawinąć każdy róg do środka. Każde ciastko
ostrożnie przełożyć na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia, przykryć ścierką i odstawić na
30 minut w ciepłe miejsce. W tym czasie ubić
jedno jajko i posmarować nim ciasteczka. Piec
w 180 °C przez ok. 30 minut, aż będą rumiane.
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W A RT O P R Z E C Z Y TA Ć
POLECA JUSTYNA PYRA

MISTRZ KUNDERA

Miłość, śmierć, moralność, filozofia, sztuka, polityka
to tematy, które wracają w powieściach Kundery.

M

ówi się, że jeśli ktoś zna
się na wszystkim, to znaczy, że nie zna się na niczym. Ale czy to prawda? Jeżeli
pisarz w swojej twórczości porusza niemal wszystkie tematy, które można poruszyć w literaturze
– miłość, śmierć, moralność, filozofia, sztuka, muzyka, polity-

ka i sława – to znaczy, że na żadnym z nich się nie zna? Na pewno
nie – pomyśli każdy, kto przeczytał
chociaż jedną książkę czesko-francuskiego pisarza Milana Kundery.
A jeżeli ktoś jeszcze nie miał styczności z jego twórczością, oto pięć
powieści, od których warto rozpocząć jej poznawanie.

MILAN KUNDERA
WYDAWNICTWO W.A.B.

NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU
Najgłośniejsza i najbardziej znana powieść Kundery – zapewne także dzięki
ekranizacji w reżyserii Philipa Kaufmana z 1988 r. Historia trudnej miłości
dwóch osób, które nie potrafią ani żyć ze sobą, ani bez siebie, z wydarzeniami
praskiej wiosny w tle.

ŻART

Tytuł

Pierwsza powieść Kundery
z 1965 roku to widziana oczyma czworga bohaterów (Ludwika, jego żony Heleny, przyjaciela Kostki i Jaroslava)
historia komunistycznej Czechosłowacji. Stała się bezpośrednią przyczyną wpisania
dzieł pisarza na czarną listę,
jego emigracji do Francji dziesięć lat później i w końcu odcięcia się od czeskiej kultury.

KSIĘGA ŚMIECHU
I ZAPOMNIENIA

WALC POŻEGNALNY

Historia kilku osób – trębaPozornie niezwiązane wątki po- cza, jego żony, lekarza, działałączone zostały ze sobą nie tyl- cza politycznego, pielęgniarki i kuracjuszy – które spotkały
ko tytułowymi motywami zapomnienia i śmiechu, ale także się z najróżniejszych powodów
w niewielkim czeskim kurorcie
sytuacją polityczną Czechosłowacji w latach 60. XX wieku. to dla Kundery pretekst do zaBohater stłamszony przez sys- dania sobie oraz czytelnikotem, zmuszony do dokonywania wi pytań o podstawowe wartodwuznacznych moralnie wybo- ści w życiu człowieka. Kto ma
rów, wyjeżdża na Zachód, gdzie prawo decydować o życiu lub
śmierci swojej i innych.
powoli obumiera.
R E K L A M A

ŻYCIE JEST GDZIE
INDZIEJ
Życiorysy pisarzy i poetów
„przeklętych” – od Byrona
do Rimbauda – posłużyły Kunderze do skonstruowania słodko-gorzkiego życiorysu (od
narodzin do tragikomicznej
przedwczesnej śmierci) Jaromila – współczesnego poety i działacza komunistycznego, uzależnionego od zaborczej matki
i pragnącego wiecznej sławy.

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

JOLKA

W diagramie ujawniono wszystkie litery A. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.
5

A

A

A

A

A

6

A
A
A

3

A

A

A

A

A

A

A

A

2

A
A

A
A

1

A

4

A

A

A

A
1

2

3

4

A
5

6

• siedziba burmistrza i rajców • wzruszenie, wzburzenie • brak jej, gdy ciągle wybuchają spory • bije
karcianego waleta • dopięte do butów taternika • zwykły zjadacz chleba, przeciętny Kowalski • przewlekłe
schorzenia płuc • na głowie króla lub najpiękniejszej panny • czworokąt lub cyrkowy drążek • niejeden w
poczekalni u lekarza • gałgan do mycia podłogi • okres szkolenia w zawodzie • lek lub kosmetyk w postaci
proszku • boli podczas anginy • … brandy, wiśniówka • lekarska lub rekrutacyjna • dawna miara objętości 32 garnce • nerwicowe poczucie niepewności • lek o swoistym składzie i przeznaczeniu • enklawa zieleni na
pustyni • ciążowy lub na obecność wirusa • drobnoustrój wywołujący choroby • biała dama pojawiająca się w
starym zamku • bardzo przyjemne samopoczucie, radosny nastrój • narząd gromadzący mocz wydalany
przez nerki • na zieloną posyła się zwolnionego pracownika • alkohol samuraja • grana na teatralnych
deskach • postać nerwicy objawiająca się przesadną zmiennością uczuć • kwietniowa pora roku • choroba
zwana też zimnicą • prawa lub lewa w ludzkim sercu • chroni głowę Kamila Stocha • leczy układ nerwowy i
choroby mózgu • ćwiczenie gimnastyczne lub sznurek • nieodzowny w każdej stadninie • lichy, zabiedzony
koń • miniaturowy układ scalony • deseczka z uchwytem dla tynkarza • obiekt trepanacji
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