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DOBREGO 
2016 ROKU!
Ledwie zdążyliśmy nacieszyć się jed-
nym z największych dobrodziejstw 
ludzkości – antybiotykami, a okazało 
się, że korzystamy z niego niewłaści-
wie. Problemem są szczepy bakterii 
opornych na niemal wszystkie rodza-
je tych leków. Czy uda nam się wygrać 
wojnę z mikrobami? To zależy od każ-
dego z nas. Polecam tekst o antybio-
tykach, które tracą swą moc z powo-
du naszej lekkomyślności. Bo gdy 
dokucza nam przeziębienie czy infek-
cja wirusowa, od razu prosimy leka-
rza o te najsilniejsze środki, zamiast 
sięgać po łagodniejsze metody, jak 
choćby bańki, o których też piszemy 
w tym wydaniu. 

Kolejny numer naszego magazynu 
pojawi się w aptekach już za miesiąc, 
a od marca „Tanie Leki” znowu będą 
kwartalnikiem. Zostańcie z nami.

Stanisław Lem powiedział: „Bądź 
dobrej myśli, bo po co być złej?”. I tego 
Państwu życzę w Nowym Roku. 
Samych dobrych myśli, bo od nich 
wszystko co dobre się zaczyna!

REDAKTOR NACZELNA

04

09
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MAŁGORZATA ŻEBROWSKA

⏋�Antybiotykami 
leczy się 
tylko infekcje 
bakteryjne, 
nie wirusowe! 
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Z NASZEJ APTEKI
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cie leki te wraz z żywnością dostają się 
do naszego organizmu. Dawki, które 
przyswajamy z jedzeniem są zbyt małe, 
by zwalczać infekcje, ale wystarczające 
do zabicia najwrażliwszych szczepów 
oraz ekspansji form opornych.

SMUTNY KONIEC
Wiele zgonów na oddziałach intensyw-
nej terapii, odnotowywanych dzisiaj jako 
niewydolność wielonarządowa, spowo-
dowanych jest masywnym zakażeniem 
(sepsą), którego nie udało się wyleczyć 
antybiotykami. Coraz częściej pacjen-
tom po urazach i poważnych operacjach 
– mimo wykrycia bakterii, które powo-
dują zakażenie rany – nie wiadomo, 
co podać. Bo nie działają nawet leki ostat-
niej szansy. Przegrana wojna z mikroba-
mi to nie tylko wina służby zdrowia, ale 
i nas, pacjentów. Lekarze czasem zbyt 
pochopnie zalecają antybiotyki, nie mając 
pewności, czy chodzi o infekcję bakte-
ryjną, czy wirusową. Często też zapisu-
ją te o najszerszym spektrum działania, 
nie wiedząc, z jaką bakterią mają do czy-

P
rzegrana wojna, katastrofa, 
twierdzą mikrobiolodzy zanie-
pokojeni powagą sytuacji. 
– Od ćwierćwiecza mówiło 
się, że stosowane w nadmia-

rze antybiotyki przestaną działać, a wte-
dy cofniemy się do czasów, kiedy wielu 
zakażeń nie można było wyleczyć. Wizja 
ta wydawała się mało realna. Jednak 
teraz widzimy, że atakują nas zarazki, 
przeciwko którym zaczyna nam bra-
kować leków – mówi Marta Warowny-
-Krawczykowska, farmaceutka.

 
OBIECUJĄCY POCZĄTEK
Odkrycie w 1928 r. pierwszego anty-
biotyku – penicyliny – wywołało hur-
raoptymizm: kobiety nie będą umie-
rać w połogu, mężczyźni nie będą 
ginąć na skutek zakażenia wojennych 
ran! Ale już sam Aleksander Fleming, 
odkrywca leku, ostrzegał przed zja-
wiskiem bakteriooporności. Zauwa-

ANTYBIOTYKI ZMOBILIZOWAŁY DO OPORU 
CEL SWEGO ATAKU, CZYLI BAKTERIE. Z TEGO 
POWODU NIEKTÓRE INFEKCJE MOGĄ STAĆ SIĘ 
DLA NAS TAK GROŹNE, JAK BYŁY W XIX WIEKU.

Ciemna
strona mocy

żył bowiem, że po kilku pokoleniach 
bezradnych wobec antybiotyków bak-
terii, nagle pojawia się takie, które 
sobie z nimi radzi. Jednak jeszcze 
w latach 50. XX wielu penicylina była 
dostępna w amerykańskich aptekach 
bez recepty. 

Dziś wiadomo, że źle i w nadmiarze 
stosowane przez lata antybiotyki wywo-
łały skutek odwrotny – wzmocniły nie-
które szczepy bakterii, czyniąc z nich 
odporne mutanty. Siłę bakteriom daje 
również fakt, że stosuje się je w hodow-
li zwierząt i uprawie roślin. W rezulta-
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nienia. My natomiast wywieramy na nich 
presję, bo chcemy od razu najmocniej-
szej kuracji, żeby skrócić czas choroby. 
Pamiętajmy jednak, że im więcej tych 
leków stosujemy, tym większe jest ryzy-
ko, że w otoczeniu pozostaną tylko te 
bakterie, które są na nie uodpornione. 
Popularne antybiotyki wybiły szcze-
py, które nie potrafiły się obronić. Prze-
żyły te, które produkują silne enzymy. 
Rosną w siłę i stają się niepokonane.

LEKCJA DO ZAPAMIĘTANIA
●  Antybiotykami leczy się tylko infek-

cje bakteryjne, nie wirusowe! Bie-
rzemy je, gdy mamy anginę, ale nie 
kiedy jesteśmy przeziębieni, gdy 
mamy zapalenie płuc, a nie kiedy 
boli nas gardło. Wskazania do ich 
zastosowania to m.in. bakteryjna 
infekcja dróg oddechowych, dróg 
moczowych, zakażenie rany.

●  Nie wolno zmieniać dawek, przery-
wać kuracji lub przyjmować leku 
o innej niż wyznaczona porze. Sub-
stancja czynna musi utrzymywać się 
w organizmie na takim samym pozio-
mie, by bakterie się nie uodporniły. 
Zapomnianą dawkę trzeba przyjąć 
od razu, a następne – według wcze-
śniejszego schematu. 

●  Antybiotyki popijamy wodą. 
●  Konieczne jest przyjęcie całej zale-

canej dawki. Zbyt wczesne przerwa-
nie terapii powoduje rozwój opor-
ności bakterii na dany lek.

●  Nie wolno brać antybiotyku „na wszel-
ki wypadek” ani resztek po poprzed-
nim leczeniu. Potrzebna jest pełna 
kuracja dobrze dobranym preparatem 
przepisanym przez lekarza. 

Konsultacja: mgr farm. Marta 
Warowny-Krawczykowska

�✓  Jak antybiotyki niszczą 
bakterie?�Zaburzają�ich�procesy�
życiowe,�wbudowują�się�w�błonę�
komórkową,�powodują,�że�te�
drobnoustroje�nie�rozpoznają�
celu�swojego�działania.

✓��Kiedy nie zadziałają? Nie�są�sku-
teczne�w�chorobach�wirusowych.

✓��Jakie jest ich działanie 
uboczne?�Niszczą�naturalną�
mikroflorę�organizmu,�co�może�
spowodować�wtórne�zakażenie,�
a�w�rezultacie�zaburzenia�

żołądka�i�jelit,�grzybicę�pochwy,�
wysypkę�skórną.�Możliwy�jest�
też�rozwój�szczepów�opornych�
na�terapię.�Jeśli�w�miesiąc�po�jej�
zakończeniu�występuje�gorączka,�
bóle�brzucha�i�biegunka,�mogą�
to�być�objawy�poantybiotykowego�
zapalenia�jelit.�

✓��Jakie bakterie uodporniły 
się najbardziej?�Pneumokoki,�
które�wywołują�zapalenie�płuc�
i�sepsę,�oraz�prątek�gruźlicy�
i�gronkowiec�złocisty.

�W�czasie�przyjmowania�
antybiotyków�nie�wolno�
pić�alkoholu.�Napoje�
wysokoprocentowe�wpływają�
bowiem�na�enzymy�wątrobowe�
odpowiedzialne�za�metabolizm�
tych�leków.�Warto�też�pamiętać,�
że�część�z�nich,�m.in.�ampicylina,�
tetracyklina,�cefalosporyna�
i�amoksycylina�wpływają�
na�obniżenie�skuteczności�
antykoncepcji�hormonalnej.�
Dlatego�w�trakcie�terapii�oraz�
siedem�dni�po�jej�zakończeniu�
należy�stosować�dodatkowe�
zabezpieczenie�niehormonalne.

WIEDZA W PIGUŁCE

NIEBEZPIECZNE 
ZWIĄZKI



Biustonosz
sportowy

przyjacielem kobiet

WIZYTÓWKĄ KOBIET 
NA CAŁYM ŚWIECIE 
SĄ ZDROWE I PIĘKNE 
PIERSI. BEZ WZGLĘDU 
NA ROZMIAR WYMAGAJĄ 
ODPOWIEDNIEJ 
PIELĘGNACJI. JAKA 
JEST ZATEM RECEPTA, 
BY ZACHOWAŁY 
NIENAGANNY KSZTAŁT 
I ŚWIETNĄ KONDYCJĘ? 

biegania czy podskoków. Pamiętajmy, że nosząc 
biustonosz sportowy, unikniemy rozciągnię-
cia wiązadeł Coopera, które odpowiadają 
za ładny i sprężysty wygląd naszego biustu. 
Unikniemy też nadwyrężenia mięśni karku 
i pleców, prowadzącego do zmęczenia oraz wad 
postawy. Jak informują wyniki badań, kobie-
ce piersi mogą przemieszczać się podczas jog-
gingu nawet w zakresie do 9 cm. 

Efektem nadmiernego rozciągania tkan-
ki łącznej jest utrata jędrności piersi. Zmia-
ny te są, niestety, nieodwracalne. Inwestycja 
w dobry biustonosz to inwestycja w nasze 

Z
drowa dieta i ćwiczenia to pod-
stawa. Ładny biust to w dużej mie-
rze zasługa dobrze zbilansowanej 
diety. Aby biust nie tracił na ela-
styczności, kobiecy jadłospis powi-

nien obfitować w produkty zawierające wita-
miny A, C oraz E. Dzięki temu skóra będzie 
odpowiednio nawilżona i elastyczna, a oznaki 
jej starzenia mniej widoczne. 

Następnym etapem dbania o piękne pier-
si jest ich pielęgnacja. Najważniejsze dla 
naszych piersi są nawilżanie i ujędrnianie. 
W tym celu stosujemy różnego rodzaju kosme-
tyki oraz zabiegi mające na celu nadanie skó-
rze elastyczności i poprawę jej kondycji. Zabie-
gi te można wykonywać zarówno w domu, 
jak i w profesjonalnych gabinetach kosme-
tycznych. Ważne natomiast, aby piersi pielę-
gnować systematycznie. Wszystkie te czyn-
ności powinny być uzupełnione regularnymi 
ćwiczeniami, które wzmacniają mięśnie klat-
ki piersiowej, stymulują je do pracy i wpły-
wają na uniesienie tych partii ciała. Pamię-
tajmy również, by trzymać plecy prosto, co 
wzmocni mięśnie karku i pleców oraz optycz-
nie uniesie biust.

ŹLE DOBRANA BIELIZNA 
MOŻE POWODOWAĆ 
KŁOPOTY ZE ZDROWIEM
Kluczową rolę w procesie dbania o piersi 
odgrywa jednak odpowiedni dobór biusto-
nosza. Ładnie uniesione i zebrane piersi nie 
są jedynym powodem, dla którego prawidło-
wy dobór jest tak ważny. Źle dopasowana 
bielizna może bowiem powodować kłopoty 
ze zdrowiem, takie jak bóle piersi czy kręgo-
słupa, a także dolegliwości barków, ramion 
i bóle głowy. Obecnie na rynku biustonoszy 
funkcjonuje wiele ich rodzajów i szeroka 
gama wzorów. Wyróżniamy modele bardziej 
zabudowane, pośrednie, zwane półmisecz-
kami (z ang. half-cup), oraz te mające na celu 
maksymalne wyeksponowanie biustu. Dużą 
popularnością cieszą się także biustonosze 
bezszwowe – znakomite dla kobiet ceniących 

bierzemy w najlepiej dopasowanym biu-
stonoszu lub bez biustonosza. 

Firma YajLee zaprezentowała nowość 
w doborze właściwego rozmiaru. Specjalnie 
dostosowana elastyczność tkaniny na biu-
ście sprawia, że biustonosze nie wymagają 
podania rozmiaru miseczek. Do wyboru pra-
widłowego rozmiaru wystarczy zmierzyć 
obwód pod biustem. Dzięki właściwościom 
tkaniny miseczki w tych biustonoszach speł-
niają swoją funkcję aż do rozmiaru G. 

PRAWIDŁOWO DOBRANY 
BIUSTONOSZ ZAPOBIEGA 
DEFORMACJI PIERSI
Dobrze dobrany biustonosz sportowy zapo-
biegnie deformacji piersi oraz poprawi ich 
kształt i zadba o nie podczas naszych nawet 
najbardziej ekstremalnych ćwiczeń. Wybie-
rając biustonosz, zwróćmy uwagę na to, czy 
został tak zaprojektowany, by podtrzymy-
wać i unieruchamiać biust nawet podczas 

zdrowie i piękny wygląd. Dlatego warto zapa-
miętać kilka „złotych“ zasad dotyczących 
mierzenia się, co pozwoli nam wybrać naj-
lepszy biustonosz:

●  obwód pod biustem mierzymy jako 
pierwszy,

●  musi być ciasny, dlatego odczytany 
wymiar należy zaniżyć, 

●  pamiętajmy, że obwód biustonosza 
zależy od budowy ciała, 

●  jeśli jesteś osobą puszystą, powinnaś 
kupować biustonosze o węższym obwo-
dzie niż osoby szczupłe, tkanka tłusz-
czowa nie jest bowiem tak dobrym 
oparciem dla biustonosza jak żebra.

Znalezienie i dopasowanie idealnego 
biustonosza to nie lada wyzwanie. Warto 
je jednak podjąć, by nic nie zakłócało przy-
jemności intensywnego treningu. Ładny 
biust to atrybut kobiety. A prawidłowo 
dobrany biustonosz sportowy będzie jego 
najlepszym przyjacielem. 

które sportowe są tylko z nazwy. Cienkie topy 
reklamowane jako bielizna sportowa nie będą 
w stanie rzetelnie podtrzymać naszego biu-
stu, a te na fiszbinach mogą powodować otar-
cia, co całkowicie mija się z celem ich uży-
wania jako biustonoszy sportowych.

Naprzeciw potrzebom najbardziej wyma-
gających klientek wychodzi firma YajLee 
– szwedzki producent biustonoszy sporto-
wych i pooperacyjnych. Specjalny, mocny 

materiał, z którego wykonane są biustono-
sze tej marki, lepiej podtrzymuje piersi niż 
tradycyjne modele. Oddychająca tkanina 
sprawia, że podczas ćwiczeń wilgoć utrzy-
mywana jest z dala od skóry, co daje uczu-
cie świeżości i komfortu przez cały czas. 
Modele te są wysoko zabudowane, co ma 
na celu podtrzymanie klatki piersiowej 
od góry. Całkowity brak szwów i gumek 
stanowi gwarancję komfortu i wygody pod-
czas wykonywania ćwiczeń, bez obawy 
o mogące wystąpić otarcia lub podrażnie-
nia. Regulowane ramiączka pozwalają 
dopasować biustonosz do każdej figury. 
Ponadto, dzięki szerokim panelom bocz-
nym, bezszwowo połączonym z resztą biu-
stonosza, piersi są maksymalnie podtrzy-
mane, co zapobiega przesunięciom i pozwala 
na pełną swobodę ruchów. 

Z uwagi na specyficzny materiał, któ-
ry nie może rozciągnąć się podczas nosze-
nia, przy wyborze biustonoszy sporto-
wych należy zazwyczaj delikatnie zaniżyć 
wymiar obwodu pod biustem, podając 
jego wartość niższą o trzy centymetry. 
Następnie ustalamy obwód piersi. Wymiar 

aktywny tryb życia oraz będących w fazie 
rekonwalescencji po operacjach piersi. Misecz-
ki w tych modelach wykonane są albo z mięk-
kiej i cienkiej, wyprofilowanej gąbki pokry-
tej tkaniną, albo z elastycznej tkaniny 
uformowanej w anatomiczny kształt.

Dla aktywnych kobiet właściwym roz-
wiązaniem są biustonosze do ćwiczeń. Aby 
jednak skutecznie spełniały swoje funkcje, 
muszą być odpowiednio dobrane. Dlacze-
go jest to tak ważne?

Kobiece piersi to głównie tkanka tłusz-
czowa, gruczoły i przewody mlekowe połą-
czone tkanką łączną. Brak w nich jednak 
mięśni. Dlatego na ich rzeczywisty wymiar 
nie możemy wpłynąć bez ingerencji chi-
rurga. Ale możemy zadbać o mięśnie pod-
trzymujące biust.

NADMIERNY RUCH PIERSI 
WZMAGA OBCIĄŻENIE 
WIĘZADEŁ COOPERA
Należy pamiętać o tym, że podczas trenin-
gu ruszają się także nasze piersi. Bez odpo-
wiedniego podtrzymania nawet najbardziej 
intensywne ćwiczenia nie przyniosą oczeki-
wanego skutku. Ponadto nadmierny ruch 
piersi wzmaga obciążenie więzadeł Coope-
ra. Znajdujące się w skórze otaczającej kobie-
ce piersi, są bezpośrednio odpowiedzialne 
za ich jędrność i elastyczność. Więzadła 
Coopera działają jak sprężynki, które mają 
zdolność rozciągania się aż do około 20 cm. 
Aby świadomie formować biust oraz unik-
nąć skutków ubocznych intensywnego wysił-
ku, należy zadbać o jego prawidłowe pod-
trzymanie. Dlatego tak ważne jest stosowanie 
biustonoszy sportowych. 

NIEKTÓRE BIUSTONOSZE 
SPORTOWE SĄ SPORTOWE 
TYLKO Z NAZWY
Jednocześnie zwracajmy uwagę na to, czy 
biustonosz, który wybrałyśmy, rzeczywiście 
spełnia kryteria biustonosza sportowego. 
Na rynku istnieje bowiem szereg produktów, 

⏋�Więzadła Coopera 
mają zdolność 
rozciągania się 
aż do około 20 cm.

⏋�Kobiece piersi mogą 
przemieszczać się 
podczas joggingu 
nawet w zakresie 
do około 9 cm.

KATARZYNA PĘCZAK
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ABC 
ZDROWIA

ZMĘCZENIE, PROBLEMY 
Z KONCENTRACJĄ, PAMIĘCIĄ  

CZY WYDOLNOŚCIĄ 
WYSIŁKOWĄ MOGĄ MIEĆ 
WSPÓLNĄ PRZYCZYNĘ 

– CHOROBY TARCZYCY. 
KLUCZOWYM 

ROZWIĄZANIEM 
SĄ LEKI, ALE SPOSÓB 

ODŻYWIANIA 
TEŻ MA DUŻE 
ZNACZENIE.

Dieta
w chorobach

 
ZBIERZ 

WSZYSTKIE 
CZĘŚCI 

W następnym numerze:  
„Dieta 

antynowotworowa”

P O R A D N I K  D I E T E T Y C Z N Y  N R  3

tarczycy



G
dy w połowie XVII wieku 
Thomas Wharton po raz 
pierwszy użył terminu „tar-
czyca” w odniesieniu do gru-
czołu, sądził, że jej funkcją 

jest wypełnianie wolnych przestrzeni i nada-
wanie szyi pięknego kształtu. Dziś wiemy, 
że gruczoł tarczowy – bo taka nazwa też 
jest w użyciu – jest niezbędny do życia. 
Wydziela trzy hormony: tyroksynę (T4), 
trójjodotyroninę (T3) i kalcytoninę. Ich 
niedostateczna lub nadmierna produkcja 
jest przyczyną zaburzeń: niedoczynności 
lub nadczynności. Częściej występują one 
u kobiet niż u mężczyzn. Przyczyną tego 
jest prawdopodobnie większa podatność 
pań na zaburzenia hormonalne oraz auto-
immunologiczne – wynikające z autoagre-
sji organizmu.

Z chorą tarczycą da się normalnie żyć. 
Konieczne jest regularne branie leków, 
wykonywanie badań oraz konsultowanie 
ich wyników z endokrynologiem. A poza 
tym utrzymywanie odpowiedniej diety 
oraz aktywność fizyczna.

WIELKA WAGA  
 MAŁEGO ORGANU
Tarczyca ma kształt motyla, waży zaled-
wie 15–30 gramów, w zależności od płci 
i wieku danej osoby. Potrafi jednak przy-
sporzyć nie lada kłopotów, pełni bowiem 
wiele funkcji. Przede wszystkim reguluje 
przemianę materii – wpływa na metabo-
lizm białek, tłuszczów, węglowodanów. 
Rzutuje więc na naszą masę ciała, energię, 
witalność, a także na poziom niektórych 
pierwiastków we krwi (jodu, wapnia, fos-
foru). Ma także wpływ na układ krążenia 
i pracę serca oraz stan kości. Choroby tar-
czycy zaburzają pracę całego organizmu, 
stąd często pojawiają się problemy w szyb-
kim postawieniu właściwej diagnozy. Nie-
leczona może przyczynić się m.in. do miaż-
dżycy i choroby wieńcowej. Oddziałuje też 
na nastrój, obniża płodność, a czasem sku-
tecznie utrudnia zajście w ciążę. 

(NIE)ZGODNA PARA
Jak wszystkie organy odpowiedzialne 
za produkcję hormonów, tarczyca współ-
pracuje z przysadką mózgową. Zadaniem 
tarczycy jest m.in. regulowanie wydziela-
nia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). 
Jeśli wyśle informację, że tych hormonów 
we krwi jest zbyt mało, przysadka zaczy-
na wydzielać tyreotropinę (TSH) – hor-
mon stymulujący tarczycę do większej pro-
dukcji T3 i T4. 

Rolą tarczycy jest też gospodarowanie 
jodem. Zbyt niski poziom tego pierwiast-
ka w organizmie jest dla niej sygnałem 
do wytworzenia większej ilości T3. Nie-
stety, tarczyca nie wie, kiedy hormonu tego 

jest już wystarczająco dużo. Sygnał dosta-
je więc przysadka, podnosząc poziom TSH, 
co prowadzi do zwiększonej produkcji hor-
monów tarczycy. Kiedy mechanizm ten 
ulega zaburzeniu, pojawiają się kłopoty 
ze zdrowiem. 

OBJAWY 
NIEDOCZYNNOŚCI 
Przy niedoczynności tarczycy poziom TSH 
jest wysoki. Wskazują też na nią inne obja-
wy: zwiększenie masy ciała, pogrubienie 
szyi (tzw. wole), senność, zmęczenie, sta-
ny depresyjne, marznięcie dłoni i stóp, 
wysuszenie skóry, nadmierne rogowace-
nie kolan i łokci, a także osłabiona odpor-

⏋ W Polsce od 1996 
roku sól spożywcza 
jest obowiązkowo 
jodowana, dlatego 
dodatkowe 
dosalanie potraw 
nie jest konieczne. 

ZDROWA CZY CHORA?

Ocenie stanu tarczycy służą przede 
wszystkim następujące badania: 

●  Poziom TSH w surowicy krwi 
– oznaczenie tyreotropiny, hormonu 
przysadki mózgowej. Daje najlepszy 
obraz, czy wszystko jest w porządku.

●  Poziom FT3 i FT4 w surowicy krwi.

●  Ultrasonografia tarczycy (USG) 
– nieinwazyjne, brak przeciwwskazań.

●  Scyntygrafia (SCC) – z użyciem 
radioaktywnego jodu. Pozwala 
ustalić wielkość i położenie wola, 
a także rodzaj guzków na jego 
powierzchni; przeciwwskazaniem 
jest ciąża oraz karmienie piersią.

●  Biopsja cienkoigłowa – bezpieczna, 
niebolesna; służy pobraniu tkanki 
do badania histologicznego.

●  CYNK – w kiełkach i zarod-
kach, otrębach pszennych, 
nasionach fasoli, ciecierzy-
cy, lnu, słonecznika, dyni, 
mięsie indyka, wołowinie, 
żółtku jaj, ostrygach, kaszy 
gryczanej i jaglanej, cebu-
li, czosnku i grzybach.

●  SELEN – w rybach mor-
skich, kawiorze, owocach 
morza, orzechach brazylij-
skich i włoskich, pełnoziar-
nistych produktach zbożo-
wych, nasionach słonecznika 
i sezamu, roślinach strącz-
kowych, wołowinie, mięsie 
z indyka, czosnku oraz grzy-
bach. Uwaga: pozytywny 
wpływ selenu na działanie 
tarczycy zależy od pozio-
mu jodu w organizmie. 

●  ŻELAZO – w mięsie, podrobach, rybach, 
żółtkach jaj, produktach zbożowych 
z pełnego przemiału, otrębach, warzy-
wach, np. natce pietruszki, koperku, 
szczawiu, szpinaku, burakach, roślinach 
strączkowych oraz w owocach np. mali-
nach, porzeczkach, poziomkach, awoka-
do, a także w suszonych owocach, otrę-
bach pszennych, nasionach lnu, maku, 
pestkach dyni i soku z pokrzywy.

Na funkcjonowanie gruczołu tarczowego 
wpływ ma także witamina D3. Znajdziesz 
ją w tranie oraz tłustych rybach morskich, 
np. halibucie, makreli, łososiu, w żółtku jaj-
ka, serach żółtych, maśle, margarynach 
i wątróbce. Uwaga: większość witaminy D3 
powstaje w skórze pod wpływem słońca, 
jednak ze względu na klimat i stosowanie 
filtrów UV jest to porcja niewystarczająca. 
Stąd wskazana jest suplementacja, zwłasz-
cza od października do marca. 

PRODUKTY 
NIEWSKAZANE
Niektóre związki – goitrogeny – mogą obni-
żać poziom jodu w organizmie, co prowa-
dzi do przerostu tarczycy i powstania tzw. 
wola. Substancje te występują głównie 
w surowych roślinach z rodziny krzyżo-
wych, takich jak:
●  kapusta
●  brukselka
●  jarmuż
●  kalafior
●  rzodkiewka
●  kalarepa
●  brukiew
●  rzepa.
Ich negatywne działanie jest tym większe, 
im mniej jest jodu w diecie. Uwaga: Goitro-
geny trafiają do organizmu nie tylko razem 
z roślinami. Mogą także znajdować się w mle-
ku krów, które są nimi karmione. 

Inne substancje hamujące aktywność 
tarczycy obecne są m.in. w soi, kukurydzy 
i orzeszkach ziemnych. 

Dobre efekty może też przynieść ogra-
niczenie glutenu, który znajduje się w pro-
duktach z pszenicy, żyta, owsa i jęczmie-
nia. Zamiast nich lepiej wybierać np. 
proso (kasza jaglana), ryż, grykę czy 
amarantus. 

OBJAWY I DIETA 
PRZY NADCZYNNOŚCI
Podczas gdy niedoczynność powoduje 
senność i depresję, przy nadczynności 

pojawia się nadpobudliwość, 
nerwowość, zmienne emo-
cje, kołatanie serca czy drże-
nie rąk. Poza tym wystąpić 
mogą kłopoty ze spaniem, 
wypieki, duszności, uczucie 
gorąca, wytrzeszcz oczu, 
suchość w ustach, zaburze-
nia miesiączkowania. Istot-
ny jest również przyspieszo-
ny metabolizm i związana 
z nim utrata masy ciała, któ-
ra osłabia mięśnie, kości 
i odporność organizmu. Dla-
tego dieta ma dostarczać 
solidnych porcji energii, peł-
nowartościowego białka, 
witamin oraz składników 
mineralnych. Gdzie warto 
ich szukać? 

●  ENERGIA – w 5–6 posiłkach dzien-
nie, które powinny dostarczać o 15–20 
proc. kalorii więcej niż menu osoby 
zdrowej. Przy zaostrzeniu choroby 
zapotrzebowanie organizmu na ener-
gię staje się jeszcze większe. 

●  BIAŁKO – w mleku, jogurcie natural-
nym, kefirze, twarogu, chudym mięsie 
(wołowina, drób, cielęcina) i wędlinach, 
rybach, jajkach, nasionach roślin strącz-
kowych, orzechach. 

●  WITAMINA A – w podrobach, jajkach, 
marchewce, morelach, brzoskwiniach, 
brokułach, papryce, pomidorach, dyni, 
szpinaku, czerwonej papryce, sałacie, 
zielonym groszku.

●  WITAMINA C – w natce pietruszki, 
papryce, brokułach, brukselce, kapuście, 
szparagach, karczochach, pomidorach, 
ziemniakach, truskawkach, malinach, 
jagodach, cytrusach.

●  WITAMINA B1 – w produktach zbo-
żowych, rybach, jajkach, przetworach 
mlecznych, pomarańczach, suszonych 
owocach.

A TO CIEKAWE! 

●  Dziewczynki mogą mieć nawet dwa 
razy większą tarczycę niż chłopcy.

●  Szacuje się, że na choroby tego 
organu cierpi 300 milionów ludzi 
na całym świecie, ale nawet połowa 
z nich o tym nie wie. W Polsce 
zaburzenia tarczycy dotyczą 
ok. 22 proc. populacji.

●  Gruczoł tarczowy na początku 
wędruje – w życiu płodowym 
przemieszcza się w ciele dziecka, 
aby ostatecznie umiejscowić się 
w okolicy szyi.

●  Dużo jodu znajduje się 
w nadmorskim powietrzu, zwłaszcza 
po przejściu burzy. Dlatego dla 
osób z zaburzeniami tarczycy jest 
to idealna pora na spacery. 

●  Ostatnie rekomendacje WHO 
dotyczące ograniczenia spożycia 
soli jako czynnika ryzyka chorób 
układu naczyniowego zmuszają 
do wprowadzenia dodatkowych 
nośników jodu w produktach 
spożywczych, takich jak mleko 
i naturalne wody mineralne. 

ność, wypadanie i kruszenie się włosów 
oraz zaparcia. Możliwe są też kłopoty z mie-
siączkowaniem, bo wysoki poziom TSH 
i hormonów tarczycy powoduje, że przy-
sadka mózgowa wydziela więcej prolakty-
ny, która hamuje występowanie krwawie-
nia. U mężczyzn natomiast problemem jest 
osłabione libido.

KLUCZOWE MINERAŁY
Niedoczynność tarczycy leczy się farma-
kologicznie i żadna dieta tego nie zastąpi. 
Może ona jednak poprawić funkcjonowa-
nie organizmu, bo określone minerały 
i witaminy rzutują na pracę tego gruczo-
łu. Należą do nich: jod, cynk, selen, żela-
zo, witaminy D3, A, B2 i B3 . Ich niedobór 
zaburza prawidłową syntezę hormonów 

tarczycy. A zatem twój jadłospis powi-
nien być skomponowany tak, żeby nie 
zabrakło w nim produktów bogatych 

w te składniki. Znajdziesz je w:
●  JOD – w soli kuchennej; ponieważ 

od 1996 roku sól spożywcza jest obo-
wiązkowo jodowana, dodatkowe 
dosalanie potraw nie jest więc 
konieczne. Poza tym dobrym źró-
dłem jodu są ryby morskie, np. min-
taj, dorsz, makrela, płastuga, hali-
but, tuńczyk, oraz owoce morza, 
np. małże, ostrygi. Źródłem tego 
pierwiastka może być również woda 
mineralna, warto więc sprawdzać 
jej skład na etykiecie.

TARCZYCA  
A DIETA WEGE

Przy niedoczynności tarczycy 
pewnych problemów może 
nastręczać dieta wegetariańska. 
Największy stanowią goitrogeny. 
Najlepiej więc pozostawać pod 
kontrolą lekarza. Wegetarianie 
powinni zwrócić szczególną 
uwagę na źródła żelaza, wapnia, 
witaminy B12 (jajka, mleko, 
przetwory mlecze, wzbogacane 
płatki, wzbogacane produkty 
wegetariańskie, grzyby) oraz 
białka. Jeśli to konieczne, trzeba 
zastosować suplementację 
brakujących składników.

⏋ Niektóre związki 
– goitrogeny, mogą 
obniżać poziom 
jodu w organizmie, 
co prowadzi do 
przerostu tarczycy.
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●  WAPŃ – w produktach mlecznych (ser 
żółty, mleko, jogurt, kefir), szprotkach, 
sardynkach, tofu, orzechach, nasionach 
roślin strączkowych.

Uwaga: Surowe warzywa i owoce zawie-
rają dużo błonnika, który ogranicza przy-
swajanie składników energetycznych. 
Dlatego nie powinno ich być w diecie 
przesadnie dużo. 

Najlepiej jeść posiłki gotowane, duszone 
bez obsmażania lub pieczone z dodatkiem 
tłuszczów roślinnych. Na deser możesz jeść 
budynie, galaretki z owocami, przeciery, 
musy i sałatki owocowe.

PRODUKTY NIEWSKAZANE
Aby ograniczyć dokuczliwe objawy nad-
czynności tarczycy, lepiej unikać w diecie 
takich produktów jak:

DANIA POLECANE PRZY SCHORZENIACH TARCZYCY

Dorsz zapiekany w warzywach*
• 150 g filetu z dorsza • pomidor 
• czerwona papryka • czerwona cebula 
• ząbek czosnku • 2 łyżeczki posiekanej 
bazylii • 2 łyżki oliwy z oliwek • cytryna 
• szczypta pieprzu

Pomidora i paprykę kroimy w kostkę, 
cebulę i czosnek szatkujemy. Dodajemy 
oliwę i bazylię, mieszamy. Blaszkę 
wykładamy folią aluminiową lub 
papierem do pieczenia. Kładziemy filet, 
przykrywamy warzywami, skrapiamy 
sokiem z cytryny i posypujemy 
pieprzem. Zawijamy w folię i pieczemy 
w temp. 200 st. C przez ok. 20 minut.

Zupa dyniowa z pestkami dyni*
• łyżka oleju • ząbek czosnku • gałązka 
rozmarynu • po 1/3 łyżeczki kminu 
rzymskiego i ostrej papryki • pomidor • 500 g 
upieczonej dyni • 500 ml bulionu lub rosołu 
• 4 łyżki mielonych migdałów bez skórki 
• sól i pieprz do smaku 
W garnku podsmażamy na oleju 
posiekany czosnek i listki rozmarynu. 
Dorzucamy kmin rzymski, paprykę 
i pokrojony w kosteczkę pomidor bez 
skórki. Smażymy przez 1–2 minuty.
Dodajemy dynię i całość podgrzewamy. 
Wlewamy bulion, dosypujemy mielone 

migdały i zagotowujemy. Gotujemy 
przez ok. 5 minut. Zupę miksujemy 
i doprawiamy pieprzem i odrobiną soli. 
Podajemy z uprażonymi na patelni 
pestkami dyni i olejem z pestek dyni.
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• specjalny autobus przystosowany do wykonywania badań piersi • choroba oskrzeli, z napadami
duszności • Jurek z �Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” • część kościoła dla wiernych
• gubiony podczas nudnej rozmowy • pilarka ramowa; maszyna do rozpiłowywania kłód drzewnych
na tarcicę • płuco, śledziona lub nerka • biodrowy lub kolanowy • metoda leczenia lub znieczulenia
jak forma protestu rolników • ogólny kształt postaci, zarys • najwyższy głos żeński w chórze • gdy
dzień i noc trwają po 12 godzin • choroba z silnym bólem i obrzękiem gardła • chłodzące na upalne
dni • klawisz akceptujący na klawiaturze komputerowej • montowany obok nawiewu • kakaowa w
torcie orzechowym • leczy schorzenia i wady wzroku • ustępowane staruszce w tramwaju
• niewolnica z brazylijskiego �tasiemca” • zbada, zdiagnozuje, wypisze receptę • Natalia, polska
piosenkarka • sobowtór genetyczny • małe, żółtawe ciałko nad każdą nerką, produkuje adrenalinę
• bujne rozkrzewianie się • mała drażetka odświeżająca oddech, ma 2 kalorie • zabytkowa część
miasta • … czerwona - to erytrocyt • duży arktyczny ssak morski z rzędu waleni • morale • karta z
koniczynką bijąca króla • stwardnienie tętnic, miażdżyca • muzyczny znak graficzny • będąc
oseskiem pije mleko matki • �… sewilski” - opera komiczna Gioacchina Rossiniego • lejkowate
zagłębienie na szczycie wulkanu • kuriozalne zjawisko, cudactwo • do umieszczania malowanego
obrazu • czwórka na torze regatowym • przy oku snajpera lub astronoma

JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery S. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.

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!
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●  tłuszcze zwierzęce
●  tłuste mięso i podroby
●  słodycze
●  fast foody
●  chipsy
●  kawa oraz inne produkty zawierające 

kofeinę
●  napoje energetyzujące i gazowane
●  rozgrzewające zupy i przyprawy – np. chili, 

imbir, kardamon. 

Owsianka z owocami i orzechami**
Gotujemy na wodzie 6–8 łyżek 
płatków owsianych. Dodajemy 
szklankę świeżych lub mrożonych 
malin oraz pokrojoną w kawałki 
dojrzałą gruszkę. Posypujemy 
rozdrobnionymi orzechami laskowymi 
(60 g). Popijamy świeżo wyciskanym 
sokiem pomarańczowym.

Purée z brokułów** 
• brokuł • ząbek czosnku • 1,5 łyżki 
masła 
Brokuł dzielimy na różyczki i gotujemy 
do miękkości w osolonej wodzie lub 
na parze. Kiedy jest już wystarczająco 
miękki, dokładnie go odcedzamy. 
Wrzucamy do malaksera, dodajemy 
wyciśnięty przez praskę czosnek oraz 
masło i mielimy na gładką masę.

Omlet z serem i pomidorkami, 
pieczywem z dżemem i owocami**
• 4 duże jajka • 3–4 plastry mozzarelli 
• kilka pomidorków koktajlowych 
przekrojonych na pół • świeże zioła 
do posypania • dwa tosty • 3 łyżeczki 
masła • 2 łyżki niskosłodzonego dżemu 
lub konfitury, owoce sezonowe 
Jajka roztrzepujemy i wlewamy 
na podgrzaną patelnię z łyżką masła. 
Dodajemy ser. Zapiekamy w piekarniku 
z termoobiegiem, aż składniki zaczną się 
ścinać. Posypujemy posiekanymi świeżymi 
ziołami i zjadamy razem z pomidorkami. 
Podgrzane tosty smarujemy masłem 
dżemem lub konfiturą i posypujemy 
owocami sezonowymi. 

* polecane przy nadczynności tarczycy
** polecane przy niedoczynności tarczycy
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POLECAMY  
Z NASZEJ APTEKI

POLECAMY  
Z NASZEJ APTEKI
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trza kuli skórze, pękają. Zmusza to układ 
immunologiczny do pracy – krew, któ-
ra wyciekła z uszkodzonych naczynek, 
musi zostać usunięta przez komórki tego 
układu. Zaczynają więc pracować pełną 
parą, a przy okazji walczą z wirusami 
przeziębienia, grypy czy zapalenia płuc. 
Bańki działają zatem na podobnej zasa-
dzie jak autoszczepionka. 

DO WYBORU
W sklepach można kupić zestawy baniek 
wraz z instrukcją stosowania:
●  Próżniowe – bezogniowe. Każda 

ma na szczycie zaworek, który pozwa-
la – już po przystawieniu do skóry 
– wytworzyć podciśnienie przez 
wyssanie powietrza z jej wnętrza 
za pomocą strzykawki. Ich stosowa-
nie nie wymaga specjalnych umie-
jętności i nie wiąże się z ryzykiem. 

●  Chińskie – gumowe. Do ich posta-
wienia też nie używa się ognia. 
Są bezpieczne i łatwe w obsłudze. Bań-
kę trzeba chwycić oburącz, tak by 
kciuki naciskały na wierzch, a środ-
kowe palce przytrzymywały krawędź. 
Następnie trzeba ją zgnieść i przyło-
żyć do skóry, lekko przyciskając. Potem 
należy zwolnić ucisk, zdejmując kciu-
ki – wtedy powinna się przyssać. 

●  Ogniowe – tradycyjne. Wymagają 
pewnej wprawy. Podciśnienie wytwa-
rza się wskutek rozrzedzenia powie-
trza we wnętrzu bańki poprzez jej 
ogrzanie. Ponieważ trzeba użyć ognia, 
istnieje potencjalne niebezpieczeń-
stwo poparzenia. Dlatego nie poleca 
się ich stosować u dzieci. 

T
o nie anachronizm ani czary 
– wiadomo, na czym polega 
działanie baniek. Można sto-
sować je zarówno u dorosłych, 
jak i dzieci. Przekonaj się, kie-

dy i jak z nich korzystać. Zwłaszcza 
teraz, gdy panują niskie temperatury, 
silny wiatr i plucha – wymarzone warun-
ki do rozwoju drobnoustrojów.

MECHANIZM SUKCESU 
Około 90 proc. infekcji górnych dróg 
oddechowych wywołują wirusy. Na ich 
inwazję najbardziej podatne są dzieci, 
bo układ immunologiczny nie działa 
u nich tak sprawnie jak u dorosłych. 
Kilkulatki mogą zapadać na przeziębie-
nie nawet kilkanaście razy w roku. Cza-
sem rozwija się z tego zapalenie krtani, 
tchawicy, oskrzeli, ucha środkowego 
czy nawet płuc. Nie zawsze konieczny 
jest wtedy antybiotyk. Jeśli infekcję 
wywołał wirus, organizm potrafi zwal-
czyć ją sam, gdy trochę mu w tym pomo-
żemy. Najlepiej – poprzez pobudzenie 
sił obronnych. Takim bodźcem może 
być właśnie postawienie baniek.

STAWIANIE BANIEK JEST PROSTE, TANIE, 
POZBAWIONE SKUTKÓW UBOCZNYCH. I CO 

WAŻNIE – SKUTECZNE W LECZENIU OSTRYCH 
STANÓW ZAPALNYCH DRÓG ODDECHOWYCH.  

TO DOBRY SPOSÓB NA ZIMOWE INFEKCJE. 

Odporność
z bańki

Efektem działania tych szklanych, 
gumowych czy plastikowych kulek jest 
lepsze krążenie. Ułatwia to walkę z wiru-
sami, a przy suchym kaszlu – odrywa-
nie się i odkrztuszanie wydzieliny z dróg 
oddechowych. Nie to jest jednak najważ-
niejsze. Chodzi głównie o pobudzenie 
układu odpornościowego do bardziej 
efektywnej pracy. W każdej z baniek 
po postawieniu powstaje podciśnienie. 
Siła ssąca sprawia, że naczynia włosowa-
te, znajdujące się we wciągniętej do wnę-
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Przeciwwskazaniem do postawienia 
baniek są następujące sytuacje:
●  gorączka powyżej 38,5 st. C
●  choroby autoimmunologiczne, 

np. reumatoidalne zapalenie stawów
●       zaburzenia krzepnięcia krwi, 

np. hemofilia
●  choroba nowotworowa
●  gruźlica
●  stwardnienie rozsiane
●  zmiany skórne na plecach.
Konsultacja lekarska jest konieczna 
w przypadku:
●  chorób układu krążenia, np. 

nadciśnienia, zaburzeń rytmu serca
●  przyjmowania leków przeciwzakrze-

powych, takich jak np. aspiryna, 
acenokumarol

●  duszności o różnym podłożu. 

��✓�Bańki�można�stawiać�dorosłym�
oraz�dzieciom�od�3.�roku�życia.�
�✓�Najlepiej�robić�to�wieczorem,�
przed�pójściem�spać.�
�✓�Skóra�na�plecach�powinna�być�
sucha.�Warto�lekko�je�wymasować�
i�posmarować�oliwką�lub�kremem.�
�✓�Bańki�ustawia�się�na�bokach�
klatki�piersiowej�i�wzdłuż�kręgo-
słupa,�po�kilka�z�każdej�strony.�
�✓�Odkleja�się�je�po�10–15�
minutach,�przyciskając�skórę�
tuż�przy�krawędziach�baniek.�
�✓�Zabieg�ten�można�powtórzyć�
za�dwa�dni.

�✓�Przy�infekcjach�wirusowych�
u�dzieci�stawianie�baniek�jest�
leczeniem�podstawowym.��
�✓�Przy�zakażeniach�bakteryjnych�
metoda�ta�stanowi�leczenie�
uzupełniające�do�terapii�
antybiotykowej.�
�✓�Profilaktycznie,�dla�
wzmocnienia�odporności,�można�
je�stosować�dwa�razy�w�tygodniu,�
przez�około�półtora�miesiąca.�

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI

KĄCIK MAŁEGO 
PACJENTA




