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Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.

3 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2021

JEDZMY MĄDRZE
50 Jedz i czuj się dobrze
KUCHENNE KLIMATY
52 Podano tartę
KULTURA
56	
Muzyka, książka, film

57	
K RZYŻÓWKA
FELIETON
58 Od dezinformacji po degradację

w a ż ne roz mow y

CZ Y PANDEMIA
WRÓCI?
Na przykładzie COVID-19 wyraźnie widać, że wszystkie zaniedbania w zdrowiu
mają olbrzymi wpływ na obraz choroby i ewentualne powikłania. To pokazuje,
że profilaktyka jest najlepszym lekarstwem – mówi dr Michał Chudzik.

Dużym problemem jest nasza
globalna mobilność. Epidemie szybko
nabierają charakteru ogólnoświatowego,
przez co trudniej je kontrolować.

/ ROZMAWIA Justyna Król

✑
NASZ EKSPERT
dr Michał Chudzik
kardiolog, internista, ekspert medycyny stylu
życia, dyrektor medyczny Medicover

Panie doktorze, czy możemy dziś przewidzieć wszystkie
skutki, jakie będzie miała dla organizmu przebyta infekcja koronawirusem?
Jest na to za wcześnie. Żeby mówić o skutkach odległych tak
poważnej infekcji, musi upłynąć co najmniej rok od jej wyleczenia. Mamy już jednak teoretyczne założenia, czego można
się spodziewać.
Dotychczas nie spotkaliśmy się z wirusem, który tak szeroko atakuje nasz organizm. Wirus zapalenia wątroby atakuje
wątrobę, wirus grypy – głównie układ oddechowy, a ten wirus
– z uwagi na pewne powinowactwo do enzymu zlokalizowanego w naczyniach, sercu, płucach, wątrobie, nerkach – w sposób celowy szuka naczyń, które znajdują się w każdym narządzie naszego organizmu, więc przebieg kliniczny infekcji jest
właściwie nieprzewidywalny.
A co już wiemy?
Najwięcej mamy informacji o pacjentach hospitalizowanych,
czyli o grupie, która przeszła COVID-19 najciężej. Obserwu-

jemy u nich liczne powikłania w obrębie płuc, serca, nerek,
wątroby oraz neurologiczne.
Interesująca jest natomiast grupa, i to jest około 90 procent
społeczeństwa, przebywająca w izolacji domowej. Prowadzę
obserwacje na tej właśnie grupie – pierwsze tego typu badania w Polsce i jedne z pierwszych w Europie – z których wynika, że 10-20 procent tych osób ma objawy odległe, występujące powyżej czterech tygodni od zakończenia infekcji.
Jakie to są objawy?
U co dziesiątej osoby po upływie trzech miesięcy pojawiają
się nowe symptomy, związane z układem nerwowym: mgła
mózgowa, zaburzenia pamięci, koncentracji, orientacji, czyli
łagodne objawy poznawcze, wyprzedzające o kilka lat chorobę Alzheimera. Co istotne, dotyczy to ludzi młodych – w moim
materiale badawczym średnia wieku wynosi 43 lata – bez żadnych chorób współistniejących, czyli osób dotychczas niechorujących i nieleczących się na nic. To bardzo niepokojące.
Poważne są też powikłania kardiologiczne. Nawet 60 procent osób, które przeszły infekcję koronawirusem, może
mieć zmiany zapalne w sercu, dlatego ważne jest u nich
wykonanie rezonansu magnetycznego serca, aby określić
zakres tych zmian. Mogą się pojawić arytmia i uszkodzenia
mięśnia sercowego. Z moich badań wynika, że około 20 procent osób ma zmiany zapalne w sercu, a u 5 procent docho-

4 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2021

dzi do uszkodzenia serca. Czy zmiany te są stałe, czy po jakimś
czasie ustąpią, tego jeszcze nie wiemy.
Jakie będą wobec tego rekomendacje dotyczące postępowania z pacjentami po COVID-19?
W tej chwili powstają zalecenia dla lekarzy rodzinnych,
w jakich sytuacjach należy kierować pacjentów do poradni
specjalistycznych. Natomiast co do zaleceń dla samych pacjentów: jeśli mają powikłania, na przykład kardiologiczne, bardzo ważne jest, żeby zacząć je wcześnie leczyć.
Istotne jest, aby dokładne przebadać chorego po COVID-19.
Jeśli jego kondycja wynika z okresu regeneracji po infekcji,
wówczas zalecamy program rehabilitacji oraz zdrowy styl
życia. Natomiast jeżeli znajdujemy zmiany w płucach, sercu, głowie, konieczne jest leczenie farmakologiczne, a fizjoterapia musi poczekać. Dobrze byłoby, żeby jak najszybciej
powstały specjalistyczne ośrodki diagnozujące w kierunku
konkretnych schorzeń i leczące je u osób po przebytej infekcji koronawirusem.
Jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się wirusów
o podobnie nieprzewidywalnym charakterze w przyszłości i czy możemy się na to przygotować?
W toku ewolucji ludzkość miała kontakt z wirusami i uważa
się, że obecnie niewielki procent naszego genomu wręcz wyka-

zuje pokrewieństwo do wirusów. Oczywiście te dzisiejsze
są dużo bardziej wyrafinowane niż kiedyś. Po drugie, dużym
problemem jest nasza globalna mobilność. Epidemie szybko
nabierają charakteru ogólnoświatowego, przez co trudniej
je kontrolować. A po trzecie, żyjemy dziś dużo mniej zdrowo,
zwłaszcza przetworzona żywność powoduje, że nasz układ
odpornościowy słabnie. To sprawia, że ryzyko powrotu epidemii oceniam jako wysokie.
Z drugiej strony, po przebadaniu przez nas 700 chorych mogę
powiedzieć, że styl życia ma niezwykle duży wpływ na to, jak
przechodzimy infekcję i jak szybko się po niej regenerujemy.
Na przykładzie COVID-19 niezwykle wyraźnie widać, że wszystkie zaniedbania w zdrowiu mają olbrzymi wpływ na obraz choroby i ewentualne powikłania. To szalenie mobilizujące i pokazuje, że profilaktyka jest najlepszym lekarstwem.
Czy to jest kierunek rozwoju medycyny w ogóle?
Pamiętajmy, że zarówno profilaktyka, jak i wszystkie inne
narzędzia, jakimi dysponuje współczesna medycyna, mają
na celu wydłużenie życia człowieka. Ma to swoje dobre i złe
strony. Pięćdziesiąt lat temu nie mieliśmy takiej liczby nowotworów, ponieważ żyliśmy dwadzieścia pięć lat krócej. Dziś,
choć mamy wiele sposobów na podtrzymywanie życia i zdrowia, to jednak z wiekiem organizm słabnie i staje się podatny na rozmaite schorzenia. Należy się więc spodziewać, →
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s p o s ób na ...

w a ż ne roz mow y

...BÓL GŁOW Y

Pozytywnym zjawiskiem z czasu
pandemii jest to, że ochrona
zdrowia szybko
i dynamicznie reaguje
na zmieniającą się sytuację,
na bieżąco analizuje się dane.

PRZYCHODZI I ZWYKLE USTĘPUJE, CHOĆ BYWA TAK
UCIĄŻLIWY, ŻE TRUDNO NA CZYMKOLWIEK SIĘ SKUPIĆ.
CZASEM JEGO PRZYCZYNA JEST ZUPEŁNIE PROZAICZNA,
NIE NALEŻY GO JEDNAK LEKCEWAŻYĆ.

CZĘSTE PRZYCZYNY BÓLU GŁOWY:

Na szczęście szczepienia mogą się okazać remedium na te
bolączki.
Zwłaszcza nowa generacja szczepień mRNA robi duże wrażenie pod względem zastosowanych technologii. To mechanizm zawierający niewielki wycinek RNA, którzy nie może
wbudować się w nasze DNA, za to aktywuje nasz układ
odpornościowy konkretnie przeciw SARS-CoV-2. Jest to
zupełnie inny wymiar technologii farmaceutycznej, co daje
duże nadzieje na przyszłość.
Oczywiście, są sceptycy, którzy z założenia się nie szczepią, ale nie można powielać nieprawdziwych i szkodliwych
informacji, jakoby szczepionka zmieniała nasze DNA i strukturę ciała. Koronawirus jest na tyle groźny i nieprzewidywalny, że po prostu nie możemy ryzykować, nie szczepiąc
się. Ponadto nie przerwiemy epidemii – a tym samym nie
wrócimy do normalnego życia społecznego i gospodarczego – dopóki nie zaszczepimy się jako populacja. Inaczej problem będzie nawracać.
Pandemia koronawirusa to nie pierwsze takie zjawisko
w historii ludzkości. Jakie mechanizmy udało się zastosować dzięki temu w trwającej od początku 2020 roku sytuacji wyjątkowej?
Izolacja domowa, narodowa kwarantanna, zachowanie
dystansu społecznego to kanony postępowania w przypadku epidemii. Oczywiście, trudno w stu procentach przygotować się na coś niespodziewanego pod względem skali czy
mechanizmu rozprzestrzeniania się. Jako medyk ufam jednak ekspertom i stworzonym przez nich schematom działania, a zarazem wiem, że nie da się stworzyć uniwersalnego rozwiązania dla każdego.

Pozytywnym zjawiskiem z czasu pandemii jest to, że ochrona zdrowia szybko i dynamicznie reaguje na zmieniającą się
sytuację, umie się dostosować do nowych wyzwań, na bieżąco analizuje dane. Powoływane są wciąż nowe grupy ekspertów i wszystkim zależy na tym, żeby jak najszybciej zatrzymać ten kataklizm. Obecnie odnotowujemy najwięcej zgonów
od zakończenia drugiej wojny światowej i nie ma większego znaczenia, czy są one skutkiem bezpośrednim czy pośrednim koronawirusa.
Jakie są pozytywne skutki tego negatywnego zjawiska?
Obecnie jesteśmy jeszcze bezradni, jeśli chodzi o leczenie
koronawirusa. Wobec COVID-19 z ciężkim przebiegiem
mamy bardzo niewiele preparatów, które można zastosować. Wierzę jednak w to, że lek zostanie w końcu wynaleziony. Globalny zasięg pandemii jest paradoksalnie impulsem dla sektora farmaceutycznego do niespotykanego dotąd
rozwoju. Również pod względem biznesowym jest to ogromna zachęta do tego, by angażować zasoby finansowe, ludzkie, materiałowe do poszukiwania leków na COVID-19.
A im więcej ich powstanie, tym będą tańsze i bardziej dostępne. Lek byłby doskonałym uzupełnieniem szczepionki.
Pamiętajmy jednak, że w Europie mieszka zaledwie 4 procent populacji naszego globu. Mieszkańcy Afryki, obecnie
doświadczający wielu chorób, z którymi Stary Kontynent już
sobie poradził, jak choćby odra, ale także cierpiący wskutek głodu, a za dekadę lub dwie również braku dostępu do wody, zaczną
emigrować do Europy i wówczas ich problemy zdrowotne staną się naszymi. To, jakie dziś podejmiemy decyzje dotyczące
ochrony zdrowia – jak choćby ta, czy się zaszczepimy – będą
miały konsekwencje w niedalekiej przyszłości. COVID pokazuje nam, że nie na wszystko mamy wpływ, uczy nas też pokory wobec natury, ale także większej troski o swoje zdrowie. ◆
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IDŹ DO LEKARZA,
JEŚLI BÓL GŁOWY:

CO ROBIĆ?

FOTO: ADOBE STOCK (4), MATERIAŁY PRASOWE

że przy nawrotach pandemii seniorzy będą zawsze najbardziej narażeni na powikłania i obciążeni.

• niedotlenienie, palenie papierosów
• głód i/lub odwodnienie
• wahania ciśnienia atmosferycznego
• stres i zmęczenie
• zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie,
zwłaszcza odcinku szyjnym i piersiowym
• zapalenie zatok, ucha, stan zapalny
w jamie ustnej
• nadmiar alkoholu, zwłaszcza
czerwonego wina

• zrób chłodny okład na głowę, a jeśli ból
wydaje się migrenowy – połóż się w zacienionym pomieszczeniu, w ciszy
• poproś bliską osobę o zrobienie masażu karku, ramion i pleców; rozważ kupno masażera, np. do domowego masażu shiatsu, który
ma działanie rozluźniające i przeciwbólowe
• doraźnie weź lek przeciwbólowy bez recepty, jednak pamiętaj, że nie jest to rozwiązanie
do długotrwałego stosowania

• wyjdź na spacer; codzienna dawka ruchu
na świeżym powietrzu to podstawa
• pij wodę, systematycznie, pół szklanki
na godzinę to minimum; a gdy przypuszczasz,
że odwodnienie może być przyczyną bólu
głowy – postaraj się wypić nawet około litra
wody w ciągu godziny-półtorej
• odpręż się: zrób sobie niezbyt gorącą kąpiel
z dodatkiem olejków: lawendowego, majerankowego, z geranium; przekonaj się do medytacji, jogi lub innych ćwiczeń oddechowych,
by wyciszyć emocje, oddalić stres
• jeśli pracujesz przed komputerem, pamiętaj
o cogodzinnej zmianie pozycji, krótkiej gimnastyce, co pozwoli odciążyć kręgosłup szyjny
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• jest konsekwencją uderzenia, upadku,
innego urazu
• utrzymuje się nieprzerwanie przez kilka dni
• obejmuje tylko skronie lub górną część
czaszki (to może być migrena)
• pojawia się rano i obejmuje tył głowy (charakterystyczne dla nadciśnienia tętniczego)
• pojawia się gorączka, sztywność i mrowienie w karku (możliwe objawy zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych)
• towarzyszy mu ból oczu (tak objawia się
jaskra)
• pojawiają się zaburzenia: czucia w rękach,
równowagi, świadomości (wszystkie objawy neurologiczne wymagają konsultacji
lekarskiej)

praw a pac jent a

ZASZCZEP SIĘ NA

C VID-19

Od 15 stycznia można się rejestrować
na szczepienie przeciwko COVID-19.
Podpowiadamy, jak to zrobić krok po kroku.

➌ Szczepionka staje się skuteczna po upływie
minimum siedmiu dni od otrzymania drugiej dawki.
➍ Przed szczepieniem otrzymasz kwestionariusz
do wypełnienia.
➎ Do szczepienia nie trzeba się przygotowywać.

JAK SIĘ DOSTAĆ NA SZCZEPIENIE?

➊ Szczepionka jest podawana domięśniowo,
zazwyczaj w ramię.
➋ Otrzymasz dwie dawki szczepionki w odstępie
co najmniej 21 dni.

• Nie zakazisz się i nie będziesz zakażać innych.
• Nie będziesz nosić maseczek ani odbywać
kwarantanny.
• Będziesz mógł spotykać się swobodnie z rodziną
i przyjaciółmi.
• Zyskasz możliwość podróżowania, np. samolotem.
Nie zostaniesz zaszczepiony, gdy:
• masz ciężką chorobę z gorączką lub ostrą infekcją.
Powiedz lekarzowi, jeśli:
• miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia
oddychania po jakimkolwiek szczepieniu
• zemdlałeś po zastrzyku
• chorujesz na cokolwiek w tej chwili
• masz małą krzepliwość krwi, łatwo tworzą się
u ciebie siniaki lub bierzesz leki przeciwzakrzepowe;
• masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku
choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV
• przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające
na odporność albo leki immunosupresyjne.
Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie/ ostatnio/ i które planujesz stosować
oraz o niedawno otrzymanych szczepionkach.

Źródło: gov.pl/szczepimysie
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FOTO: ADOBE STOCK (2)

JAK WYGLĄDA SZCZEPIENIE?

DLACZEGO WARTO?
WA Ż N E D L A C I E B I E !

➊ Zarejestruj się – przez infolinię 989, u swojego
lekarza POZ lub przez Internetowe Konto Pacjenta.
UWAGA! Po rezerwacji wizyty – jeśli podasz numer
telefonu – otrzymasz SMS z informacją o wybranym
miejscu i terminie szczepienia. Będziesz od razu
umówiony na dwie wizyty i także przed drugą dawką
szczepionki dostaniesz powiadomienie SMS-em.
UWAGA! Jeśli nie jesteś w jednej z grup najbardziej
zagrożonych koronawirusem, szukaj informacji o harmonogramie szczepień na: gov.pl/szczepimysie.
➋ Zgłoś się do wskazanego punktu szczepień
(przychodnia POZ, szpital, gabinet prywatny),
gdzie zostaniesz zakwalifikowany przez lekarza.
UWAGA! Punkty szczepień znajdą się w każdej
gminie. Szczegółowych informacji szukaj w swojej
przychodni lub na: gov.pl/szczepimysie
oraz gov.pl/koronawirus, gdzie zamieszczono
aktualną mapę punktów pobrań i szczepień.
➌ Zaszczep się – zostaniesz poproszony o pozostanie
na obserwacji przez około kwadrans (standardowa
procedura w przypadku szczepień).
➍ Po 21 dniach przyjdź na drugą dawkę szczepienia
– nie musisz się ponownie rejestrować.

W Y Z WANIA 2021

CHOR BY

CY WILIZACYJNE
Jak sama nazwa wskazuje, ich
źródłem są cywilizacyjne zmiany,
a co za tym idzie – niezdrowy
styl życia. Rozwijają się latami,
nierzadko wywołując kolejne
schorzenia. Jak się
im przeciwstawić?

NASZ EKSPERT
dr n. med. Patrycja Wachowska-Kelly
specjalista chorób wewnętrznych
oraz ekspertka w leczeniu nadwagi
i otyłości, Szpital Medicover



Kiedy zaczęto obserwować nasilenie ich występowania?
Wiążemy je z postępującą automatyzacją, która nastąpiła
w XX wieku. Dawniej produkcja wymagała większego zaangażowania sił fizycznych człowieka, z czasem jego rola ograniczyła się do obsługi urządzeń, maszyn, komputerów. Również praca zmianowa spowodowała niekorzystne modyfikacje
w naszym codziennym funkcjonowaniu: nieregularny sen,
nieregularne, mniej zdrowe jedzenie.
Kolejny czynnik to rozmaite ułatwienia – jak to, że przemieszczamy się komunikacją miejską czy transportem prywatnym spod domu do miejsca pracy, gdzie często zjeżdżamy do garażu podziemnego, a stamtąd windą docieramy
niemal do swojego biurka – zwalniają nas z konieczności
podejmowania nawet niewielkiego wysiłku fizycznego.

CHOROBY XXI WIEKU TO:
➊ nadwaga i otyłość
➋ schorzenia układu krążenia: nadciśnienie,

/ TEKST Monika Kryńska

Skąd wzięło się określenie choroby cywilizacyjne?
Zaliczamy do nich te wywołane zmianą stylu życia. Dostępność komunikacji publicznej, siedzący tryb życia, będący
rezultatem właśnie zmian cywilizacyjnych – praca jest zautomatyzowana, a człowiek coraz częściej wykonuje zadania
umysłowe, a nie fizyczne, plus łatwa dostępność przetworzonego jedzenia – to wszystko spowodowało nasilenie wcześniej występujących objawów i chorób. Zaliczamy do nich
nadmierną masę ciała – nadwagę i otyłość, związane z kolei
z chorobami kręgosłupa, bólami kostno-stawowymi, ale
także zaburzeniami metabolicznymi – jak stan przedcukrzycowy i cukrzyca, najczęściej typu 2., oraz nadciśnienie
tętnicze, zaburzenia lipidowe, wcześniejsze zawały serca
i udary mózgu.

Kto jest w grupie ryzyka?
Właściwie każdy, bez względu na wiek czy status. Od trzydziestu lat
obserwujemy systematyczny wzrost nadwagi i otyłości u dzieci. Widzą
to lekarze, ale też na przykład producenci ubrań, którzy w ciągu ostatnich dekad znacząco zmienili swoje systemy rozmiarowe. Nastąpił też
wzrost kosztów produkcji odzieży, do której potrzeba więcej materiału niż wcześniej. Zresztą, badania populacyjne pokazują, że podobnie
jest w przypadku dorosłych – dzisiejszy rozmiar 34 to dawny 36, jesteśmy po prostu więksi.

choroba niedokrwienna serca

➌ cukrzyca i insulinooporność
➍ zaburzenia metaboliczne
➎ dysfunkcje układu pokarmowego, choroba wrzodowa
➏ nietolerancje pokarmowe i alergie
➐ nowotwory
➑ zaburzenia psychiczne, np. stany lękowe, depresja
➒ c horoby neurodegeneracyjne: alzheimer, parkinson,
rdzeniowy zanik mięśni

80 proc.

❿ osteoporoza

za taki odsetek zgonów
odpowiadają choroby
związane ze stylem życia
W Stanach Zjednoczonych problem pojawił się już w latach
trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku, gdy do sprzedaży trafiły produkty instant i gotowe dania. Dekadę później
już widać było tego skutki.
Początkowo wzrost zjawiska otyłości i chorób związanych
z nadmierną masą ciała następował liniowo, teraz jest to
postęp geometryczny. Najszybciej zmiany nastąpiły w krajach wysokorozwiniętych, ale obecnie mają miejsce właściwie wszędzie.
Dlaczego żywność wysokoprzetworzona jest tak groźna dla
naszego zdrowia?
Ponieważ jest bogata w węglowodany, czyli cukry, i tłuszcze
nasycone, które powodują szybki przyrost masy ciała. A ponieważ są tanie, ma do nich dostęp szeroka grupa odbiorców.
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Czy schorzenia związane ze zmianą stylu życia dotyczą także
seniorów?
Po 65. roku życia metabolizm zwalnia, co sprawia, że teoretycznie populacyjne ryzyko otyłości w tej grupie wiekowej maleje. Jednak u osób,
które wcześniej prowadziły niezdrowy tryb życia i w wieku czterdziestu-pięćdziesięciu lat miały nadwagę czy otyłość, procesy te na starość
nie zwalniają na tyle, żeby cofnąć zmiany już zastałe.
Kluczową rolę odgrywają bowiem nie procesy metaboliczne, lecz
nawyki. Bardzo często osobom starszym, które mieszkają same, „nie
opłaca się” gotować tylko dla siebie, kupują więc półprodukty lub produkty gotowe.
Owszem, mieszkańcy małych miejscowości czy wsi chętniej korzystają z własnych upraw, ogródków czy hodowli, jednak większość społeczeństwa mieszka obecnie w średnich i dużych miastach, gdzie
dostępność przetworzonej żywności jest duża.
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ROZWOJOWI NOWYCH CHORÓB
SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄ:

NADWAGA
OTYŁOŚĆ

OTYŁOŚĆ
KLINICZNA

NIEDOWAGA

BMI
BŁĘDNE KOŁO

28 proc.
21 proc.

1. brak ruchu
2. siedzący tryb życia
3. dieta bogata w cukry i tłuszcze

Polaków oraz

4. nieregularny sen
5. stres
6. zanieczyszczenie środowiska: powietrza, wody,
ekspozycja na hałas

Polek cierpi na otyłość

Charakterystyczne dla schorzeń związanych ze złym
trybem życia jest to, że z jednych wynikają drugie.
Przykład? Nadwaga wywołuje zmiany metaboliczne,
a te następne – serca, hormonalne. Dlatego zwykle
diagnostyka i leczenie obejmuje różne specjalizacje.

Co zatem powinniśmy robić, by długo żyć w zdrowiu?
Profilaktyka prozdrowotna to przede wszystkim jedzenie
zdrowych, nieprzetworzonych produktów. Preferowana
obróbka termiczna to pieczenie i gotowanie na parze. Zrezygnujmy ze smażenia, zwłaszcza w głębokich tłuszczach.
Ograniczmy też gotowe wyroby cukiernicze, które są w większości bardzo zmodyfikowane, bogate w cukry. Dzieci nie
powinny jeść płatków śniadaniowych, a także dostawać
soków i musów owocowych, bo obie te grupy produktów
są zazwyczaj wysokoprzetworzone i również bogate w cukry.
Warto wiedzieć, że fruktoza w stu procentach odkłada się
w wątrobie, co powoduje, że już u dzieci obserwujemy jej
stłuszczenie. Więcej, zjedzenie owocu czy wypicie szklanki soku nie powoduje zahamowania łaknienia.
Na prawidłowy metabolizm i funkcje organizmu wpływa
też odpowiednie nawodnienie. Pijmy zwykłą wodę, nie smakową, ewentualnie uzupełniając dzienny bilans o herbatę zieloną lub owocową. Można do wody dodać trochę soku z cytryny, żeby wzbogacić jej smak, zwłaszcza jeśli dopiero odstawiamy
słodkie i gazowane napoje. Nauczmy się czytać etykiety,
by wiedzieć, co dokładnie i w jakich ilościach jemy.
Co poza zbilansowaną dietą minimalizuje ryzyko chorób
cywilizacyjnych?

Codzienna porcja ruchu, Nie musi to być siłownia, crossfit,
wyczynowe biegi, wystarczy regularny spacer, jazda na rowerze. Zostawmy samochód trochę dalej od pracy czy domu
i przejdźmy codziennie dziesięć minut szybkim marszem
– to już jest aktywność fizyczna.
Zadbajmy także o odpoczynek, regularny sen, relaks. Stres
spowodowany wyzwaniami w pracy, kłopotami w szkole czy
konfliktami w rodzinie zazwyczaj zajadamy albo powoduje
on zaburzenia snu, które z kolei wywołują zmęczenie, drażliwość, ale i kolejne wyrzuty hormonów stresu. Warto przekonać się do jogi, medytacji czy choćby wspomnianego spaceru przed snem, żeby wyciszyć się, dotlenić i spokojnie usnąć.

nie mogę tego popierać, niezależnie od intencji inicjatorów. Ponieważ nawet
jeśli mamy dziedziczną skłonność do tycia, nawet jeśli mamy złe nawyki,
nie oznacza to, że nie powinniśmy zawalczyć o swoje zdrowie.
Nie zapominajmy przy tym, że do chorób cywilizacyjnych zaliczamy
także nowotwory, których częstość występowania ma związek z większą
masą ciała. Nadwaga i otyłość już dzisiaj skracają nam życie o 10-15 lat.

Czy nasze codzienne dobre decyzje wystarczą?
Potrzebne są zmiany na poziomie populacyjnym, a więc takie,
które są wprowadzane i realizowane przez rządy państw. Nie
wystarczy ograniczyć dostępność słodyczy w szkolnych sklepikach, bo przecież wiemy, że dzieci za swoje kieszonkowe
mogą w każdym kiosku czy sklepie osiedlowym kupić sobie,
co tylko zechcą. W tym kontekście pozytywną zmianą jest
podniesienie podatku od żywności zawierającej cukier, które obowiązuje od tego roku, czy kampanie edukacyjne jak
projekt NFZ „Nie cukrz”, które wskazują na szkody wyrządzane organizmowi przez nadpodaż węglowodanów, tłuszczów i cukru. To pozwala budować świadomość społeczną.
Nie sprzyjają jej niestety ruchy kładące nacisk na akceptowanie swojego ciała niezależnie od jego rozmiarów. Jako lekarz

STRES

to czynnik wspólny większości schorzeń o podłożu
cywilizacyjnym. Jest przyczyną, ale także skutkiem
nieprawidłowości metabolicznych, hormonalnych,
w ciśnieniu krwi i zaburzeń pokarmowych, zwiększa
też podatność na nowotwory i choroby neurologiczne.
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A czy stres można uznać za schorzenie cywilizacyjne?
Stresujemy się, odkąd jesteśmy na Ziemi. Kiedyś tym, żeby coś upolować
albo uciec przed drapieżnikiem, dziś tym, czy zachowamy zdrowie i pracę. Nie można tego scharakteryzować populacyjnie czy osobniczo, to element naszego życia.
Krótkotrwały stres jest z reguły mobilizujący, ale przewlekły jest czynnikiem, który może stymulować zaburzenia fizyczne i psychiczne, na przykład depresję, nerwice, stany lękowe. Jeśli zmiany receptorowe w ośrodkowym układzie nerwowym są poważne, zwykle domowa relaksacja i wyciszanie
nie pomagają i trzeba poddać się specjalistycznemu leczeniu: psychoterapii czy farmakoterapii.
Niekiedy osoby radzące sobie dobrze ze stresem doznają nagłego załamania wskutek pojawienia się kolejnego stresora, czyli komplikacji zdrowotnych. Jeśli do kłopotów osobistych czy zawodowych dojdą zaburzenia hormonalne, stan przedcukrzycowy, hiperlipidemia, insulinooporność, organizm
sam sobie nie poradzi. Hormony stresu, a więc kortyzol i adrenalina, powodują zaburzenia metaboliczne i koło się zamyka.
Do czego chciałaby pani zachęcić naszych czytelników?
Dbajmy o siebie na co dzień i regularnie się badajmy. Jeśli cierpimy
na schorzenie przewlekłe, nie odkładajmy planowych wizyt u lekarza,
pandemia nie zwalnia nas z profilaktyki i systematycznych kontroli. Ostatni rok był trudny, bo unieruchomieni w domach, zapadliśmy się w fotelach, przestaliśmy się ruszać, co szybko odczuł nasz kręgosłup, wzrok,
ale też psychika. Pamiętajmy, że telemedycyna jest rozwiązaniem awaryjnym, może ułatwić podtrzymanie terapii, nie zastąpi jednak bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem, diagnostyki i nadzoru. Musimy
powrócić do dobrych nawyków sprzed COVID-19. ◆
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O D C Z E G O Z AC Z ĄĆ

ODCHUDZANIE?

Każdy powód jest dobry, by pozbyć się zbędnych kilogramów.
Jednak nie każdy jest wystarczająco motywujący, by wytrwać w dobrym
postanowieniu. Co zrobić, żeby tym razem się udało?

1

Zbadaj się – odchudzanie musi być zdrowe.
Zacznij od wizyty u lekarza rodzinnego
i powiedz, że chcesz zawalczyć o prawidłową
wagę. Poproś o skierowanie na: morfologię, lipidogram, oznaczenie krzywej glukozowej, hormonów
tarczycy, wątroby i badanie moczu. Z wynikami
wróć do lekarza. Jeśli borykasz się z otyłością,
poproś o informację na temat najbliższej poradni
leczenia chorób metabolicznych.

3

Spotkaj się z dietetykiem – wydaje ci się,
że wystarczy odstawić słodycze, a zamiast
nich jeść zieleninę? Każdy organizm jest inny.
Jeśli nawet przymusisz się do jedzenia grejpfrutów i sałaty, najpóźniej za kilka tygodni wrócisz

4

Ćwicz pod kontrolą – wiosną pojawia się
w internecie wiele planów treningowych
„dla każdego”. Gwarantują talię osy w 28 dni.
Sęk w tym, że skuteczne odchudzanie trwa znacznie dłużej, a plan treningowy powinien być ułożony przez specjalistę. Ćwiczenia będą adekwatne
do twojej wagi, schorzeń, wieku, kondycji.
Warto raz na jakiś czas spotkać się z trenerem,
na przykład w osiedlowym klubie fitness, a potem
ćwiczyć według jego wskazówek w domu.

5

Myśl pozytywnie! – żeby zmiana złych nawyków się powiodła, musisz zastąpić je dobrymi
i dać sobie czas. Zamiast cukierków – chrupiące
jabłko, zamiast leżenia przed telewizorem
– codzienna przechadzka z przyjaciółką w pobliskim parku, zamiast relaksu w fotelu – rolki,
rower. Mózg kocha nowe rzeczy i z radością
przyjmie zdrową rutynę. Robisz to dla siebie!
Kochasz swoje ciało, więc zawalcz o zdrowie.
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2

do starych nawyków. Dietetyk, najlepiej taki
z polecenia, ułoży (i będzie modyfikował) menu
do twoich potrzeb i możliwości, również
tych finansowych.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Znajdź dobrą motywację – powiedzmy sobie
szczerze: wizja nienagannej sylwetki nie jest
skutecznym motorem zmiany nawyków. Ale zdrowie już tak. Pomyśl: nadwaga i otyłość to choroby,
które skracają życie (więcej przeczytasz na stronach 10-13). Każdy nadprogramowy kilogram
to olbrzymie obciążenie dla serca, płuc i stawów,
a także ciągły stan zapalny w organizmie. I doskonała pożywka dla komórek nowotworowych.

REKLAMA

ekolog ia na c o d z ie ń

Zamiast agresywnych metod chemicznych
dziś zaleca się płodozmian oraz nasadzenia
bazujące na zgodności roślin
– ich pozytywnym wzajemnym oddziaływaniu.

3

Naturalnie ochraniaj – szukaj w sklepach ogrodniczych
preparatów bio (np. na bazie wywarów ziołowych: z czosnku, grejpfruta, pokrzywy, krwawnika, tytoniu) do oprysku roślin, obornika w granulacie, a także innych preparatów, które nie szkodzą glebie, roślinom i pszczołom. Zamiast pryskać
ogród chemią na komary, posadź gatunki roślin je odstraszające – np. kwitnącą bazylię, komarzycę, lawendę, miętę.

4

Zbieraj deszczówkę – jest miękka, więc dobra dla roślin. Możesz ustawić specjalne zbiorniki tuż pod rynnami, by za jednym zamachem wykorzystać naturalne źródło
wody i zmniejszyć zużycie tej wodociągowej. Podlewaj rzadziej, a obficiej. Rozważ montaż nowoczesnego, ekologicznego systemu nawadniającego, który dozuje wodę w zależności od potrzeb.

enklawa

NATURALNA

5

Sadź drzewa i krzewy – to zielone płuca okolicy. Z ich
dobroczynnego działania korzystasz ty i twoi bliscy, ale
to także schronienie dla ptaków, małych zwierząt i owadów.
Ochrona lokalnego ekosystemu, także na poziomie prywatnego ogródka, to obecnie bardzo silny trend.

UNIKAJ:

1

Zakładania ogrodu w oparciu o rośliny niepasujące
do gleby, jaką masz – najlepsza zasada to: właściwa roślina we właściwym miejscu. Poradź się specjalistów lub sama
znajdź informacje, które gatunki najlepiej rosną w warunkach, jakimi dysponujesz (rodzaj gleby, jej ciężkość, poziom
wód gruntowych i nasłonecznienie). To sprawi, że będziesz
mieć bujny, ekologiczny ogród bez nadmiernego nawadniania i sztucznego nawożenia. Oszczędzisz czas, pieniądze
i, co najważniejsze, ochronisz środowisko naturalne.

Przydomowy ogródek może być ekologiczny. Co wcale nie jest takie oczywiste.
Sprawdź, jak możesz pomóc przyrodzie i jak jej nie szkodzić.
/ TEKST Karolina Górska

1

Nawet jeśli uwielbiasz trawnik, w bardziej dzikiej części ogrodu zostaw tzw. kwietną łąkę – to bardzo modne
i ekologiczne rozwiązanie. Nie przycinaj roślin zbytnio, nie
ingeruj w ich rozwój. Spytaj w sklepie ogrodniczym o mio-

dodajne gatunki – należą do nich m.in. zioła, co pozwoli ci
połączyć przyjemne (pięknie pachną i są smaczne) z pożytecznym (stworzysz stołówkę dla wielu owadów).

2

Zrób kompostownik – można go zbić z desek na kształt
wielkiej skrzyni lub kupić gotowy. Wrzucaj do niego skoszoną trawę, zgrabione liście, organiczne odpadki z kuchni,
jak skorupki jajek, obierki z warzyw, fusy po kawie, ścinki
roślin (nie chwasty!). Zawartość przerzucaj raz w roku na
nową pryzmę, mieszając z ziemią (30 cm warstwy resztek,
10 cm warstwy ziemi). To sposób na naturalny recykling,
własny nawóz i ściółkę – użyźni glebę i ochroni ją przed
utratą wilgoci.
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a pewno nie raz słyszałaś, że najzdrowsze jest jedzenie lokalnych i sezonowych produktów. Ale czy wiesz,
że również dla twojego ogrodu najlepsze są rosnące
w najbliższej okolicy gatunki roślin? Dostosowanie
upraw do panującej temperatury, wilgotności i wymagań gleby to jednak niejedyna zasada, jaką powinien się kierować
świadomy ekologicznie ogrodnik.

TAK RÓB:

2



Zaburzania mikroflory i fauny w ogrodzie – dżdżownice, ślimaki, mrówki, a nawet mszyce, muchy, ważki oraz jeże, żaby czy krety mają do spełnienia ważne funkcje, regulują
też wzajemnie swoje populacje. Zamiast agresywnych metod
chemicznych dziś rekomenduje się: płodozmian oraz nasadzenia bazujące na zgodności roślin – czyli ich pozytywnym wzajemnym oddziaływaniu. Ważna jest też woda w ogrodzie, małe oczko, a nawet misy i płytkie pojemniki wypełnione wodą,
aby małe zwierzęta i owady miały co pić. To one odgrywają
najważniejszą rolę w twoim ogrodowym ekosystemie.

3

Chemicznych środków ochrony roślin – zamiast leczyć, zapobiegaj. Regularnie stosuj polepszacze do gleby
o naturalnym składzie, aby nie dopuścić do rozwoju chorób. Jeśli nie ma innego wyjścia, wybieraj preparaty ekologiczne, bezpieczne dla owadów i aplikuj je w porach, gdy
im nie zaszkodzą. ◆
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DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Za główne przyczyny udaru mózgu uważa się:

UDAR

• nadciśnienie tętnicze
• miażdżycę
• wysoki poziom cholesterolu, trójglicerydów
• zakrzepicę, a konkretnie przyjmowane leki przeciwzakrzepowe
• choroby serca, jak migotanie przedsionków, niewydolność
serca, problemy z zastawkami
• nadwagę, otyłość, brak ruchu
• cukrzycę
• bezdech senny
• nadużywanie alkoholu
• przewlekły stres
GODZI N
• silne migreny
Po takim czasie dochodzi
do nieodwracalnych zmian
w niedokrwionym
obszarze mózgu

MÓZGU

5-6

DZIAŁA J SZYBKO!

Im więcej wiesz o objawach, tym większe są szanse, że zareagujesz na nie od razu,
a udar nie spowoduje nieodwracalnych zmian w organizmie. Co więc należy wiedzieć?
/ TEKST Ewelina Dobrowolska

MIKROUDAR

– sytuacja, gdy objawy udaru pojawiły się, po czym
ustąpiły. To sygnał alarmowy: w ciągu następnych
48 godzin może nastąpić udar, czasem poważniejszy.
Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem!

☞

U

ZAPAMIĘTAJ TE OBJAWY!

sta wykrzywione, a także: opadnięty kącik oka lub inna asymetria twarzy

D

łonie opadnięte, ale też: niedowład, mrowienie, drętwienie ręki i/lub nogi jednej lub obu nóg

A
R

ozmazane widzenie oraz: silny ból głowy, ból oczu, nudności, wymioty (także na czczo)

30

Nie ignoruj symptomów i jak najszybciej wezwij pogotowie.
Już po kilku minutach niedotlenione komórki mózgu zaczynają obumierać!

Olbrzymi wpływ na zmniejszenie ryzyka udaru ma zdrowy styl
życia: • dużo ruchu, • mało stresu, • dieta uboga w cukry, sól
i tłuszcze, • rzucenie palenia, • utrzymanie właściwej masy ciała,
• kontrolowanie poziomu glukozy we krwi.

PROC.

70 T YS.

pacjentów w Polsce
umiera rocznie
w wyniku
udaru

NA POCZĄTEK OBALAMY DWA MITY:

DOBRE NAW Y KI TO PODSTAWA

Polaków każdego
roku dotyka
udar

➊ Udar to schorzenie diagnozowane tylko u kobiet – z danych
NFZ wynika, że od roku 2007 r. obserwuje się w Polsce więcej przypadków udaru niedokrwiennego u mężczyzn niż
u kobiet. Rośnie też suma lat, które mężczyźni mogliby przeżyć, gdyby nie udar i w jego efekcie przedwczesna śmierć.
➋ Udar dotyka osoby starsze – jak podaje NFZ, rocznie około 1,1 miliona mieszkańców Europy doświadcza udaru. Około 80 proc. wszystkich przypadków to udar niedokrwienny.
Rośnie liczba osób, których dotyka w coraz młodszym wieku. 10 procent przypadków to osoby przed 45. rokiem życia.

chorych
nie przeżywa roku
po przebytym
udarze

UDAR MÓZGU TO SYTUACJA, GDY:

• POWSTAJE ZATOR (UDAR NIEDOKRWIENNY) – jedna z tętnic zaopatrujących mózg w tlen staje się niedrożna,
a w rezultacie kolejne obszaru mózgu stopniowo obumierają;
• DOCHODZI DO WYLEWU KRWI (UDAR KRWOTOCZNY) – tętnica mózgowa pęka, a krwotok powoduje
wzrost ciśnienia w czaszce, sprawiając, że praca mózgu zostaje zaburzona. ◆
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JAK WYGLĄDA LECZENIE?
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26 T YS..

rtykulacja utrudniona, jak również: zaburzenia równowagi, orientacji, drgawki

Im szybciej chory trafi do szpitala, tym lepiej. Jeżeli
jest z nim kontakt, wykonuje się najpierw diagnostykę
neurologiczną i badanie krwi, w tym jej ciśnienia.
Standardowo zleca się też tomografię komputerową
mózgu oraz USG dopplerowskie tętnic szyjnych
– pozwalają ocenić powstałe uszkodzenia
neurologiczne i podjąć właściwą decyzję o leczeniu:
• udar niedokrwienny – podaje się lek na rozrzedzenie
krwi, ewentualnie udrożnia naczynie zablokowane
przez skrzep;
• udar krwotoczny – leczenie polega na stopniowym
obniżaniu ciśnienia tętniczego.
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Za zielony kolor roślin odpowiada chlorofil,
silny antyoksydant, mający zdolność wiązania
i usuwania z organizmu substancji szkodliwych,
w tym toksyn i metali ciężkich.
liściaste lub zielone (młode) części roślin są pod tym względem
korzystniejsze dla zdrowia niż odmiany żółte, pomarańczowe czy
części podziemne (korzenie i bulwy). Za najlepsze dla zdrowia
badaczka uznała: rukiew wodną, kapustę pekińską, botwinę, szpinak, cykorię, sałatę, pietruszkę, kapustę, endywię, szczypiorek, jarmuż i mniszek lekarski.
Do podobnych konkluzji doszedł w 2017 roku amerykański lekarz,
dr Joel Fuhrman, badający wpływ diety na zdrowie i właściwą wagę.
Pod lupę wziął: błonnik, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk,
miedź, mangan, selen, witaminę A, beta- i alfa-karoten, likopen,
luteinę i zeaksantynę, witaminę E, C, B6, B12 i K, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas pantotenowy i foliowy, cholinę, fitosterole, glukozynolany, inhibitory angiogenezy, siarczki organiczne, inhibitory
aromatazy, skrobię oporną i resweratrol. Uwzględnił też czynnik
ORAC (ang. Oxygen Radical Absorbance Capacity), czyli właściwości antyoksydacyjne produktów. Na tej podstawie stworzył indeks,
w którym sklasyfikował produkty o najwyższej gęstości odżywczej.
Na szczycie indeksu są: jarmuż, liście gorczycy, rzepy, rukiew wodna, boćwina, kapusta bok choy, szpinak, rukola, sałata rzymska,
kapusta pekińska, brukselka, rzodkiewka i brokuły.

liście
JEDZ

Okazuje się, że to, co zielone, jest dla organizmu najbardziej
odżywcze. Dlaczego tak się dzieje i co konkretnie powinno się
znaleźć na naszym talerzu?

DLACZEGO ZIELONE?

/ TEKST Katarzyna Załucka

C

zy słyszałaś o gęstości odżywczej? To nic innego jak
zawartość składników odżywczych w określonej liczbie (1000) kalorii. Badacze zajmują się nią od lat, szukając odpowiedzi na pytanie, które produkty są dla
nas najkorzystniejsze pod względem dostarczanej porcji makroi mikroelementów. Zalicza się do nich zwłaszcza: błonnik,
białko, wapń, żelazo, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas
foliowy, potas, cynk oraz witaminy A, B6, B12, C, D, E i K
– kluczowe dla obrony przed chorobami przewlekłymi, w tym

nowotworami. Co ciekawe, dostępność tych składników i ich
przyswajanie przez organizm bywają różne.

OD CZEGO TO ZALEŻY?

Gęstość odżywcza uwarunkowana jest między innymi tym,
w jakiej fazie wzrostu jest roślina, ale także jej… kolorem. Do tego
wniosku doszła już w 2014 roku dr Jennifer di Noia, która
po przebadaniu 47 produktów sporządziła tabelę tych, które
mają największą gęstość odżywczą. Okazało się, że warzywa
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Za ten kolor warzyw odpowiada głównie chlorofil, silny antyoksydant, mający zdolność wiązania i usuwania z organizmu substancji szkodliwych, w tym toksyn i metali ciężkich. Działa pozytywnie na układ trawienny, a także antynowotworowo i krwiotwórczo.
Zielone warzywa są też bogate w błonnik, regulujący pracę jelit,
wspomagający prawidłowy metabolizm, w tym gospodarkę lipidową. Ponadto zawierają sporo kwasu foliowego, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania układów nerwowego i krwionośnego.
Zielenina ma również w składzie dużo żelaza, magnezu, potasu,
wapnia, witamin C, A, E, K i z grupy B, dzięki czemu działa korzystnie na serce, mięśnie, wzrok. To esencja przeciwstarzeniowa. Dodatkowo są niskokaloryczne – co zwiększa ich gęstość odżywczą
– i w większości lekkostrawne. Wspierają utrzymanie prawidłowej
wagi, a także właściwego poziomu glukozy i cholesterolu we krwi.
A skoro wiosną i latem łatwo o sałatę, rukolę, botwinę, kiełki,
kapustę, koperek, natkę pietruszki czy groszek, mamy dodatkowy
impuls, żeby codziennie położyć na talerzu coś zielonego. Przy tym
najlepiej jeść zieleninę na surowo, bo obróbka termiczna sprawia,
że jej gęstość odżywcza maleje. ◆
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ALGORY TM

WYKRYJE RAKA PROSTATY
W styczniu 2021 roku w serwisie ACS Nano pojawiła się
publikacja naukowców, m.in. z Korea Institute of Science
and Technology w Seulu, którzy zaprzęgli sztuczną inteligencję
do badań przesiewowych w kierunku nowotworu prostaty.
Standardowe analizy opierają się na teście antygenu swoistego dla prostaty w surowicy, który niestety daje aż 80-proc.
odsetek wyników fałszywie dodatnich. Naraża to pacjentów
na niepotrzebne biopsje, ich powikłania i zbędne leczenie. Dlatego badacze opracowali algorytm oparty na machine learning,
który wraz z tzw. biosensorem osiąga nawet 99-proc. dokładność w krótkim czasie.

E

C

Z

A

F

K

GDY DZIECKO
BOLI GŁOWA
W styczniu 2021 roku w magazynie „Scientific
reports” opublikowano badanie, z którego wynika,
że nawet drobne problemy ze wzrokiem mogą
wywoływać u dzieci bóle głowy oraz szkieletowo-mięśniowe, w tym szyi i ramion. Testy kliniczno-kontrolne przeprowadzono przy norweskim
National Center for Optics, Vision and Eye Care
na Uniwersytecie w Kongsbergu. Ponieważ uczniowie spędzają coraz więcej czasu przed ekranem,
wzrasta obciążenie ich oczu i mięśni okołoczaszkowych. Naukowcy rekomendują więc, by wszystkim
dzieciom z wymienionymi objawami badać wzrok.

ZDROWSZE SERCE = ZWINNIEJSZY MÓZG
Na University of Oxford opublikowano w styczniu
br. wyniki testu, który dowodzi, że im wcześniej
zadbamy o kondycję serca, zwłaszcza aorty,
tym dłużej zachowamy sprawność umysłową.
Po przebadaniu 542 osób w wieku 64 i 68 lat
naukowcy z Oksfordu i University College London
stwierdzili, że wczesne wykrycie i leczenie sztyw-

ności tętnic daje szansę na zahamowanie takich
negatywnych procesów jak: pogorszenie pamięci,
słabsze ukrwienie mózgu czy spadek łączności
między poszczególnymi jego obszarami. Profilaktyka kardiologiczna to zatem paląca konieczność,
tym bardziej że według prognoz do 2050 roku
liczba osób z demencją potroi się.

MNIEJ PRACUJESZ,

BĘDZIESZ… CHUDSZY
Z artykułu opublikowanego w grudniu 2020 roku w czasopiśmie
„Economics & Human Biology” wynika, że skrócenie tygodnia
pracy może dać korzyści zdrowotne. Do takich wniosków doszli
Inés Berniell, ekonomistka z Universidad Nacional de La Plata
w Argentynie, oraz Jan Bietenbeck z Lund University w Szwecji.
Po skróceniu tygodnia pracy o cztery godziny o 19-24 proc. spadła
liczba palaczy wśród pracowników fizycznych, zaś o 1,7-2,1 proc.
zmniejszył się wskaźnik BMI wśród pracowników umysłowych.

Badacze z University of Queensland opublikowali w styczniu 2021 roku na stronie internetowej uczelni wyniki współpracy badawczej
z Botanix Pharmaceuticals Limited. Analizy wykazały, że syntetyczny kannabidiol, czyli CBD,
zabija bakterie gram-ujemne, od kilkudziesięciu
lat oporne na działanie antybiotyków. Zalicza
się do nich te wywołujące rzeżączkę, zapalenie
opon mózgowych, a także gronkowiec złocisty.
Przypuszcza się, że kannabidiol rozrywa dodatkową ochronną błonę komórkową, w którą
wyposażone są wspomniane bakterie. Jak to
się dokładnie dzieje, jeszcze nie ustalono.
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CBD
JAK ANTYBIOTYK

Niepł
dność
MOŻNA LECZ YĆ

NOWOCZESNE METODY LECZENIA

W leczeniu niepłodności wykorzystuje się m.in. nowoczesne
terapie farmakologiczne, w tym leki do stymulacji jajeczkowania.
To preparaty gonadotropinowe na bazie oczyszczonych czynnych
hormonów, pozyskanych z moczu kobiet po menopauzie, a także
preparaty stworzone dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej w specjalnie zaprogramowanych liniach komórkowych
– tzw. gonadotropiny rekombinowane.

kę w kierunku niepłodności, to należałoby ją rozpoczynać przeciętnie
po dwunastu miesiącach nieskutecznego starania się o potomstwo. W przypadku kobiet po 35. roku życia diagnostykę należy już rozpocząć po sześciu miesiącach, a u kobiety po 40. roku życia – od razu. Przyspieszonej diagnostyki wymagają też kobiety po leczeniu onkologicznym, z cyklami
bezowulacyjnymi i te, których partnerzy mają niskie parametry nasienia.

Problem ten dotyczy
w Polsce około 1,2 miliona osób.
Co szósta para ma kłopoty
z zajściem w ciążę. Jakie
są możliwości leczenia?

Na czym polega taka diagnostyka?
Zaczyna się od wywiadu z parą i badania przedmiotowego. U kobiety należy sprawdzić, czy dochodzi do owulacji oraz czy jajowody są drożne,
a u mężczyzny sprawdza się jakość nasienia. Pomocne są badania ultrasonograficzne i radiologiczne, a niekiedy także badania genetyczne: badania
kariotypu wykonuje się, jeśli u kobiety doszło do dwóch lub więcej poronień, a u mężczyzny – gdy parametry nasienia są bardzo niskie.

Leczenie niepłodności jest zróżnicowane i dobierane
ze względu na jej przyczynę. W wielu przypadkach
zaczyna się od leczenia chorób, które spowodowały
niepłodność, m.in. endometriozy, schorzeń tarczycy
czy stanów zapalnych układu moczowo-płciowego.

NASZ EKSPERT
prof. dr hab. n. med.
Robert Spaczyński
krajowy konsultant w dziedzinie
endokrynologii ginekologicznej
i rozrodczości

Jakie jeszcze czynniki mogą wywoływać niepłodność?
Wynika ona także z czynników środowiskowych, takich jak
między innymi palenie papierosów, siedzący tryb życia, nie-

właściwa dieta, przewlekły stres – i to dotyczy obu płci. Jeśli
chodzi o niepłodność kobiecą, to tu mamy do czynienia
z dwoma grupami problemów: anatomicznymi – jak niedrożność jajowodów, endometrioza czy mięśniaki – oraz funkcjonalnymi, do których zaliczamy zaburzenia jajeczkowania,
zespół policystycznych jajników czy przedwczesną niewydolność jajników. W przypadku niepłodności męskiej problemem jest często obniżona jakość nasienia, będąca skutkiem
chorób ogólnoustrojowych, chorób jąder i wpływu czynników środowiskowych. Przyjmowanie niektórych leków również może prowadzić, u obu płci, do niepłodności.
Niestety, u około 20 procent par nie da się znaleźć przyczyny i wówczas taką niepłodność określamy jako idiopatyczną.
Wiele par długo zwleka z wizytą u lekarza. Również niektórzy ginekolodzy zbyt późno kierują na diagnostykę.
W Polsce chyba wciąż niska jest świadomość w zakresie
niepłodności…
Tak, to prawda, i to dotyczy zarówno niepłodności, jak i ograniczonej płodności (subpłodności). Jeśli chodzi o diagnosty-
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Co roku przybywa około 25 tysięcy par dotkniętych niepłodnością, przy czym z każdym rokiem jest ich więcej.
Z czego to wynika?
Ocenia się, że problem ten dotyczy w Polsce około 15 procent
populacji w wieku rozrodczym, a to oznacza, że co szósta para
ma problem z zajściem w ciążę. Na ten stan składa się wiele
czynników. Po pierwsze, wynika to z sytuacji socjodemograficznej. Kobiety później decydują się na dziecko, później zachodzą w ciążę. Optymalny dla kobiety wiek rozrodczy przypada na 20.–25. rok życia. Po ukończeniu 35. roku życia jest już
trudniej, a po 45. roku życia płodność jest minimalna, gdyż
ryzyko poronień wynosi około 95 procent.
Średnia wieku, w którym kobieta rodzi pierwsze dziecko,
wynosi obecnie w Unii Europejskiej już ponad 30 lat, w Polsce – ponad 27. Tymczasem im później, tym mniejsza jest
rezerwa jajnikowa kobiet.

Kiedy trzeba sięgnąć po in vitro?
Gdy inne metody leczenia niepłodności zawodzą. Zapłodnienie in vitro to
finalna metoda, którą stosuje się głównie w przypadku niedrożnych jajowodów u kobiety i bardzo słabych parametrów nasienia u mężczyzny.
Zapłodnienie pozaustrojowe można też stosować w kilku innych przypadkach, na przykład przy endometriozie czy niepłodności idiopatycznej.
Podsumowując: co każdy z nas powinien o niepłodności wiedzieć?
Niepłodność to choroba, która dotyka znaczącego odsetka populacji w wieku
rozrodczym, często ludzi młodych i zdrowych, którzy nie podejrzewaliby
jej u siebie. Ma przy tym nie tylko konsekwencje zdrowotne, ale również
społeczne i demograficzne. Na szczęście postęp nauk medycznych i dynamiczny rozwój metod wspomaganego rozrodu umożliwia obecnie coraz
skuteczniejsze leczenie tego schorzenia i daje nadzieję na uzyskanie potomstwa wielu niepłodnym parom. Ważne jednak, by nie zwlekać z diagnostyką i ewentualnym leczeniem. ◆

CZĘŚCIOWO WSPÓŁFINANSOWANE

Procedura in vitro nie jest dzisiaj łatwo dostępna. W latach 2013-2016 istniał program Ministerstwa Zdrowia leczenia niepłodności
tą metodą, refundowaną wówczas ze środków ministerialnych.
Obecnie tylko niektóre samorządy lokalne częściowo współfinansują metodę wspomaganego rozrodu in vitro.
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CZY TO JUŻ BIEGUNKA?

Za niemal połowę infekcji
z biegunką odpowiadają
rotawirusy. O tym, jak się
przed nimi bronić i co zrobić,
gdy małe dziecko dotknie
biegunka, rozmawiamy
z pediatrą, dr n. med.
Iloną Małecką.

REKLAMA

k ą c i k ro d z ic a

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) biegunka
to oddanie trzech lub więcej luźnych lub wodnistych stolców
na dzień bądź oddanie choć jednego stolca zawierającego śluz, krew
lub ropę. Przyczyny wystąpienia biegunki to: infekcja wirusowa,
bakteryjna lub stosowanie leków, zwłaszcza antybiotyków.

Kiedy najwcześniej można zaszczepić dziecko?
Szczepienie przeciw rotawirusom ma rygorystycznie wyznaczone ramy
czasowe. Można je zacząć, gdy dziecko ukończy 6. tydzień życia, a zakończyć do 24. tygodnia życia. Wyjątkiem jest jeden z preparatów, którego producent dopuszcza możliwość podania trzeciej dawki w szczególnych sytuacjach zdrowotnych do 32. tygodnia życia dziecka. Powyżej
tych granic nie można już podać szczepionki, nawet jeśli oznaczałoby
to nieukończenie podstawowego schematu, czyli dwóch lub trzech
dawek. Szczepionka zawiera żywe wirusy. Jest to słodkawy roztwór aplikowany doustnie, często przed szczepieniami iniekcyjnymi, z uwagi
na działanie przeciwbólowe.



Dlaczego szczepi się małe dzieci?
Ponieważ najwięcej infekcji zdarza się w pierwszych dwóch latach życia.
Im wcześniej więc zaczniemy szczepić dzieci, tym większa jest szansa,
że wytworzą one odporność i będą dobrze zabezpieczone.
Od stycznia 2021 roku szczepienie przeciwko rotawirusom znajduje
się w podstawowym kalendarzu szczepień. Jako pediatrzy przyjęliśmy
tę wiadomość z niezwykłą radością, bo zbliża nas to do nowoczesnych
programów szczepień realizowanych w innych krajach.
A co zrobić, gdy infekcja jednak się pojawi?
Nie ma specyficznego leku, który działa bezpośrednio na wirusa rota.
Leczenie jest wyłącznie objawowe. Przy gorączce podaje się więc leki przeciwgorączkowe, a przy odwodnieniu uzupełnia się poziom wody i elektrolitów. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jakim etapie dziecko poradzi sobie z biegunką – w domu czy w warunkach hospitalizacji. Szacujemy,
że jedno na dwadzieścia niemowląt będzie musiało trafić do szpitala.

NIEBEZPIECZNA

BIEGUNKA
dr n. med. Ilona Małecka
adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, asystent w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Jak dochodzi do zakażenia rotawirusami?
Głównie przez bezpośredni kontakt z zakażoną powierzchnią, na przykład pieluszką dziecka podczas jego przewijania,
albo drogą kropelkową.
Czy rotawirusy znajdują się w powietrzu?
Tak. Są przy tym trudne do unieszkodliwienia, bo mają dużą
zdolność przeżywania właśnie na powierzchniach – szafki,
lekarskiego fartucha, stetoskopu czy długopisu. Istotne jest
też i to, że rotawirusy są odporne na mycie rąk wodą z mydłem.

Okres wylęgania się tego wirusa jest krótki, a typowe objawy
to luźne, wodniste stolce i wymioty oraz gorączka.
Jak się przed nim ustrzec?
Istotną rolę odgrywają szczepienia ochronne, o czym świadczą wyniki badań przeprowadzonych w wielu krajach.
Wszystkie inne działania mogą się okazać niewystarczające.
Rotawirusy są bowiem niesforne: do mycia rąk nie wystarczy wspomniana woda z mydłem, trzeba jeszcze używać specjalnych płynów dezynfekcyjnych.
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NASZ EKSPERT

Jak długo trwa infekcja?
Trudno przewidzieć. U jednego dziecka dwa-trzy dni, u innego ponad
dwa tygodnie. Jest to klasyczny przykład infekcji samoograniczającej się.
Warto w tym miejscu podkreślić, że zwłaszcza u dzieci nie należy w przypadku ostrej biegunki stosować tzw. środków zapierających. Najważniejsze jest dbanie o dobre nawodnienie. ◆

PO TYM POZNASZ, ŻE DZIECKO
JEST ODWODNIONE:
❍ spierzchnięte, spękane usta
❍ ciągła potrzeba picia
❍ cienie wokół oczu, zapadnięte oczy
❍ zapadnięte ciemiączko (zwłaszcza u niemowląt)
❍ zmęczenie, zaburzenia uwagi i świadomości
❍ płacz bez łez
❍ rzadkie oddawanie moczu, mocz ciemny, skąpy
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SUPLEMENT DIETY

k ą c i k ro d z ic a

POMOC
MAŁEMU ALERGIKOWI
Alergia wziewna to nadmierna
odpowiedź immunologiczna organizmu
na czynnik obecny w powietrzu.
Nieleczona, może prowadzić do astmy.
Rozwiązaniem jest odczulanie.

Ò

Wiosna to zły czas dla alergików. Podrażnienie dróg
oddechowych i inne reakcje alergiczne o tej porze
roku wywołują zwłaszcza pyłki roślin, ale także zanieczyszczenie powietrza, roztocza kurzu, sierść zwierząt
domowych, pleśnie czy grzyby.

– CHOĆ NIE NATYCHÒ RMIASTOWYM
OZWIĄZANIEM
– JEST IMMUNOTERAPIA,

CZYLI ODCZULANIE. POLEGA ONA NA:
• wykonaniu testów (skórnych, śródskórnych,
wziewnych, w tym prowokacyjnych) oraz spirometrii;
• stopniowym podawaniu przez 3-5 lat coraz większych
dawek alergenu, by uzyskać odporność organizmu;
jedna sesja odczulania trwa około trzech miesięcy;
• alergen podawany jest w formie zastrzyków, leków
doustnych i donosowych.

Ò ODZIECIOM:
 DCZULANIE REKOMENDUJE SIĘ

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Ò

NAJCZĘSTSZE OBJAWY ALERGII TO:
• katar i kichanie;
• łzawienie oczu, zapalenie spojówek;
• świąd skóry;
• kłopoty z oddychaniem, kaszel.

CZY TO KOSZTUJE?
Odczulanie przeprowadzone w poradni NFZ, czyli przez
lekarza alergologa, jest refundowane, o ile ma postać
zastrzyków. Część preparatów jest sprzedawana z refundacją typu „ryczałt” (alergeny drzew, traw, chwastów,
roztoczy kurzu domowego), a część ze 100-proc. odpłatnością (alergeny osy, pszczoły, kota, psa). Odczulanie
na jad os i pszczół jest bezpłatne i odbywa się w szpitalu.
Koszt terapii doustnej w zależności o rodzaju alergenu
wynosi od 900 do nawet 2000 zł.
DLACZEGO WARTO?
Ò
➊ Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) szacuje,

że alergia to obecnie problem połowy Polaków, zarówno
dzieci, jak i dorosłych.
➋ World Allergy Organization (Światowa Organizacja
Alergii) już siedem lat temu szacowała, że co najmniej jedno schorzenie alergiczne występuje nawet u 30 proc.
populacji świata, a skala zagrożenia stale rośnie.
➌ Alergia to jedna z przyczyn astmy.

80 proc.

TAKA JEST SKUTECZNOŚĆ
ODCZULANIA NA PYŁKI ROŚLIN

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Ò
Poproś lekarza rodzinnego/pediatrę o skierowanie

do alergologa. W poradni ustalony zostanie harmonogram diagnostyki (testy) i leczenia.

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA
W szczytowym momencie pandemii – z uwagi na ryzyko
zarażenia koronawirusem – eksperci PTA nie rekomendowali rozpoczynania immunoterapii (z wyjątkiem uczulenia
na jad owadów), a podstawą do wdrożenia leczenia miała
być ocena objawów. Zapytaj swojego lekarza rodzinnego
o dostępne obecnie możliwości leczenia.
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• powyżej 5. roku życia
• u których objawy alergii są wyjątkowo dokuczliwe
• i jeśli niemożliwa jest całkowita eliminacja alergenu
z otoczenia.

s p o s ób na ...

…KOKTA JL

W I TA M I N OW Y

WIOSNA SPRZYJA
DOBRYM DECYZJOM
ŻYWIENIOWYM.
ŁATWIEJ O PYSZNE,
ZDROWE I ZIELONE
SKŁADNIKI,
Z KTÓRYCH
W MIG MOŻNA
PRZYGOTOWAĆ
ENERGETYCZNE
NAPOJE.
SPRÓBUJESZ?

uzupełnij wodą
jabłko
ze skórką
i gniazdami
nasiennymi

sok z limonki

Zielony miks

1/2 awokado
łyżeczka
spiruliny oraz
łyżeczka miodu
lub syropu
klonowego

1 kiwi

TO CI SIĘ PRZYDA:

FOTO: ADOBE STOCK (5)

• blender do koktajli lub poręczny koktajler
(wydatek 100-400 zł, ale to inwestycja na lata)
• wyciskarka do owoców i warzyw (najprostsze
modele kosztują 250 zł) – przygotujesz sok z tego,
co akurat masz w lodówce
 iej zawsze w kuchni 2-3 składniki z każdej
M
z poniższych grup. Dowolnie łącz je
i eksperymentuj ze smakami:
• świeża zielenina: natka pietruszki, marchwi, rukola,
szpinak, jarmuż, rukiew wodna, bazylia, mięta,
roszponka, kolendra, kiełki
• świeżo wyciskany sok z owoców lub warzyw, woda
(mineralna, kokosowa, aloesowa)
• zdrowe tłuszcze: oliwa, masło orzechowe
bez dodatku cukru, olej kokosowy, sezamowy,
awokado, orzechy
• zdrowe białko: serwatka w proszku, kefir, maślanka,
jogurt naturalny, mleko roślinne lub zwierzęce

TRZY ZASADY:
➊P
 ij od razu po zmiksowaniu, by cenne
witaminy i antyoksydanty się nie utleniły.
➋ N ie przesadzaj z owocami, bo są słodkie.
➌Z
 astąp koktajlem jeden z posiłków,
a poczujesz się lekko na wiosnę.

• dodatkowe źródło antyoksydantów: spirulina,
chlorella, matcha, młody jęczmień, kurkuma
• podkręcające metabolizm przyprawy: cynamon,
kardamon, gałka muszkatołowa, kakao, imbir,
pieprz, ostra papryka
• naturalny słodzik: miód, syrop z daktyli, agawy
lub klonowy, suszone figi, daktyle
• świeże i mrożone owoce: truskawki, jabłko, kiwi,
cytryna, limonka, grejpfrut, gruszka, ananas, melon,
arbuz, banan, jagody, maliny, borówki, wiśnie, morele, mango
• świeże warzywa: seler naciowy, marchew, pietruszka, pomidor, ogórek, groszek, dynia, burak
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PÓŁ GODZINY DLA ZDROWIA

ODETCHNIJ
GŁĘBOKO!

REKLAMA

bą d ź my w for m ie

Często łapiesz zadyszkę,
szybko się męczysz, jesteś
po infekcji COVID-19? Bez
sprawnie działających płuc
organizm nie poradzi sobie
z codziennymi wyzwaniami.

A MOŻE TRENAŻER?
W aptekach dostępne są specjalne urządzenia do domowego
treningu i rehabilitacji płuc, tzw. trenażery. Dzięki nim można samodzielnie wzmacniać mięśnie oddechowe, a tym samym uczyć
się prawidłowego oddechu, zwiększyć tolerancję na wysiłek,
a nawet się uspokoić.

/ TEKST Izabela Żak

J

◆ skakać na skakance, robić przysiady, pajacyki, podskoki w miejscu
◆ w ykonywać proste unoszenie rąk – na boki, do góry, przed siebie
– z lekkim obciążeniem, np. małą butelką wody w ręku;
◆ pływać;
◆ energicznie sprzątać.
Zalecana dzienna dawka ruchu to 30-45 minut różnych aktywności.



eśli szybszy marsz lub wejście na trzecie piętro sprawia,
że zaczynasz sapać, na pewno powinnaś przyjrzeć się swojej
kondycji. Dodatkowo przypadłością naszych czasów jest płytki, przyspieszony oddech, bardzo często brany przez usta,
co ma katastrofalne skutki dla pojemności i wydajności płuc,
a także ogólnej ruchomości klatki oddechowej.
Tylko oddech głęboki, a więc taki, w którym bierze udział
przepona, rozszerzają się żebra, a kręgosłup rozprostowuje,
umożliwia pobranie właściwej porcji tlenu. Prawidłowe oddychanie – a można się go nauczyć – sprawia, że zwiększa się
pojemność płuc. Zyskujesz:
◆ dotlenienie organizmu, wszystkich jego narządów, w tym
serca i mózgu;
◆ energię, poprawia ci się koncentracja;
◆ lepszą kondycję, mniej się męczysz, zdrowiej śpisz;
◆ sprawniejszy metabolizm i wzmocnienie odporności;
◆ w yciszenie, rozluźnienie – ćwiczenia oddechowe mogą być
doskonałym sposobem na relaks.

ĆWICZENIA ODDECHOWE

Lekarze zwracają uwagę na znaczenie tych ćwiczeń zwłaszcza u osób, które chorują na astmę, POChP, przeszły zapalenie płuc albo COVID-19
(w ostatnim przypadku ważne, aby być pod kontrolą lekarza). Osłabiony
po infekcji organizm wymaga rehabilitacji, specjalistycznej (patrz ramka
niżej) i codziennej, domowej. Ale zaleca się ją wszystkim, bo uważny, głęboki oddech po prostu poprawia jakość życia.
NA CO DZIEŃ MOŻESZ:
◆ nadmuchiwać i opróżniać balony, puszczać bańki mydlane;
◆ nabierać powietrze nosem i długo wypuszczać ustami (krótki, dynamiczny wdech, długi wydech);
◆ dmuchać w gwizdek, harmonijkę ustną, wiatraczek;
◆ dmuchać w rurkę zanurzoną w szklance wody;
◆ zdmuchiwać z płaskiej powierzchni: płatki kwiatów, piórka, listki, krople wody;
◆ zdmuchiwać z chropowatej powierzchni: lekkie piłeczki, kukurydziane chrupki, kłębki waty;
◆ dmuchać na balon/ piórko w ten sposób, by utrzymać je jak najdłużej
w powietrzu.
Ćwiczenia oddechowe nie powinny trwać długo (maksymalnie 10 minut),
by nie doprowadzić do hiperwentylacji. Wykonuj je przed jedzeniem lub dwie
godziny po nim, wybierając 2-3 propozycje z podanej listy. ◆

CODZIENNY PROSTY TRENING

NA CO DZIEŃ MOŻESZ:
◆ jeździć na rowerze – zwykłym lub stacjonarnym;
◆ zrezygnować z windy;
◆ chodzić na szybkie spacery, uprawiać nordic walking,
chodzić na bieżni;

12-17
ODDECHÓW
NA MINUTĘ

wykonuje zdrowy człowiek

3,2 LITRA

to przeciętna pojemność płuc kobiety
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Najskuteczniej kondycję i wydolność płuc poprawia systematyczny, umiarkowany wysiłek. Ten najbardziej sprzyjający również
sercu to ćwiczenia aerobowe, tzw. trening kardio. To nic innego
jak aktywność, w trakcie której oddech przyspiesza, ale na tyle,
że można rozmawiać. Serce i płuca zmuszone są do większej pracy, ale bez nadmiernego obciążenia.

WAŻNE PO COVID-19
1 września 2020 roku uruchomiono program pilotażowy
w zakresie rehabilitacji leczniczej po przebytym COVID-19.
Program realizowany jest w Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach
im. św. Jana Pawła II. Z pilotażu mogą skorzystać osoby, które
przebyły COVID-19 i dostały skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (każdy lekarz, w tym POZ). Rehabilitacja
trwa maksymalnie 21 dni i poprzedzają ją testy wysiłkowe:
na ergometrze rowerowym, bieżni ruchomej lub w formie
sześciominutowego marszu. Procedura uwzględnia również
ocenę duszności według zmodyfikowanej skali Borga.
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REKLAMA

c ia łop oz y t y w n i

DOCEŃ

oliwa, sól morska, cytryna, awokado z dodatkiem dostępnych
w aptece olejów, maseł, witamin pozwalają przygotować własny peeling, maskę czy balsam do ciała. W czasie pandemii
okazało się, że systematyczna domowa pielęgnacja daje spektakularne rezultaty. Jeśli i ty masz podobne obserwacje, utrzymaj te dobre nawyki.

SWOJE CIAŁO

PRZYJAZNE ROZWIĄZANIA

Pielęgnacja ciała powinna być też przyjemna. W wyjątkowo
stresujących czasach zadbaj więc o to, by połączyć codzienne
zabiegi z relaksacją. Żele micelarne do mycia ciała, zmysłowe
olejki, rozpieszczające musy, pięknie pachnące pianki – o prostym składzie! – sprawią, że skóra otrzyma porcję składników
odżywczych i nawilżających, ale jej płaszcz hydrolipidowy nie
zostanie naruszony. Odprężający zapach – lawendowy, paczulowy, geranium, różany, cytrusowy, mango, waniliowy – sprawi, że również twój nastrój się poprawi. Szukaj linii pielęgnacyjnych – np. żelu do mycia i masła do ciała – zawierających
podobne lub uzupełniające się składniki, na których ci zależy:
nawilżające, ujędrniające, regenerujące, kojące.


Każdy

z nas ma w sobie
coś wyjątkowego.
Znajdź atut w swoim
wyglądzie i go
podkreśl.

OLEJKI NADAL NA TOPIE

Odkryciem ostatnich miesięcy jest olejek z konopi – łagodzi
podrażnienia, działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo, zapobiega utracie wilgoci
przez skórę, a dzięki zawartości witamin A, E, K i B neutralizuje wolne rodniki.
Z kolei olejek arganowy ma działanie przeciwzmarszczkowe
i odmładzające, pomaga zwalczyć cellulit i rozstępy, jest dobry
dla skóry dojrzałej. Marula – poprawia elastyczność skóry,
chroniąc przed rozkładem kolagenu. Kokosowy głęboko nawilża i wygładza, dostarczając licznych antyoksydantów. Cytrynowy – działa antyseptycznie, likwiduje przebarwienia, ale
i pobudza zmysły. Sacha inchi – zawiera kwasy tłuszczowe
omega oraz witaminy A i E, dzięki czemu intensywnie odżywia i nawilża, chroniąc przed procesami starzenia, więc jest
polecany zwłaszcza dla skóry suchej.
Niektóre kosmetyki mają wielofunkcyjne zastosowanie
– do twarzy, ciała, włosów – co jest bardzo wygodne i ekonomiczne. Warto je wykorzystywać do masażu ciała i jego codziennego odżywienia. Te o formule kąpielowej można zastosować
pod prysznicem czy w wannie.

Niepotrzebnie doszukujesz się w nim mankamentów. Nie musi być
idealne, żeby było piękne. Jest przecież twoje. Dlatego proponujemy:
potraktuj pielęgnację skóry jak wyraz troski o siebie.
/ TEKST Amelia Góralczyk



BLISKO NATURY

Hitem pandemicznych miesięcy okazała się naturalna pielęgnacja. Co to znaczy naturalna? Wykorzystująca dostępne
w naturze składniki. Jeśli kupujesz kosmetyk w drogerii czy
aptece, spójrz na jego skład – powinien być krótki i zawierać

komponenty pochodzenia naturalnego (93-98 procent składu). Ekstrakty z roślin, m.in., ziół, olejki roślinne, np. migdałowy, makadamia, ale także eteryczne oraz witaminy,
antyoksydanty pochodzenia naturalnego – wytworzone
według nowoczesnych matryc: bez silikonów, produktów
naftowych, barwników czy emulgatorów. Oznaczenie: wegański gwarantuje, że preparat nie zawiera żadnych składników
pochodzenia zwierzęcego, zaś certyfikat eko – że kosmetyk
nie szkodzi planecie.

DOBRE NAWYKI

Naturalna pielęgnacja to także taka, która jest dostępna dla
każdego. Jogurt, kawa, mleko roślinne, miód, brązowy cukier,
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eśli twoim atutem jest gładka, jędrna skóra, z pewnością
wiesz, że należy jej się codzienna porcja odżywienia. Nawet
najpiękniejsze ciało potrzebuje pielęgnacji i odnowy, zwłaszcza po zimowych miesiącach. Wiosna to też dobra pora
na wypróbowanie nowych preparatów i domowych zabiegów.
Żeby jeszcze bardziej podkreślić atut, jakim jest twoje gładkie
ciało, codziennie poświęć mu chwilę.

Coraz więcej mówi się o tym, że pożyteczne bakterie zasiedlają nie tylko nasze jelita, lecz także skórę. Dlatego ich niedobór
może wywoływać niekorzystne zmiany, jak suchość, łojotok,
wrażliwość na podrażnienia. Żeby utrzymać równowagę mikroflory skóry, sięgnij po preparaty z probiotykami, czyli dobrymi bakteriami, które wspierają jej odporność na czynniki
zewnętrzne i pomagają utrzymać zdrowy balans.
Korzystne działanie mają także prebiotyki, a więc substancje dokarmiające zasiedlające skórę dobre bakterie. Szukaj
dermokosmetyków z obiema grupami, a zobaczysz, jak pozytywnie zareaguje na nie twoje ciało. ◆
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PODOBAJĄ MI SIĘ

Nie chcę operacji
plastycznej, która
sprawi, że przestanę
być podobna do
samej siebie. Twarz
aktora jest jego siłą.
I wszystko,
co na niej widać,
ma mi pomóc, a nie
ograniczać.

M OJ E Z M A R S Z C Z K I

W sierpniu skończy 50 lat, co wcale jej nie martwi. Czuje się młodo,
nie myśli o upływie czasu, bo nie pozwalają jej na to ukochani mężczyźni
– partner Piotr i syn Antoni. Uwielbia swoje piegi, dzięki którym może
grać role charakterystyczne. A szpilki uważa za narzędzie tortur.
/ TEKST Katarzyna Janicka

TRZECIE POKOLENIE SILNYCH KOBIET

Wychowywała się w domu bez ojca. Jej matka, Krystyna, skończyła liceum muzyczne w klasie fortepianu. Poznała Rinalda
Preisa, z pochodzenia Austriaka, cenionego skrzypka. Połączyła ich nie tylko miłość, ale także muzyczna pasja. W 1971 r.
na świecie pojawiła się Kinga. Kiedy miała trzy lata, ojciec
wyjechał do pracy w teatrze w NRD. Wierzył, że zrobi karierę, a gdy mu się nie powiodło, postanowił nie wracać. Pani
Krystyna, która przez wiele lat pracowała w sekretariacie Opery Wrocławskiej, wystąpiła o rozwód.
Kinga Preis prawie nie pamięta ojca: „Widzę go jak przez
mgłę. Zostały mi pojedyncze obrazki i zdjęcia, z których patrzy
na mnie przystojny mężczyzna”. Miała osiem lat, gdy niespodziewanie zmarł. „Wiadomość o tym, że go nie zobaczę, mocno przeżyłam. Ale nie szukałam jego grobu. Bałam się, że sprawię mamie przykrość” – wyznała po latach.

~

Mama i babcia robiły wszystko, by zapewnić małej Kindze
bezpieczny dom. Pani Maria (babcia), która do Wrocławia przyjechała w czasie drugiej wojny ze Lwowa, tańczyła, by zarobić
na chleb dla siebie i rodziców. Nie skończyła szkoły baletowej,
ale miała tak wielki talent, że świetnie poradziła sobie w zawodzie baletnicy. Zadbała o artystyczną edukację wnuczki.
W jednym z wywiadów dorosła już Kinga zdradziła:
„Z babcią się uwielbiamy, ale nie ma takiego spotkania, które – jak we włoskiej rodzinie – nie kończyłoby się awanturą, emocjami, które potem szybko opadają. Babcia jest emocjonalna i w stosunku do mnie zaborcza. Konflikty z kolei
pięknie łagodzi moja mama. Bo ona to spokój blondynki,
anielskość, a babcia wścieklica, diablica”.
A swoje dzieciństwo tak wspominała: „Mieszkałyśmy z mamą
na Sępolnie. Małe podwórko, zwykła podstawówka. Po lekcjach szłam poskakać w gumę z koleżankami. Jeździliśmy
na wakacje do Bułgarii albo do Mielna. Jako kilkunastoletnia
dziewczyna dorabiałam na wakacjach, sprzątając w szpitalu”.

MIŁOŚĆ, KTÓRA WYWOŁAŁA SKANDAL

Babcia Maria bardzo martwiła się o to, jak wnuczka ułoży
sobie relacje z mężczyznami. Bała się, że dokona złych wyborów. Odetchnęła z ulgą, gdy w życiu Kingi pojawił się Piotr.
Kinga – studentka ostatniego roku wrocławskiej PWST – grała kurtyzanę w przedstawieniu dyplomowym, które Piotr Borowiec, operator, rejestrował dla Teatru Telewizji. Zakochali się
w sobie, choć początki ich miłości nie były łatwe. Wybuchł skandal, ponieważ Piotr, starszy od Kingi o 10 lat, miał żonę i syna
Wiktora. Gdy rok później aktorka zaszła w ciążę, była przerażona. Wtedy usłyszała od Anny Dymnej: „Dziecko będzie dla
ciebie najważniejsze. A macierzyństwo pomaga kobiecie wykrzesać energię, dzięki której jest w stanie wszystko pokonać”.
Chociaż Kinga Preis mówi o Piotrze „mąż”, nie zalegalizowali związku. W wywiadach powtarza: „Wystarczy, że jest
nam razem dobrze. Piotr nie wymusza na mnie przyznania
się, że popełniłam błąd albo że sobie z czymś nie radzę. Widzi
to, ale czeka, aż mu sama powiem”. Starają się spędzać razem
jak najwięcej czasu, niechętnie tracą go na bywanie na bran- →
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inga Preis pochodzi z artystycznej rodziny: jej babka była tancerką, dziadek dyrygentem, ojciec
skrzypkiem. Gdy była dzieckiem, marzyła o pracy
w ogrodzie zoologicznym. Do szkoły teatralnej
dostała się dopiero za trzecim razem. Jak szczerze
przyznała: „Ten ostatni raz to był taki rzut na taśmę. Ja już
właściwie nie chciałam zdawać. Ale rodzina bardzo mnie
wspierała, wierzyła we mnie”.
Doskonale funkcjonuje w dwóch światach: artystycznym
i rodzinnym. W wywiadzie dla „Gali” mówiła: „Z jednej strony
jestem artystką, mam wolną głowę, z drugiej: wypełniam rolę
żony, mamy. Zakupy, prowadzenie domu, a gdzieś między tym
wszystkim praca w teatrze, w kinie. Nie mam gosposi, ogrodnika, kucharza i kierowcy, którzy ogarniają codzienność, żebym ja
mogła koncentrować się tylko na sobie i byciu artystką. Tego bym
nie chciała, nie mam takich potrzeb”. I dodała: „Żyję w dwóch
miastach: w Warszawie i we Wrocławiu. Najczęściej pracuję w Warszawie, a kiedy wracam do Wrocławia, gdzie mieszkam, czuję się,
jakbym jechała na wakacje. We Wrocławiu nie robię nic, co byłoby związane z pracą. Nie odbieram telefonów, nie odpisuję na maile.
Poza czytaniem scenariuszy, jestem cała dla rodziny”.
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żowych imprezach. Wolą wspólne nurkowanie, wycieczki rowerowe i obserwowanie ptaków przez lornetki.
Zdarza się, że po spektaklu aktorka wraca do domu ucharakteryzowana, żeby zrobić „mężowi” przyjemność. „Piotrek chciałby mnie widzieć seksowną. Najchętniej w czerwonych sukienkach, wyzywających szpilkach i z lokami
na głowie” – wyjaśnia. Sama uważa szpilki za wroga kobiety: „Oprócz tego, że pięknie wygląda w nich noga, która
fascynuje mężczyzn, są po prostu niewygodne”. Jest typem
sportowym, najchętniej chodziłaby w dżinsach i T-shircie.

SYN ZUPEŁNIE NIEPODOBNY

…PUŁAPKA
W serialu TVN zagrała prokurator Natalię
Różańską, której prawdziwe oblicze
– zleceniodawczyni zabójstwa – widzowie
poznają w finale pierwszego sezonu.

cellulit
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WIOSNA TO NAJLEPSZA PORA, ABY ZADBAĆ
O JĘDRNOŚĆ SKÓRY. JEŚLI DOBRZE
WYKORZYSTASZ TEN CZAS, LATEM ZOBACZYSZ
RÓŻNICĘ. OTO TWÓJ PLAN.

jestem synem Kingi Preis. Nie interesuje go praca po znajomości. Chce się dowiedzieć, ile warte są jego umiejętności”.

1

NIE MUSZĘ MANIFESTOWAĆ KOBIECOŚCI

Gdy dziennikarze pytają Kingę Preis, jaką jest aktorką,
odpowiada: „korzystającą ze swoich emocji”. Kiedy była
młodsza, łatwo przechodziła od stanu euforii do płaczu.
Teraz stara się kontrolować emocje. Zamiast wydawać
na ubrania czy perfumy, woli podróżować po świecie, poszerzać horyzonty.
W wywiadach podkreśla, że jest kobietą dojrzałą: „Czuję się dobrze ze swoją kobiecością i nie muszę jej manifestować. W teatrze czy filmie gram kobiety charakterystyczne,
a nie tzw. umowne piękności, a to mi akurat odpowiada.
A potem na premierze filmu pojawiasz się w długiej czerwonej sukni, ze świetną fryzurą, makijażem i wszyscy piszą,
że cię nie poznali, bo wyglądasz jak milion dolarów”.
Co najbardziej w sobie lubi? „Piegi! Uwielbiam cechy urody, które stają się znakiem rozpoznawczym. Podobają mi
się moje zmarszczki wokół oczu i nie cierpię z tego powodu, że jest ich coraz więcej” – odpowiada bez wahania.
I dodaje: „Używam dobrych kosmetyków, staram się ćwiczyć, zdrowo jeść, chodzę na masaże, dbam o siebie zwyczajnie. Nie chcę operacji plastycznej, która sprawi, że przestanę być
podobna do samej siebie. Twarz aktora jest jego siłą. I wszystko, co na
niej widać, ma mi pomóc, a nie ograniczać”. ◆

Będąc w ciąży, była pewna, że to dziewczynka. W wywiadzie dla „Vivy!” mówiła: „Byłam przekonana, że jeśli urodzę córkę, to na pewno znajdę z nią wspólny język. Teraz
z kolei nie przepadam za małymi dziewczynkami. Nie znoszę tego tembru głosu, świergolenia, egzaltacji, bycia wróżką i królewną w jednym, i koloru różowego. Mam na to alergię. Mój syn spełnił wszystkie moje oczekiwania co do
przytulania się, głaskania. Podejrzewam, że tak jak trudno
mi było bawić się samochodzikami na dywanie, równie irytujące byłyby dla mnie zabawy lalkami. Tak jak ze słodyczy
najbardziej lubię śledzie, tak w dziewczynach cenię, kiedy
mają charakter i temperament chłopaków”.
Nie ukrywała, że pierwsze dwa lata macierzyństwa były
dla niej bardzo trudne: „Wydawało mi się, że moje życie już
na zawsze ograniczy się do przewijania, karmienia. Największą traumą były pierwsze tygodnie życia Antka,
gdy miałam go cały czas przy cycku i myślałam,
że zamorduję siebie, jego i wszystkich dookoła.
Wydawało mi się, że w moim życiu już nic więcej
się nie wydarzy i czułam się najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie. Moje macierzyństwo rozkwitło dużo później".
O jedynaku Kinga Preis potrafi mówić godzinami. W wywiadzie dla „Gali” wyznała: „Antek, jak
większość młodych ludzi, ze względu na znajomość
języka, brak barier, jest obywatelem świata (…) Raz
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CODZIENNA DAWKA RUCHU
– im lepiej dotleniony organizm, tym skuteczniejsze spalanie wewnątrz komórek,
a metabolizm sprawniejszy. To ważny element
walki z „pomarańczową skórką”.

5

TERAPIA NA NOC – sięgnij po serum
lub olejek o intensywnym działaniu,
stosuj je co wieczór, wmasowując
w dotknięte cellulitem miejsca: uda, brzuch,
pośladki. W kosmetykach szukaj: wyciągu
z bluszczu, guarany, ekstraktu z herbaty
pu-erh, rutyny, kompleksów wspierających
metabolizm komórkowy i mikrokrążenie.
Możesz sięgnąć po masażery, szczotki
i rękawice do masażu.

2

WIĘCEJ BŁONNIKA – zwiększ porcję
warzyw i owoców w diecie, aby wesprzeć
metabolizm. Unikaj soli, cukru i tłuszczu.

3

6

MASAŻ POD PRYSZNICEM…
– codziennie w wannie wykonuj
krótki masaż z użyciem peelingu,
najlepiej z serii antycellulitowej:
z kofeiną, imbirem, cynamonem; detoksykującego, np. z minerałami z Morza
Martwego; ujędrniającego: z algami
czy wyciągiem z młodego jęczmienia.
FOTO: ADOBE STOCK (7), MATERIAŁY PRASOWE (5)
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ZABIEGI W GABINECIE – to naprawdę pomaga. Zaplanuj serię wizyt, najlepiej co tydzień. Do wyboru masz takie
procedury jak: specjalistyczne peelingi
z substancjami czynnymi o wysokim stężeniu, drenaż limfatyczny, masaż podciśnieniowy (endermologia), masaż bańką chińską,
zabiegi z użyciem rozbijających tłuszcz
ultradźwięków, fal radiowych i akustycznych, laseroterapia i mezoterapia,
np. z zastosowaniem dwutlenku węgla.

4

…I PO WYJŚCIU Z ŁAZIENKI
– na złuszczoną skórę zastosuj
wygładzający lub uelastyczniający
balsam. Zrób ponownie masaż, nie musi
być długi, ważne by ruchy wykonywać
w kierunku serca.

POZNAJ TEN MECHANIZM
MIT!

Cellulit to nie tylko problem osób z nadwagą
i otyłych. Nieprawidłowy
metabolizm komórek tłuszczowych może się pojawić
także u szczupłych.

Cellulit to zwyrodnienie tkanki podskórnej, polegające
na nadmiernym gromadzeniu się komórek tłuszczowych.
Powstałe z nich grudki utrudniają przepływ krwi
i limfy przez naczynia krwionośne, co sprawia, że toksyny
nie są sprawnie usuwane z organizmu. Jeśli nic z tym nie
zrobisz, problem będzie się pogłębiał: ucisk na naczynia
nasili się, powodując ból – początkowo przy uciśnięciu
skóry, a z czasem także przy zwykłym siadaniu.
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my odpowiedzi i podążajmy za tymi wskazówkami, żeby nie robić tego, co nam
się wydaje słuszne, lecz to, co rzeczywiście przyniesie ulgę i wsparcie. Kolejna
sprawa to upewniać się, czy pomoc, którą chory od nas otrzymuje, faktycznie
jest skuteczna. A najważniejsze: rozmawiajmy. Nie unikajmy trudnych tematów i emocji, próbujmy je oswajać.

CHOROBA NOWOT WOROWA

TO MARATON

A czego nie robić?
Uczulam na zwroty: „Będzie dobrze”, „Musisz walczyć”, „Dasz radę”, bo w uszach
osób chorych brzmią jak frazes. Oczywiście są osoby, które odbierają je jako
wspierające, jednak u większości wywołują złość. Przecież nikt z nas nie wie,
jak będzie. A poza tym jak wzbudzić w sobie motywację, gdy jesteśmy fizycznie bardzo słabi? Podobnie drażniące bywa pytanie kilka razy dziennie „Jak
się czujesz?”. Stawiajmy na otwartą komunikację.

Leczenie raka trwa miesiącami, a nawet latami. Jeśli nie zadbamy o siebie,
nasze zasoby fizyczne i psychiczne wyczerpią się
– mówi psychoonkolog Milena Dzienisiewicz.
/ROZMAWIA Alicja Kamińska

Rodziny, w których się zawsze szczerze rozmawia, w czasie choroby radzą
sobie pewnie lepiej niż te, które nie potrafią mówić o uczuciach.
Tak, bo na to właśnie pozwala otwarta komunikacja. A szczerość jest potrzebna zarówno osobie chorej, jak i wspierającej. Ta pierwsza powinna mieć komfort na tyle, żeby powiedzieć: „Dziś czuję się tak źle, że mam ochotę tylko płakać”. Ta druga powinna zaś móc przyznać: „Nie wiem, jak ci pomóc”.

❤

Paradoksalnie takie przyznanie się do bezsilności może być wspierające.
A to dlatego, że bycie obok siebie, nawet w milczeniu, jest wartościowe. Towarzyszenie w płaczu też, tym bardziej że – i to jest następna ważna zasada – nie
należy przed płaczem siebie ani osoby chorej powstrzymywać. Nie mówmy:
„Nie płacz, będzie dobrze”, bo te łzy to zdrowa i bardzo potrzebna reakcja
oczyszczająca.

NASZ EKSPERT
Milena Dzienisiewicz
psychoonkolog i psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny, specjalizuje się
w pomocy dorosłym chorym onkologicznie,
a także ich bliskim

W jakich momentach najczęściej bliscy chorych zwracają się
do psychoonkologa?
Jedni przychodzą, bo sami potrzebują wsparcia, a drudzy,
bo chcą wiedzieć, jak skutecznie wesprzeć psychicznie chorych.
Pierwsi zgłaszają się często tuż po tym, jak ich bliscy usłyszeli
diagnozę, która jest trudna i wobec której nie wiedzą, jak się
zachować. Ale przychodzą też w momencie, gdy medycyna rozkłada ręce i wiadomo, że moment odejścia bliskiej osoby nieuchronnie się zbliża. Pytają, czy można się przygotować na to
odejście, jak się wzmocnić.

Nasz umysł dopuszcza do siebie myśl o tym, że leczenie
może być nieskuteczne, czy do końca mamy nadzieję?
To zależy od tego, co w ogóle myślimy o chorobie nowotworowej. Wielu z nas nadal uważa, że rak to wyrok, więc często choremu mówimy „Będzie dobrze, ludzie raka pokonują, tobie też
się uda”, a sami w to nie wierzymy. I kiedy wieczorem siadamy w fotelu, dopada nas strach, że stracimy bliską osobę.
Z drugiej strony często nie dopuszczamy do siebie myśli,
że może być źle. Pamiętam, gdy pracowałam w hospicjum stacjonarnym, zdarzały się takie sytuacje, kiedy lekarze widzieli,
że ktoś odchodzi, a rodzina nie była w stanie przyjąć tego
do wiadomości. Nie reagowała na sygnały umierającego, że chce
się pożegnać, uporządkować swoje sprawy. Bliscy buntowali
się, wychodzili z sali. Śmierć jest dla nas nadal tematem tabu.
Czy są zasady dobrego towarzyszenia w chorobie?
Pierwsza brzmi, żeby nie zapominać o sobie. Podobnie jak w czasie
turbulencji w samolocie zakładamy maskę tlenową najpierw
sobie, a potem dziecku, również w czasie choroby musimy
w pierwszej kolejności zadbać o siebie. Jeżeli nie zaspokoimy
swoich potrzeb, nie zadbamy o wypoczynek, nie będziemy mogli
wspierać osoby, która tego potrzebuje. Dlatego prośmy o pomoc,
gdy sami jej potrzebujemy. Jeśli chcemy się spotkać ze znajomymi, pośmiać się, róbmy to, nie ma w tym nic zdrożnego.
Druga zasada to pytać wprost: „W jaki sposób mogę ci pomóc?”,
„Czego potrzebujesz?”, „Co mogę dla ciebie zrobić?”. Słuchaj-
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Nie warto robić wszystkiego samemu.
Najlepiej jest stworzyć kilkuosobową grupę,
w której każdy ma swoje zadania.

FOTO: ADOBE STOCK (2), MATERIAŁY PRASOWE

Gdy bliska nam osoba poważnie zachoruje, skupiamy się
na niej, zapominając o sobie…
Na szczęście to się zmienia. Jest coraz więcej form pomocy skierowanych do osób towarzyszących, na przykład grupy wsparcia, ale też coraz częściej rodziny osób chorych same zgłaszają
się do psychoonkologów o pomoc dla siebie.
Zaczynamy zauważać, że również ci, którzy pomagają, borykają się z trudnymi emocjami, lękami, zmęczeniem. Przeżywając chorobę osoby bliskiej, słabną psychicznie, wyczerpują się,
niekiedy wpadają w przygnębienie.
Ostatnie miesiące dodatkowo nadwerężyły nas wszystkich:
ograniczony dostęp do lekarzy, niemożność odwiedzania chorych w szpitalach, towarzyszenia im i podtrzymywania na duchu
wielu osobom uzmysłowiły, jak ważne jest bycie razem. Ale także – że mamy prawo sobie nie radzić i sięgać po pomoc.

Czy to znaczy, że w ogóle nie warto mówić „Będzie dobrze”?
Nie zawsze, bo często jest to myślenie życzeniowe, takie zaczarowywanie przyszłości, której przecież nie możemy być pewni. Owszem, część chorych reaguje na takie stwierdzenia pozytywnie, dodaje im to sił, ale spora grupa w cichości serca pozostaje sama ze swoimi lękami i smutkiem, nie mogąc się przebić
przez te hurraoptymistyczne hasła.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby skutecznie pomóc choremu?
Nie warto robić wszystkiego samemu. Najlepiej jest stworzyć kilkuosobową grupę, w której każdy ma swoje zadania. Jedna osoba nie zawsze jest w stanie dostarczyć zarówno wsparcie emocjonalne, jak i organizacyjne, dysponować wystarczającymi siłami i czasem, by być dla chorego dostępną non stop. To duże
obciążenie i nie musimy go na siebie brać, zwłaszcza jeśli wokół są jeszcze inni,
którzy deklarują, że chcą pomóc i zaangażować się.
Towarzyszenie choremu w leczeniu to także wielki stres…
Leczenie raka to sytuacja kryzysowa. Gdyby ten kryzys trwał dwa-trzy tygodnie, nie byłoby wątpliwości: wszystkie ręce na pokład i dajemy z siebie dwieście procent sił, mając na uwadze, że najważniejsza jest osoba chora. Jednak
leczenie raka trwa miesiącami, a nawet latami, więc jeśli nie zadbamy o siebie,
nasze zasoby fizyczne i psychiczne wyczerpią się.
Choroba nowotworowa to maraton i trzeba dobrze rozłożyć siły, żeby na każdym jego etapie być w gotowości. Gdy u osób wspierających chorych pojawiają się problemy ze snem, apetytem, rozdrażnienie, trudności w pracy – trzeba
się zatrzymać i zająć sobą. Skutecznej pomocy udzieli psychoonkolog, który
zaproponuje terapię indywidualną lub grupową. ◆

43 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2021

REKLAMA

pięk ny u my s ł

Senior
NA S WOIM

5
6

W 2021 roku składka zdrowotna wynosi 381,81 zł (z czego
328,78 zł możesz wliczyć w koszty).
Wpisz, kto będzie prowadził twoją dokumentację finansową
– jeśli znasz podstawy księgowości, poradzisz sobie z prowadzeniem comiesięcznych rozliczeń, np. korzystając z druków internetowych, ale możesz też skorzystać z pomocy biura rachunkowego w twojej okolicy (miesięczny koszt, w zależności
od miejscowości, to 150-250 zł).
Podaj numer konta bankowego – możesz wpisać rachunek osobisty lub rozważyć założenie firmowego. Wiele banków oferuje
bezpłatne konta firmowe, warto rozejrzeć się za najkorzystniejszą ofertą.

ILE MOŻESZ ZAROBIĆ?

Jeśli zależy ci na tym, żeby pobierać emeryturę w dotychczasowej
wysokości, pamiętaj o limitach dochodowych. O tym, jaka jest bezpieczna granica dochodu, która nie pozbawi cię prawa do świadczeń
emerytalnych, szczegółowo pisaliśmy w ostatnim wydaniu „Sezonu
na Zdrowie”. Dla przypomnienia więc tylko: osoby, które przekroczyły wiek emerytalny, nie tracą prawa do emerytury; osoby na wcześniejszej emeryturze muszą pamiętać, by nie przekroczyć pułapu
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (6983,35 zł),
bo wówczas ZUS wstrzyma wypłatę emerytury; po przekroczeniu
progu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3760,27 zł)
emerytura zostanie pomniejszona.

Być może zawsze marzyłaś o tym,
by otworzyć firmę, ale jakoś się nie
złożyło. Teraz, na emeryturze, jest
dobra okazja, żeby spróbować.
/ TEKST Edyta Ratajczak

A MOŻE DOTACJA?

JAK TO ZROBIĆ?

Zakładamy, że masz już pomysł. Pomyśl nad dobrą nazwą
swojej firmy – nie nazbyt wymyślną, związaną z tym, czym
będziesz się zajmować. Nazwa powinna zawierać twoje imię
i nazwisko – podasz ją, rejestrując firmę.
Pierwszy formalny krok to wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Można to zrobić na stronie internetowej CEIDG albo w urzędzie gminy. W tym pierwszym przypadku musisz mieć profil zaufany. Pozytywne jest to, że ten jeden wniosek załatwia
również inne zgłoszenia: do ZUS i naczelnika twojego urzędu skarbowego.
Wybierz formularz CEIDG-1, a następnie wypełnij
go krok po kroku, czyli:

1

2
3

Wpisz rodzaj działalności – a konkretnie numery, które
są do niego przypisane – znajdziesz w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), np. na stronie biznes.gov.pl.
Wybierz formę opodatkowania. Masz do wyboru cztery
możliwości:
• opodatkowanie na zasadach ogólnych (17 lub 32 proc.)
i wówczas rozliczysz swoje przychody razem z emeryturą na druku PIT-36;
• podatek liniowy (19 proc.) i wtedy właściwym drukiem
jest PIT-36L;
• ewidencjonowany ryczałt (wówczas jednak nie można
odliczyć od podatku kosztów uzyskania przychodu), którego stawka waha się od 2 do 17 proc. i zależy od tego, czym
zajmuje się firma – ryczałt rozliczysz na druku PIT-28;
• kartę podatkową – wysokość podatku na każdy rok ustala urząd skarbowy, biorąc pod uwagę m.in. zakres działalności i wielkość miejscowości.
Dołącz druki do ZUS – wypełniasz je dodatkowo i wysyłasz razem z CEIDG. Zgłaszasz się jako płatnik składek
(służy do tego druk ZUS ZFA), a także do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA).

4
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asz więcej czasu, być może jakieś oszczędności,
a także spokój i zdrowy dystans, żeby zrealizować
pomysł na własną działalność. Dodatkowym
argumentem jest to, że nawet jeśli biznes nie
wypali, masz stały dochód w postaci emerytury. Krótko
mówiąc: kiedy, jak nie teraz?

Nie tylko młodzież i bezrobotni mogą korzystać ze wsparcia finansowego na uruchomienie działalności. Przedsiębiorcy z tzw. pokolenia silver mają olbrzymi potencjał wiedzy, doświadczenia, a zarazem
– ze względu na stały dochód (emeryturę) – są dla instytucji udzielających wsparcia finansowego wiarygodnym, stabilnym partnerem.
Możesz ubiegać się o dotacje z urzędu pracy. Sprawdź warunki ich
przyznawania i termin naboru wniosków, żeby dobrze przygotować
dokumenty. Takie dotacje są w większości bezzwrotne.
Ciekawą opcją są dofinansowania z funduszy europejskich. Informacje o formach wsparcia dla twojego regionu znajdziesz na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl lub w swoim urzędzie pracy.
Dobrze jest też śledzić aktualności na samorządowych stronach
internetowych, gdzie ogłaszane są projekty wsparcia dla seniorów
na dany rok, półrocze czy kwartał. W czasie pandemii gminy i miasta uruchamiają dodatkowe formy pomocy, w tym jednorazowe bezzwrotne pożyczki – również dla emerytów prowadzących dzialalność gospodarczą. ◆

Jeśli masz świetny pomysł na biznes, ale niewystarczający kapitał na początek, rozejrzyj się za kimś, kto
chciałby zainwestować. Nie musi to być jedna osoba.
Coraz popularniejsze są internetowe zrzutki – nie tylko
na cele charytatywne – w których wiele osób wpłaca
mniejsze kwoty. Najpopularniejsze w Polsce serwisy, gdzie można taką zrzutkę założyć, to Zrzutka.pl,
Wspieram.to i PolakPotrafi.pl.
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Najwyższy punkt
widokowy (40 m)
Lublina, dawniej
była elementem
kolegium
jezuickiego.

Z wizytą w…

...Lublinie

wił dużą część miejskich zabudowań, w tym kamienic,
budowli obronnych i sakralnych.
Jeszcze zanim powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, Lublin był przestrzenią przyjazną różnym wyznaniom. Poza dominikanami, którzy pojawili się tu w XIII
wieku (w tamtych czasach osiedlali się głównie w większych miastach), a także zakonem brygidek, już w roku
1390 mieszkali tu przedstawiciele cerkwi prawosławnej.
W drugiej połowie XV wieku pojawiła się tu społeczność
żydowska, a sto lat później w mieście były już dwie synagogi, drukarnia i szkoła, w której wykładano Talmud. Dziś
można w mieście zwiedzać, zbudowaną w 1930 roku, Lubel→
ską Szkołę Mędrców (Jesziwę) i synagogę.
STARE MIASTO

Piękne kamienice, wąskie, kręte uliczki
i place, na których kwitnie życie
kulturalne i towarzyskie, zachęcają,
by spędzić w Lublinie trochę więcej czasu.


To miasto bogate w historię – także tę dramatyczną, bo wojenną. Wielu z nas odkrywa
je na nowo. Nic dziwnego, bo stolica Lubelszczyzny, a zarazem stolica wschodniej Polski,
to enklawa spokoju, kulturowy tygiel i kuźnia lokalnych smaków.
/ TEKST Katarzyna Janicka

o znanych lublinian zaliczają się tacy artyści
polskiej estrady, jak: Piotr Szczepanik, Beata
Kozidrak, Zbigniew Hołdys, Urszula, Budka
Suflera, Bracia, a także Bohdan Łazuka, Maciej
Zień czy kabaret Ani Mru Mru. Związani z tym
miastem byli lub są wybitni literaci, m.in. Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Jan Dobraczyński, Józef Czechowicz,
Andrzej Strug czy Marcin Świetlicki.
Lublin bywał też miejscem akcji powieści, jak fantastyczno-historyczne „Kroniki Jakuba Wędrowycza” Andrzeja Pilipiuka albo kryminały: „Grzech” Maksa Czornyja

czy seria retro o komisarzu Maciejewskim autorstwa Marcina Wrońskiego (dwaj ostatni pisarze to lublinianie).
I choć najbardziej chyba miasto to kojarzy się nam z podpisaną w 1569 roku unią lubelską, jego barwne dzieje sięgają piętnastu wieków wstecz.

DZIĘKI PIASTOM I JAGIELLONOM

Pierwsze osady, m.in. na wzgórzach Zamkowym i Czwartek, datuje się na wieki VI i VII. Wiemy też, że w XII wieku w Lublinie rezydował kasztelan i że była tu siedziba
archidiakonatu. W XIII wieku – prawdopodobnie Bolesław
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ZAMEK W LUBLINIE

Pierwsze zabudowania wzniesiono przypuszczalnie już w XII w.
W czasie zaborów i okupacji niemieckiej znajdowało się tutaj
więzienie. Dziś to siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie.

Wstydliwy – ufundował na Wzgórzu Zamkowym wieżę
obronną, zaś Leszek Czarny – po wygranej 13 października
1282 roku bitwie nad wojskami, pogańskich, wówczas Jaćwieży i Litwy – na Wzgórzu Staromiejskim zbudował kościół
pw. św. Michała. W 1317 roku Lublin został miastem na prawie magdeburskim. W drugiej połowie XIV wieku, dzięki
staraniom Kazimierza Wielkiego, miejscowość zyskała mury
obronne, w tym bramy Krakowską i Grodzką (można je oglądać do dziś). Powstał też zamek i kaplica pw. Świętej Trójcy
– obowiązkowe punkty na trasie zwiedzania Lubina.
Panowanie Władysława Jagiełły to czas rozkwitu miasta,
m.in. dlatego, że odwiedził miasto w drodze na koronację.
W 1426 roku ukończono budowę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej: wotum za tryumf pod Grunwaldem.

W RYTMIE HISTORII

W kolejnych dziesięcioleciach miasto zyskiwało na politycznym znaczeniu. W 1474 roku Kazimierz Jagiellończyk
stworzył województwo lubelskie, ze stolicą i herbem.
Z początkiem XVI wieku Lublin miał własną sieć wodociągową. Niestety, w 1657 roku wybuchł pożar, który stra-
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KAPLICA ŚW. TRÓJCY
Budowlę w stylu gotyckim
zdobią ruskie malowidła,
co sprawia, że łączą się tu
tradycje katolicka z bizantyjską.
Na placu Po Farze zachowały
się pozostałości fundamentów
kościoła św. Michała,
ufundowanego przez Leszka
Czarnego po bitwie z 1282 r.

W połowie XVI wieku w Lublinie zamieszkali arianie
i wyznawcy kalwinizmu. Sporo później, bo w 1784 roku,
swoją świątynię zyskali także ewangelicy.

ROZKWIT I UPADEK

CO ZWIEDZAĆ?

warty zobaczenia jest skansen – Muzeum Wsi Lubelskiej
z zabudowaniami typowymi dla Lubelszczyzny, Roztocza,
Poiwiśla, Podlasia i Nadbuża. Turyści zainteresowani wydarzeniami artystycznymi powinni zajrzeć do Centrum Spotkania Kultur, które organizuje wiele ciekawych wydarzeń,
m.in. festiwali różnych kultur. Jeśli kupimy kartę turystyczną dla zwiedzających, skorzystamy ze zniżek na zwiedzanie, ale także usługi, w tym gastronomiczne. Nie można
bowiem wyjechać z Lublina, nie spróbowawszy produktu
tradycyjnego, czyli cebularza, forszmaku lubelskiego czy
pierogów z kaszą gryczaną i twarogiem. ◆
MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
Zlokalizowany po zachodniej stronie miasta skansen
to unikatowa przestrzeń, do której przeniesiono
budynki z historycznych wiosek Lubelszczyzny.

Warto zacząć od Starego Miasta, a w jego ramach zobaczyć
m.in. rynek, kamienice, wspomnianą siedzibę Trybunału
Koronnego (początek Lubelskiej Trasy Podziemnej), klasztor dominikanów, zachowane fragmenty murów obronnych, w tym Bramę Krakowską (siedziba Muzeum Historii Miasta Lublina). Na szczycie ostatniej mieści się taras
widokowy, skąd roztacza się panorama miasta. Na jeszcze
bardziej spektakularne wrażenia można liczyć, gdy wejdzie się na Wieżę Trynitarską przy archikatedrze św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Nie można pominąć neogotyckiego Zamku Lubelskiego
i kaplicy pw. Świętej Trójcy z wyjątkowymi malowidłami.
Warto wejść na Wzgórze Czwartek, by zobaczyć pozostałości kościoła św. Mikołaja. Poza Muzeum na Majdanku
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Od 1578 roku działał tu Trybunał Koronny, co stało się
impulsem do dalszej rozbudowy miasta (posiedzenia trybunału trwały nawet kilka miesięcy).
Swoisty koniec rozwoju miasta to potop szwedzki, najazdy kozackie i ruskie, a także kolejny pożar (1719 rok). Paradoksalnie ponowny rozkwit przypada zaś na czas zaboru
rosyjskiego, kiedy miasto znalazło się na terytorium najpierw Księstwa warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego. Lublin nie tylko zyskał połączenie kolejowe z Warszawą (1877 rok), lecz przede wszystkim pobudowano w nim
liczne zakłady przemysłowe. W listopadzie 1918 roku przez
krótki czas miasto było nawet stolicą (jako siedziba rządu
tymczasowego).
Kolejny ciemny etap w historii Lublina to II wojna światowa: okupacja trwała tu od września 1939 roku. W zbudowanym w 1941 roku obozie na Majdanku śmierć poniosło 80 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów. W 1942 roku
Niemcy zlikwidowali lubelskie getto, zaś ludność żydowską wywieziono m.in. do Bełżca i Sobiboru.
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Jedzenie, które polepsza nastrój, to jeden z silnych trendów
w żywieniu w 2021 roku. Które konkretnie składniki
wpływają na funkcje poznawcze – wyjaśnia dietetyk.

BIAŁKA

A konkretnie wchodzące w skład białek aminokwasy: tryptofan, fenyloalanina, tyrozyna, kwas glutaminowy.
• Trypotofan – to prekursor serotoniny, hormonu szczęścia.
Zbyt mała jego ilość w diecie może wiązać się z obniżonym
nastrojem. Top 10 produktów będących źródłem tryptofanu to: soja, len, pestki dyni, nasiona słonecznika, sezam,
migdały, orzechy arachidowe, kurczak, łosoś, kakao.

NASZ EKSPERT
Diana Buzalska
dietetyk kliniczny,
Food. Nutrition.
Diet. Consulting

WITAMINY

• Fenyloalanina i tyrozyna – z witaminami i składnikami mineralnymi tworzą dopaminę, ważną dla regulacji uwagi i motywacji, ośrodka nagrody, ruchów, koordynacji i napięcia mięśni,
wydzielania hormonów odczuwania emocji. Żrodła tych aminokwasów to nasiona roślin strączkowych, sery żółte, orzechy.

B1, B3, B4, B6, B9, B12, C są niezastąpione w przekształcaniu aminokwasów
we w pełni funkcjonalne neuroprzekaźniki. Witamina B1 wpływa na wykorzystanie glukozy przez tkankę nerwową. Stałe niedobry witaminy B6 mogą
powodować przedwczesne starzenie komórek nerwowych, co zwiększa ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Z kolei niedobór B12 wiąże się z wyższym
prawdopodobieństwem depresji, demencji, a nawet psychozy. Niski poziom
choliny może obniżać sprawność umysłu, powodować stany lękowe, rozdrażnienie, bezsenność. Dlatego ważne jest codzienne uzupełnianie diety w naturalne źródła witamin, przede wszystkim warzywa i owoce.

WĘGLOWODANY

Ważne, bo dostarczają glukozy, głównego źródła energii dla
komórek nerwowych. Przyczyniają się też do wzrostu stężenia
tryptofanu w mózgu, a w rezultacie – serotoniny. Sięgajmy
po węglowodany złożone, o niższym indeksie glikemicznym:
pełnoziarniste pieczywo, kasze, płatki zbożowe, ryż brązowy,
makarony pełnoziarniste, ziemniaki i nasiona strączkowe.

TŁUSZCZE

Czy wiesz, że 35 proc. suchej masy dojrzałego mózgu stanowią wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3
i omega-6? Ich zawartość w diecie odzwierciedla m.in. stan
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zmiany nastroju, a w skrajnych
przypadkach, szczególnie u osób
starszych – splątanie umysłowe,
drażliwość i senność.
Pamiętaj! Po porannej pobudce
wypij 1-2 szklanki wody o temperaturze ciała, by rozpocząć dzień
na pełnych obrotach umysłowych.

błon komórkowych neuronów i ich przepuszczalność. Badania naukowe wskazują, że spożycie ryb zawierających kwasy DHA+EPA powoduje mniejsze ryzyko wystąpienia depresji, stąd rekomenduje się ich jedzenie dwa razy w tygodniu. Źródłem kwasów EPA ryby pochodzące z zimnych mórz północnych,
a DHA z ryb mórz południowych. Warto też uwzględnić w diecie źródło kwasu alfa-linolenowego (ALA) z rodziny omega-3, z którego w organizmie mogą
być syntetyzowane kwasy DHA. Są to m.in. orzechy włoskie, siemię lniane,
pestki dyni czy olej rzepakowy.
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laczego po zjedzeniu pewnych produktów czujemy
się psychicznie lepiej? Otóż, niektóre składniki pokarmowe mają wpływ na tworzenie się i działanie neuroprzekaźników, takich jak serotonina, dopamina,
noradrenalina i adrenalina. Zmiany ich jakości i ilości w osoczu krwi mogą wpływać na nasze zachowanie. Dobra wiadomość jest taka, że za ich pomocą możemy zmniejszać lub łagodzić niepokój, przygnębienie, pobudzenie i agresję. Co zatem
najbardziej nam pomaga?

PAMIĘTAJ O WODZIE

Prawidłowe nawodnienie to nie
tylko baza gospodarki wodno-elektrolitowej. Odwodnienie
może bowiem powodować zmniejszenie objętości masy mózgu,
osłabienie pamięci krótkotrwałej,
czujności, refleksu i koncentracji.
Gdy pijemy za mało, pojawiają się

SKŁADNIKI MINERALNE

Istotny jest zwłaszcza cynk, mający zdolność modulowania plastyczności neuronów, normowania pobudzenia i przewodzenia sygnałów w komórkach nerwowych.
Jony wapnia i magnezu są niezbędne do wzrostu i funkcjonowania komórek nerwowych. Żelazo bierze udział w syntezie dopaminy i serotoniny, a jego niedobór
może powodować spadek zdolności uczenia się, problemy emocjonalne i psychiczne. By tego uniknąć, siegaj po produkty nabiałowe i zbożowe, mięso, ryby, nasiona
roślin strączkowych oraz warzywa i owoce. ◆
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kuchen ne k l i mat y

• 200 g mąki pszennej • 150 g zimnego masła • jajko • szczypta soli • łyżka zimnej
wody • odrobina masła lub margaryny do posmarowania foremki

tartę

Podano

Do miski przesiej mąkę, dodaj posiekane masło, sól, jajko,
wodę i szybko zagnieć. Kulkę ciasta owiń folią spożywczą
i włóż do lodówki na pół godziny. Po tym czasie foremkę
na tartę (o średnicy 24 cm) wysmaruj tłuszczem. Ciasto
rozwałkuj, przełóż do foremki, podziurkuj widelcem,
wstaw ponownie do lodówki na 20 minut.
Nagrzej piekarnik do 180 st. C.

Nie musi być deserem.
Nie musi też być ciężka
od mięsa. Wypróbuj
nasze propozycje.

ZE SZPINAKIEM
• ciasto na tartę – przepis powyżej • 300 g świeżego szpinaku
• 100 g sera typu feta
Na sos beszamelowy: • 3 łyżki masła • 3 łyżki mąki pszennej
• 2 szklanki mleka • gałka muszkatołowa • sól i pieprz



Opłukaj szpinak, ser pokrój w kostkę. Podpiecz spód tarty, jak w przepisie
na stronie 52. Gdy ciasto będzie się piekło, zrób sos beszamelowy.
W garnuszku z grubszym dnem rozpuść masło, dodaj mąkę, starannie
mieszając, by nie powstały grudki. Wlej mleko, nadal mieszając, aż połączy
się z zasmażką, dodaj sól, pieprz i startą gałkę muszkatołową (pełna
łyżeczka). Doprowadź do wrzenia, odstaw z ognia. Na podpieczony
spód tarty wylej sos, a następnie wyłóż liście szpinaku
(większe możesz porwać) i ser. Piecz 30 minut.

Z POMIDORKAMI
• ciasto na tartę – przepis na stronie 53
• 200 g pomidorków koktajlowych różnych
kolorów • 100 g sera mozzarella • 100 g sera
cheddar lub bursztyn • świeży tymianek
Na dressing: • 2 łyżki oliwy extra vergine
• ząbek czosnku
• 2 łyżki musztardy francuskiej

Zacznij od podpieczenia ciasta. Wyjmij je
z lodówki, przykryj folią aluminiową, obciąż
fasolą jaś lub ryżem, piecz przez kwadrans,
po czym zdejmij folię oraz obciążenie
i piecz jeszcze 12 minut. Nie wyłączaj
piekarnika. Przygotuj farsz. Pomidorki umyj
i przekrój na połówki. Ser zetrzyj na tarce
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o grubych oczkach. Zmieszaj musztardę
z oliwą i przeciśniętym przez praskę
czosnkiem i tak powstałym dressingiem
posmaruj upieczony spód tarty. Następnie
wyłóż starty ser i pomidorki. Wstaw do
piekarnika na 25 minut. 5 minut przed końcem
pieczenia posyp świeżym tymiankiem.
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REKLAMA

CIASTO NA TARTĘ

kuchen ne k l i mat y

Z GRILLOWANĄ CUKINIĄ
• ciasto na tartę – przepis na stronie 53
• średnia cukinia • mały pomidor
• świeży tymianek, oregano lub bazylia
Na sos: • 150 g jogurtu naturalnego • jajko
• 3 łyżki startego parmezanu
Cukinię umyj, wysusz, pokrój na plasterki około
1/2 centymetra i rozłóż na kratce do grillowania.
Wstaw kratkę o poziom niżej do piekarnika
jednocześnie ze spodem tarty (jak upiec ciasto
piszemy w przepisie na stronie 52). Gdy ciasto
i cukinia będą się podpiekać, umyj, osusz i pokrój
na plastry pomidora. W kubeczku
wymieszaj jogurt, jajko i parmezan. Wyjmij
z piekarnika ciasto i cukinię. Zwiększ
temperaturę do 190 st. C. Na podpieczony spód
wylej jogurtowy sos, a na nim ułóż plastry cukinii
i pomidora. Zapiekaj 35 minut. Przed podaniem
posyp świeżymi ziołami.

Z BURACZKAMI
• ciasto na tartę – przepis na stronie 53
• 2 średnie upieczone buraczki
• czerwona cebula • 100 g sera typu feta lub halloumi
• natka pietruszki lub inne ulubione zioła,
np. szczypiorek, bazylia do posypania
Na sos: • 150 g jogurtu typu greckiego
lub śmietankowego serka • 2 jajka
• 2 łyżki świeżych ziół • sól i pieprz

FOTO: ADOBE STOCK (5)

Podpiecz spód tarty, jak w przepisie na stronie 52.
Gdy ciasto będzie się piekło, przygotuj farsz. Buraczki
pokrój na cienkie plasterki, cebulę w piórka, ser
pokrusz lub pokrój w kostkę. Zmieszaj na gładki sos:
jogurt lub serek z jajkami, ziołami i przyprawami.
Wyjmij spód ciasta z piekarnika, ale go nie wyłączaj.
Na podpieczonym cieście ułóż buraczki, cebulę,
ser i całość zalej jajecznym sosem. Piecz 30 minut.
Przed podaniem posyp zieleniną.
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ku lt u ra / do czytania, oglądania i słuchania

k r z y ż ów k a /jolka



ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z POPULARNĄ KRZYŻÓWKĄ TYPU JOLKA. POD DIAGRAMEM

Żeby nie zwariować...
Pandemia trwa, nic nie wskazuje na to, by już wkrótce świat ogłosił zwycięstwo nad
koronawirusem. W tym trudnym czasie każdy potrzebuje ucieczki od codzienności. Jak to
zrobić? Najłatwiej włączyć nową płytę, zamknąć oczy i dać się uwieść głosowi Felicjana
Andrzejczaka. Albo dołączyć do literackich bohaterów, by razem z nimi szukać mordercy,
walczyć o życie, przemierzać ulice magicznego Krakowa. Zasłuchaj się, zaczytaj się...

KSIĄŻKI

Magdalena Majcher – Mocna więź
Powieść o potędze macierzyńskiej miłości i zbrodni prawie doskonałej,
inspirowana prawdziwą historią Anny Garskiej i jej mamy Michaliny.
Wielka miłość, wspaniały ślub, narodziny córki. Ania miała wszystko,
o czym marzyła. „Ona od zawsze była taka rodzinna” – mówią dziś
o niej koleżanki. Niestety, Ania nie żyje. Została zamordowana.

PODANE SĄ OKREŚLENIA. TRUDNOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE TRZEBA ODGADNĄĆ POŁOŻENIE
PŁYTY

Budka Suflera
10 lat samotności

WPISYWANYCH HASEŁ. WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!

To szesnasty album studyjny w dyskografii
zespołu, ale pierwszy z udziałem Felicjana Andrzejczaka. Wszystkie 13 piosenek
skomponował przed swoją śmiercią
w lutym 2020 roku Romuald Lipko.
Agora

Wydawnictwo WAB

Dezerter
Kłamstwo to nowa prawda

Marzena Rogalska – Czas tajemnic
Pierwszy tom sagi o Karli Linde. Kraków, lata 30. XX wieku: ukryta pod
fortepianem w salonie rodzinnego mieszkania Karolina podsłuchuje
rozmowę ukochanego ojca z dystyngowaną panią Doris. Dziewczynka
nie wie, że znajomość z tą kobietą będzie miała ogromny wpływ na jej
życie. Zwłaszcza gdy rodzice będą próbowali decydować za córkę.

Dziewięć utworów atakujących
współczesne plagi, takie jak dezinformacja,
hipokryzja, ksenofobia. Na tej płycie nie ma
ani jednego zbędnego dźwięku.
Mystic Production

Wydawnictwo Znak

Mons Kallentoft – Patrz, jak spadam
Emme, 16-letnia córka Tima Blancka, wyjeżdża na wakacje na Majorkę.
Ślad po dziewczynie ginie. Mijają trzy lata. Blanck, który zamieszkał
w Palmie i pracuje jako prywatny detektyw, dostaje zlecenie śledzenia
żony zamożnego biznesmena.
Wydawnictwo Rebis

Siostry Szydłowskie
Debiutancki album trzech sióstr, które
wygrały pierwszą edycję programu
„The Voice Senior", zawiera osiem coverów,
m.in. „Kwiat jednej nocy" z repertuaru
Alibabek.
Universal Music Polska

C.L. Taylor – Nieznajomi
Troje nieznajomych: Ursula obwinia siebie o śmierć ukochanego, Alice nie
ma szczęścia w miłości, Gareth wciąż wierzy w odnalezienie zaginionego
ojca – żyją w tym samym mieście, ale nigdy się nie spotkali. Nie wiedzą,
że ktoś czwarty wciągnie ich w swój misterny i morderczy plan. Zrozumieją
to, gdy znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Thriller doskonały.
Wydawnictwo Albatros

Marcel Moss – Wszyscy muszą zginąć
W prestiżowym warszawskim liceum zamaskowani sprawcy detonują
ładunki wybuchowe i strzelają na oślep do uczniów i pracowników
szkoły. Jednym z zamachowców jest Błażej Dragiel, który popełnia
samobójstwo na oczach najlepszej przyjaciółki, Kai Almond.
Wydawnictwo Filia

• niemiłe przygody, trudne, przykre sytuacje • część ciała łącząca udo z tułowiem • mięsień dwugłowy ramienia, który napina kulturysta
• nierób wśród pszczół • mimowolny spazm mięśnia • niepożądany gość • następstwo, konsekwencja czegoś • niepotrzebny mebel, grat
w rupieciarni • farmerki, spodnie z grubego płótna • specjalność lekarska, ciało ludzkie nie ma przed nim tajemnic • niezwykle szybki
i wytrwały w locie ptak z imieniem • narząd łączący zarodek ze ścianą macicy, umożliwiający fizjologiczną wymianę między płodem
a matką • nie wierzy w istnienie Boga • ma zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych • kilkupoziomowy wodospad • potocznie o lekarzu
• ciche porozumienie przeciwko komuś • jest wtedy, gdy dwoje chce na raz • niebiańskie uosobienie dobra • jedna z dwóch elastycznych
fałdów w krtani (… głosowa) • fakty, rzeczy istniejące • skórzany worek na płyny • kuchenny stołek bez oparcia • przyzakładowa
jadłodajnia • przełożona w szpitalu • Patricia, piosenkarka i prezenterka telewizyjna • pigułka pokryta warstwą słodkiej masy • czarna
koniczynka na asie • długotrwała po ciężkim urazie • fartuch chirurga lub kardiologa • pracownik szpitala obsługujący chorych • działa
według obmyślonego planu • lancet, mały nóż chirurgiczny • biegłość nabyta przez lata praktyki • chirurgiczne szczypce o sprężystych
ramionach służących do chwytania, ujmowania lub usuwania czegoś • gubiony podczas nudnej rozmowy

FILMY DVD

Banksterzy
Karolina – pracownica banku, za
przyzwoleniem szefa namawia klientów
na niekorzystne inwestycje i kredyt
we frankach szwajcarskich.
Kino Świat

WYDAWCA

ul. Lotników 1
65-001 Zielona Góra
tel. 68 458 39 75
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OD DEZINFORMACJI
PO DEGRADACJĘ
W 1918 roku kobiety w Polsce otrzymały prawa wyborcze
– wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji.

P

onad sto lat później kobietom w Polsce odmawia się prawa wyboru, wyboru niewyobrażalnie trudnego: między swoim życiem a życiem
dziecka; między traumą związaną z aborcją a traumą związaną z urodzeniem martwego płodu. Pod
koniec stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października 2020 r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku
dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Tym samym naruszony został kompromis, którego nikt nie powinien
był naruszać.
Możemy się kłócić o to, kiedy zaczyna się życie.
Jedni powiedzą, że to dziecko, inni że zygota.
To kwestia wiary. Wiary, która nie powinna stanowić prawa. Czasem trudno uwierzyć, że mamy XXI
wiek. Żyjemy w czasach, w których wystarczy klasnąć w dłonie, by zapalić światło. A nad wieloma
umysłami wciąż panuje ciemność. „Masturbacja
jest niezgodna z prawem” – powiedziała małopolska kurator oświaty (o ironio!), krytykując program
edukacji seksualnej.
„Chcą uczyć masturbacji czterolatków.” – NIE.
„Edukacja seksualna sama w sobie jest aktem pedofilii” – NIE. „Edukacja seksualna, ma na celu zajęcie uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie
przez środowiska LGBT” – NIE. „Edukacja seksu-

alna prowadzi do seksualizacji i demoralizacji młodzieży.” – NIE. Nie wszyscy rodzice czują się swobodnie, rozmawiając z dziećmi o seksie. Może
dlatego, że z wieloma z nich nikt otwarcie o tym
nie rozmawiał? Dlatego ważne jest, by z młodzieżą
na ten temat mówił ktoś, kto ma wiedzę – psycholog, a nie ksiądz. Dzięki edukacji seksualnej obniża
się liczba niechcianych ciąż wśród nastolatek, spada
liczba zachorowań na infekcje przenoszone drogą
płciową, zmniejsza się liczba przestępstw na tle seksualnym. To fakty poparte twardymi danymi.
Dezinformacja, czyli narzucanie pewnego obrazu
świata, prowadzi do manipulacji. A ta do degradacji
pewnych grup społeczeństwa – w tym wypadku
kobiet i środowiska LGBT. W efekcie żyjemy w kraju, w którym dostęp do środków antykoncepcyjnych
wynosi 31,5 proc. (najmniej na kontynencie). W kraju, w którym wiele młodych osób nie ma świadomości, że prezerwatywy to nie tylko środek antykoncepcyjny, lecz także sposób na uchronienie się przed
chorobami wenerycznymi. W kraju, w którym kobiety mieszkające na wsiach nie mają dostępu do opieki
ginekologicznej. W kraju, w którym kobietom nie
daje się wyboru i nie oferuje pomocy.
Każdy z nas może mieć inne zdanie, nie narzucajmy jednak swoich przekonań innym. Nauczmy się
żyć obok siebie. Nie musimy się przyjaźnić, wystarczym że będziemy się szanować. ◆
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