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SPIS TREŚCI

Już są dni, kie dy po wie trze pach nie wio -
sną. Po ja wi ły się już pierw sze bo cia ny. Tyl ko
cze kać, aż ca ła przy ro da obu dzi się do ży cia
i ru szy „z ko py ta”. Wio sna to ulu bio na po ra ro -
ku wie lu osób. Co raz dłuż sze i cie plej sze dni
pro wo ku ją do wyj ścia z do mo wych pie le szy.
Do spa ce rów, ro we ro wych prze jaż dżek, pra cy
na dział ce. I nie war to przed tym się bro nić, do -
brze jest wię cej cza su spę dzać na świe żym po -
wie trzu, bo to zwięk sza na szą od por ność
na róż ne, czy ha ją ce cho rób ska. Rów nież na wi -
rus ko ro na wi ru sa, któ ry prę dzej niż póź niej
po ja wi się w Pol sce. Być mo że już jest, tyl ko
o tym nie wie my.

Nie ma jesz cze szcze pion ki, któ ra by nas
przed nim chro ni ła, dla te go tym bar dziej mu -
si my za dbać o swo ją od por ność, któ ra po zi mo -
wym okre sie nie jest w naj lep szym sta nie. Od -
po wied nia die ta, bo ga ta w po trzeb ne or ga-
ni zmo wi skład ni ki, mo że do dat ko wa su ple -
men ta cja wi ta min i mi ne ra łów oraz ak tyw -
ność fi zycz na. No i jesz cze hi gie na. Zwy kłe my -
cie rąk mo że nas uchro nić przed cho ro ba mi
wy wo ły wa ny mi przez wi ru sy, bak te rie i grzy -
by. Na ukow cy prze ana li zo wa li 22 ba da nia
nad ludz ki mi ko ro na wi ru sa mi i od kry li, że mo -
gą one prze żyć po za or ga ni zmem no si cie la,
np. na po wierzch niach szkla nych czy pla sti -
ko wych na wet do dzie wię ciu dni. Za ob ser wo -
wa li też, że szan se na ich prze ży cie na po -
wierzch niach ma le ją w tem pe ra tu rze 30-40ºC
i w star ciu ze środ ka mi de zyn fe ku ją cy mi.

Z te go pły nie pro sty wnio sek: myj my rę -
ce jak naj czę ściej, a już szcze gól nie, gdy prze -
by wa my w po bli żu osób prze zię bio nych lub
cho ru ją cych na gry pę. I dbaj my o sie bie.
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XX
wiek przy niósł dy na micz ny roz -
wój tech ni ki, któ ry za owo co -
wał wpro wa dza niem do ży cia

każ de go czło wie ka wie lu no wych tech no lo gii. Lu -
dzie szyb ko po ko cha li no win ki tech nicz ne, po -
nie waż znacz nie uła twi ły im ży cie i w efek cie
w XXI wie ku elek tro ni ka zdo mi no wa ła każ dą
dzie dzi nę eg zy sten cji czło wie ka. Naj le piej z no -
wo cze sny mi tech no lo gia mi i wszech obec ną elek -
tro ni ką ra dzą so bie lu dzie mło dzi, któ rzy wy cho -
wa li się wśród kom pu te rów, smart fo nów i ta ble -
tów. Praw da jest ta ka, że współ cze sne dzie ci naj -
pierw opa no wu ją umie jęt ność ob słu gi do ty ko -
wej urzą dzeń elek tro nicz nych, a po tem uczą się
wią zać bu ty, jeść sztuć ca mi czy czy tać. Wszech -
obec ność elek tro ni ki w na szej rze czy wi sto ści jest
jed nak tak du ża, że se nio rzy chcąc nie chcąc, mu -
szą się na uczyć pod staw ob słu gi kom pu te rów czy
do ty ko wych ekra nów.

Py ta nie brzmi: mu szą czy chcą? Z jed nej
stro ny na tu ral na jest pew na oba wa i nie chęć

fot. Pexels

Senior 
w cyfrowym świecie

do no wych roz wią zań. Na ucze nie się i przy zwy -
cza je nie do ob słu gi elek tro nicz nych ga dże tów wy -
ma ga też cza su i wy sił ku od lu dzi, któ rzy nie są
z ni mi za zna jo mie ni od lat, ale z dru giej stro ny
in ter net i no wo cze sne na rzę dzia elek tro nicz ne
da ją se nio rom no we moż li wo ści i do stęp do usług,
któ re zwięk sza ją ich sa mo dziel ność, nie za leż ność,
uła twia ją kon takt z naj bliż szy mi, a wresz cie
do star cza ją spo ro roz ryw ki i wie dzy o no wo cze -
snym świe cie. Przyj rzyj my się za tem, co ofe ru -
je se nio rom ry nek, a jest on co raz bar dziej
otwar ty i za in te re so wa ny tym seg men tem od bior -
ców. Nic dziw ne go zresz tą. Spo łe czeń stwo się sta -
rze je, ży je my dłu żej i po ja wia się co raz więk sze
za po trze bo wa nie na pro duk ty skie ro wa ne do osób
w wie ku 65+.

Te le fon dla se nio ra

Se nio rzy o bar dziej tra dy cyj nym gu ście
i przy zwy cza je niach chęt niej wy bio rą te le fon z fi -
zycz ną kla wia tu rą i du ży mi, czy tel ny mi przy ci -
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ska mi. Dla osób, któ re ma ją pro ble my ze wzro -
kiem uła twie niem bę dą też pod świe tla ne kla wi -
sze. Wiel kość ekra nu nie ma zna cze nia, du żo istot -
niej sze jest, że by był czy tel ny, z do brym kon tra -
stem, a wy świe tla ne li te ry i cy fry nie by ły zbyt ma -
łe. Cen ne rów nież są wy god ne przy ci ski na obu -
do wie zwięk sza ją ce gło śność czy np. umoż li wia -
ją ce pro ste włą cze nie la tar ki. 

Pa mię taj my, że na uka ob słu gi te le fo nu
ko mór ko we go nie dla każ de go jest łatwa 
i przyjemna. Dla wie lu osób mo że oka zać się
po pro stu skom pli ko wa na i nie ma po wo du, że -
by im to dodatkowo utrud niać. Im pro ściej
i bar dziej in tu icyj nie – tym le piej. 

Do bra ba te ria to za le ta każ de go urzą dze nia
elek tro nicz ne go, rów nież te le fo nu dla se nio ra.
Wy bie ra jąc go na le ży zwra cać uwa gę na po jem -
ność wbu do wa ne go ogni wa, a tak że de kla ro wa -
ny przez pro du cen ta czas roz mów. Im dłuż szy,
tym ła do wa nie od by wać bę dzie się rza dziej. 

Ko lej ne udo god nie nie, któ re mo że być
uży tecz ne dla se nio ra, to wbu do wa na la tar ka i ra -
dio. Cho ciaż ty po we te le fo ny dla se nio rów nie ofe -
ru ją wie lu do dat ko wych funk cji, to spo ra część
z nich mo że po chwa lić się wbu do wa ną la tar -
ką. I jest to ele ment, któ ry bez wąt pie nia mo że
się przy dać, cho ciaż by w przy pad ku awa rii prą -
du w po rze noc nej. Waż ne jed nak, aby la tar ka by -
ła ak ty wo wa na w pro sty spo sób, naj le piej de dy -
ko wa nym jej przy ci skiem umiesz czo nym np. z bo -
ku obu do wy i ła two wy czu wal nym. Za te le wi zją
moż na nie prze pa dać, ale z ra diem sym pa ty zu -
je zde cy do wa nie więk sza licz ba osób, tak że
wśród se nio rów. Je go obec ność w te le fo nie mo -
że być za tem mi le wi dzia na. 

Szcze gól nie waż ną funk cją do dat ko wą,
któ rą ofe ru ją mo de le dla se nio rów jest przy cisk
SOS. Dzię ki nie mu moż na w pro sty i szyb ki spo -
sób wy słać wcze śniej przy go to wa ną wia do mość
do osób bli skich i/lub do służb alar mo wych.
Funk cja ogrom nie przy dat na, nie raz na wa gę ży -
cia i zdro wia, z któ rej se nior mo że sko rzy stać w sy -
tu acji na głe go za gro że nia ży cia czy wy pad ku. Nie -
któ re te le fo ny ma ją do dat ko wą opa skę z funk -
cją SOS, któ rą se nior no si na nad garst ku. Jest ona
skon fi gu ro wa na z ko mór ką i w ra zie po trze by za -
wsze pod rę ką. Wię cej o opa skach w dal szej czę -
ści ar ty ku łu. 

Ko lej ną ce chą, ja ką po wi nien cha rak te ry -
zo wać się te le fon dla se nio ra, jest so lid ny gło śnik,
bo za zwy czaj wraz z wie kiem po gar sza się słuch.
Roz ma wia jąc ze star szą oso bą trze ba nie kie dy
mó wić zde cy do wa nie gło śniej. Ja ki te le fon wy -
brać dla se nio ra, któ ry ma pro ble my ze słu chem?
Ta ki z so lid nym gło śni kiem, za pew nia ją cy do no -
śne i wy raź ne dźwię ki. Do dat ko wą opcją bę dzie

moż li wość sko rzy sta nia z funk cji gło śno mó -
wią cej, dzię ki cze mu pod czas roz mo wy moż na
wy ko ny wać jesz cze in ną czyn ność. 

So lid ne wy ko na nie – to po win no do ty czyć
każ de go te le fo nu ko mór ko we go, a urzą dze nia dla
se nio ra w szcze gól no ści. Po ja wia ją ce się z wie -
kiem kło po ty z ko or dy na cją czy ze sta wa mi
sprzy ja ją upusz cza niu drob nych przed mio tów,
a je śli do dat ko wo ma my do czy nie nia z oso bą lu -
bią cą na przykład pra ce ogro do we czy wy ciecz -
ki – wy bierz my te le fon od por ny na za la nie, pył
i upad ki. 

A mo że jed nak smart fon? 

Te le fon dla se nio ra nie mu si być pro stym
urzą dze niem z przy ci skiem SOS. Prze pro wa dzo -
no ba da nia, któ re wy ka za ły, że se nio rzy, któ rzy
prze ko na li się do uży wa nia smart fo nów i ekra -
nów do ty ko wych są z te go wy bo ru bar dzo za do -
wo le ni i sły szeć nie chcą o po wro cie do tra dy cyj -
nych urzą dzeń. Ja kie ma ją ar gu men ty? Znacz -
nie lep sza ja kość roz mów, wy raź niej szy ekran,
gło śniej szy dzwo nek, pro sto ta ob słu gi i moż li wość
wy god niej sze go wy ko ny wa nia i oglą da nia zdjęć
niż na kom pak to wym apa ra cie. Oczy wi ście, na -
le ży uwzględ nić nie co wyż szą ce nę smart fo na oraz
ko niecz ność po świę ce nia pew ne go cza su na na -
ucze nie się pod staw ob słu gi, ale je śli se nior
jest skłon ny pod jąć się tych wy zwań – zde cy do -
wa nie war to. 

Ta blet czy lap top dla se nio ra?

O ile te le fon czy smart fon jest dziś po pro -
stu nie zbęd ny i o tym nie trze ba ni ko go prze ko -
ny wać, o ty le wo bec kom pu te ra, ta ble tu czy lap -
to pa wie le star szych osób za cho wu je pe wien scep -
ty cyzm, szcze gól nie je śli nie mia ły wcze śniej oka -
zji po znać i do ce nić za let tych urzą dzeń, zwłasz -
cza w po łą cze niu z nie prze bra ny mi za so ba mi in -
ter ne tu. Ta blet lub lap top mo że być swo je go ro -
dza ju oknem na świat – po zwa la nie tyl ko za po -
znać się z naj now szy mi wia do mo ścia mi, ale
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cho ciaż by po roz ma wiać z ro dzi ną, obej rzeć ulu -
bio ny se rial lub zro bić za ku py. 

Jak wy brać naj lep szy sprzęt dla se nio ra? 
Z pew no ścią lap top czy ta blet bę dą lep szym roz -
wią za niem niż kom pu ter sta cjo nar ny. Urzą -
dze nia te są lek kie, po ręcz ne, moż na z nich ko -
rzy stać w do wol nym miej scu i po zwa la ją unik -
nąć plą ta ni ny ka bli, w któ rych ła two się po gu bić. 

Za tem któ ry z nich: lap top czy ta blet?
Praw do po dob nie lap top dla se nio ra bę dzie naj -
ko rzyst niej szym roz wią za niem. Choć ofe ru je
niż szą wy daj ność (w sto sun ku do ce ny w po rów -
na niu z kom pu te rem sta cjo nar nym), to nie jest
ona po trzeb na do więk szo ści naj prost szych za -
sto so wań. Lap top dla se nio ra moż na na być już
za ok. 1000 zło tych, w do dat ku bez ko niecz no -
ści do ku po wa nia ze wnętrz ne go mo ni to ra, kla wia -
tu ry, my szy, gło śni ków. Zin te gro wa nie wszyst -
kich tych skład ni ków w ma łej i lek kiej obu do wie
spra wia, że lap top jest na rzę dziem wy god nym,
po ręcz nym i w peł ni mo bil nym, z któ re go moż -
na ko rzy stać w każ dym za kąt ku miesz ka nia, łącz -
nie z łóż kiem, a tak że na ze wnątrz. Co nie zna -
czy, że pro sty, nie dro gi lap top jest roz wią za niem

nie po zba wio nym wad. A do tych na le żą mię dzy
in ny mi: ni ska wy daj ność, mniej szy ekran, mniej
wy god na kla wia tu ra, nie wy god ny to uch pad, ja -
ko do myśl ne na rzę dzie ste ru ją ce za miast my szy.

Ta blet to rów nie do bre roz wią za nie dla se -
nio ra. Po bie ra nie wie le prą du, a je go sys tem ope -
ra cyj ny jest na ty le in tu icyj ny, że prak tycz nie nie
trze ba się go uczyć. Uży wa jąc ta ble tu, star sza oso -
ba nie mu si uczyć się ko or dy na cji mię dzy dło nią
a kur so rem mysz ki (któ ry czę sto jest nie wi docz -
ny), dzię ki cze mu, włą cza nie roz ma itych opcji jest
prost sze.

Do bry ta blet dla se nio ra mo że słu żyć tak -
że do za spo ka ja nia gło du wie dzy – pod świe tlo -
ny ekran uła twia czy ta nie oso bom z wa dą wzro -
ku. Li te ry moż na tak że po więk szyć, by uła twić
zro zu mie nie tek stu, cze go nie da się po wie -
dzieć o ga ze cie czy ob ra zie te le wi zyj nym.

Ta blet nie spraw dzi się na to miast w przy -
pad ku oso by, któ ra ak tyw nie ko rzy sta z róż nych
pro gra mów ty po wych dla kom pu te rów oso bi -
stych, jak edy tor tek stu, pro gram do ob rób ki zdjęć
czy pocz ta elek tro nicz na. Ma ją one zwy kle swo -
je ta ble to we od po wied ni ki, jed nak nie są zbyt wy -
god ne. Ta blet mo że być do sko na łym roz wią za -
niem dla tych, któ rzy po tra fią do brze ob słu gi wać
smart fon. Po za tym to urzą dze nie mo bil ne, któ -
re po sia da ekran więk szy niż smart fon. Jed no -
cze śnie jest lżej szy niż lap top i zwy kle ła twiej szy
w ob słu dze. Wśród naj waż niej szych za let te go
urzą dze nia moż na wy róż nić: sto sun ko wo ni ską
ce nę, pro sty in ter fejs i moż li wość in tu icyj nej ob -
słu gi, po ręcz ność, mo bil ność i lek kość, bar dzo do -
brze na da je się do roz ryw ki, np. prze glą da nia
zdjęć i in ter ne tu.

Ma też oczy wi ście pew ne mi nu sy: ko niecz -
ność ob słu gi do ty ko wej mo że, zwłasz cza na po -
cząt ku, spra wiać kło pot, ale nie jest to trud ność,
któ rej przy odro bi nie do brych chę ci nie da się
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prze zwy cię żyć. W koń cu dla chęt ne go nic trud -
ne go. Ta blet dla se nio ra mo że być więc bar dzo
traf nym za ku pem, a tak że pre zen tem.

Za tem lap top czy ta blet? Se nio rzy naj czę -
ściej nie ma ją wy gó ro wa nych ocze ki wań wzglę -
dem urzą dzeń mo bil nych – nie mu szą one uru -
cha miać naj now szych gier kom pu te ro wych ani
też umoż li wiać sto so wa nia skom pli ko wa nych pro -
gra mów. Z te go wzglę du za rów no ta blet, jak i nie -
dro gi lap top po win ny być do brym roz wią za niem.
War to jed nak do wie dzieć się, w ja ki spo sób wy -
ko rzy sty wa ne ma być urzą dze nie, dzię ki cze mu
ła twiej bę dzie wy brać sprzęt do pa so wa ny do po -
trzeb star sze go użyt kow ni ka. 

Opa ska dla se nio ra, 

zwa na bran so let ką ży cia

To sto sun ko wo no we na rzę dzie po zwa la ją -
ce mo ni to ro wać stan zdro wia i bez pie czeń stwa se -
nio ra. W za leż no ści od mo de lu mo że być wy po -
sa żo na w roz ma ite funk cje. Co ofe ru ją pro du cen -
ci? Opa ski za zwy czaj wy po sa żo ne są z przy cisk alar -
mo wy, po wia da mia ją cy o za gro że niu ży cia lub
zdro wia i słu żą do szyb kie go wzy wa nia pro fe sjo -
nal nej po mo cy. To ich naj waż niej sze za da nie.
W wer sji pod sta wo wej i jed no cze śnie naj czę -
ściej wy ko rzy sty wa nej użyt kow nik zo sta je wy po -
sa żo ny w te le fon oraz bre lo czek lub bran so let kę
z przy ci skiem alar mo wym SOS. Gdy gu zik zo sta -
nie na ci śnię ty na stę pu je po łą cze nie z cen trum mo -
ni to rin gu, skąd moż na we zwać po moc. W przy -
pad ku mil cze nia ze stro ny pa cjen ta, ka ret ka zo -
sta je wy sła na na tych miast. In for ma cja do cie ra tak -
że do człon ków ro dzi ny oso by wy sy ła ją cej sy gnał.
O tym, jak po trzeb na jest to tech no lo gia świad czą
m.in. sta ty sty ki. Co naj mniej raz w ro ku w do mu
prze wra ca się 30% osób po wy żej 65 r. ż. Aż 70%
tych upad ków ma miej sce w ła zien ce, gdzie se nior
naj czę ściej nie ma do stę pu do te le fo nu. Wciąż udo -
sko na la ne opa ski au to ma tycz nie prze ka zu ją sy -
gnał do cen trum mo ni to rin gu w przy pad ku, gdy
do cho dzi do nie pra wi dło we go tęt na lub na głej
zmia ny po zy cji cia ła, co mo że sy gna li zo wać upa -
dek. Opa ski mo gą rów nież pre cy zyj nie lo ka li zo -

wać miej sce po by tu wła ści cie la, dzię ki za in sta lo -
wa nej funk cji GPS, przy po mi nać o po rze za ży wa -
nia le karstw, mo ni to ro wać ci śnie nie i puls. No wo -
cze sne sys te my te le opie ki nad oso ba mi nie sa mo -
dziel ny mi sko mu ni ko wa ne są z opie ku nem, któ -
ry mo że słu żyć po mo cą w co dzien nych sy tu -
acjach. War to wspo mnieć, że w wie lu mia stach uru -
cho mio no pi lo ta żo we sys te my ta kiej opie ki, fi nan -
so wa ne przez sa mo rzą dy. Se nio rzy nią ob ję ci
mo gą li czyć nie tyl ko na in ter wen cję w sy tu acji kry -
zy so wej, ale rów nież na wspar cie w za ła twia niu
spraw urzę do wych, drob ne za bie gi i po moc w do -
mo wych za ję ciach. Klu czo we jed nak wy da je się
zwięk sze nie po czu cia bez pie czeń stwa i kom for tu
ży cia se nio ra, któ ry ze wzglę du na wiek, nie peł -
no spraw ność czy sa mot ność do tąd nie mógł li czyć
na za in te re so wa nie i opie kę oso by sta le bę dą cej
z nim w kon tak cie. Wy da je się, że w związ ku z po -
stę pu ją cym sta rze niem się spo łe czeń stwa oraz wy -
go dę użyt ko wa nia opa ski, roz wią za nie to bę dzie
w naj bliż szych la tach co raz po wszech niej sze.
War to za in te re so wać się tym urzą dze niem, bo mo -
że wręcz de cy do wać o zdro wiu i ży ciu star szej oso -
by. A jest pro ste i ła twe w użyt ko wa niu.

R E K L A M A

Anna Dobrowolska
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Mu si my pa mię tać, że wraz z wie kiem
zwal nia nasz me ta bo lizm i bo ry ka my się z wie -
lo ma zdro wot ny mi pro ble ma mi. Więk szość
z nich pro wa dzi do ob ni żo nej od por no ści,
a co za tym idzie, groź nych dla star szych lu dzi
prze zię bień oraz gry py. 

Wio sen ne prze si le nie to „przy pa dłość”,
któ ra do ty ka wie lu osób. Krót kie dni, brak słoń -
ca, mniej ru chu, częst sze prze zię bie nia osła bia -
ją or ga nizm i spra wia ją, że sta je się on mniej
od por ny na zmia ny po go dy, bak te rie i wi ru sy.
Zmę cze ni zi mo wą au rą czę ściej cho ru je my, je -

ste śmy apa tycz ni, sen ni, na sza ce ra sta je się
ma to wa i sza ra, wło sy za czy na ją wy pa dać, a pa -
znok cie ła mią się i roz dwa ja ją. Wio sen ne prze -
bu dze nie war to za cząć od wzmoc nie nia ogól nej
od por no ści or ga ni zmu. Wy star czy kil ka pro -
stych za bie gów. 

Ak cja re ge ne ra cja 

Od bu do wy wa nie od por no ści to za dba nie
o re ge ne ra cję or ga ni zmu i do star cze nie mu od -

Wiosenne kłopoty 
z odpornością

Już niebawem roz pocz nie się ka len da rzo wa wio -
sna. Przy ro da obu dzi się do ży cia. Pa ra dok sal nie
oży wie niu na tu ry nie za wsze to wa rzy szy przy -
pływ ener gii w na szym or ga ni zmie, wręcz prze -
ciw nie – zmę cze nie i gor sze sa mo po czu cie. Po wo -
dem mo że być wio sen ne prze si le nie. Jak so bie
z nim ra dzić? Jak wzmoc nić od por ność i do dać so -
bie ener gii na wio snę?

fot. AdobeStock



po wied niej ilo ści ru chu, słoń ca i skład ni ków od -
żyw czych. Klu czem do wzmoc nie nia od por no ści
jest uchwy ce nie rów no wa gi po mię dzy kon dy cją
psy chicz ną i fi zycz ną. Jak to zro bić? Pierw szym
kro kiem bę dzie przyj rze nie się die cie. Sprawdź -
my, czy w na szym me nu znaj du ją się róż no rod -
ne pro duk ty, bo ga te w wi ta mi ny i so le mi ne -
ral ne. Za dbaj my o to, by na na szych ta ler zach
zna la zły się świe że wa rzy wa i owo ce, ry by, chu -
de mię so i na biał. Wła ści wie zbi lan so wa na die -
ta po win na do star czać nam od po wied niej ilo ści
skład ni ków od żyw czych, aby śmy nie mu sie li jej
uzu peł niać do dat ko wą su ple men ta cją. Nie za -
wsze tak jed nak jest. Czę sto ja da my zbyt du żo
pro duk tów wy so ko prze two rzo nych, cięż ko -
straw nych, ubo gich w wi ta mi ny. Aby wzmoc nić
układ im mu no lo gicz ny ko niecz ne jest wpro wa -
dze nie do me nu pro duk tów bo ga tych w po -
trzeb ne or ga ni zmo wi skład ni ki od żyw cze. Wi -
ta mi nę C do star czą nam m.in. dzi ka ró ża, na -
tka pie trusz ki, czer wo na pa pry ka, chrzan czy
cy try na. Wi ta mi nę A – tran, wą trób ka, tłu ste
se ry, śmie ta na, ma sło, po mi do ry, sa ła ta, szpi -
nak, ka pu sta i mar chew. Po pra wi na szą od por -
ność też wi ta mi na E, któ rą znaj dzie my w mię-
sie, ole jach ro ślin nych, ma śle, kieł kach zbóż
i sa ła cie oraz wi ta mi na D, któ rą za wie ra m.in.
olej lnia ny i tłu ste ry by mor skie. 

Zmę cze nie, stres i wa ha nia na stro ju da ją
się in ten syw nie we zna ki szcze gól nie w okre sie
przed wio sen nym. Wi ta mi ny z gru py B są na to -
miast po moc ne w ła go dze niu stre su, wa ha niach
na stro ju, wpły wa jąc na pra wi dło we funk cjo no -
wa nie ukła du ner wo we go. Wi ta mi ny te znaj -
dzie my np. w orze chach, ja jach, na bia le, mię sie,
ro śli nach strącz ko wych i w nie któ rych wa rzy -
wach.

Wi ta mi ny z ap te ki 

Je śli czu je my osła bie nie, mo że my się gnąć
po wi ta mi ny za war te w zło żo nych su ple men -
tach die ty al bo osob no po szcze gól ne wi ta mi ny
i skład ni ki mi ne ral ne, ta kie jak ma gnez, po tas
czy cynk. Można po ra dzić się le ka rza ro dzin ne -
go al bo far ma ceu ty w ap te ce, pod po wie nam,
czy ta ka su ple men ta cja jest dla nas wska za na,

R
E

K
L

A
M

A



W
io

se
nn

e 
kł

op
ot

y 
z 

od
po

rn
oś

ci
ą

czy też wy star czy od po wied nie zbi lan so wa nie
die ty. Szu ka jąc wspar cia w su ple men tach war -
to po szu kać ta kich, któ rych skład opar ty jest
na na tu ral nych ro ślin nych skład ni kach. Po -
za tym mo że my się gnąć tak że po miesz kan ki
ziół lub pre pa ra ty sprze da wa ne w skle pach
ze zdro wą żyw no ścią, znaj dzie my tam róż ne go
ty pu pro duk ty zio ło we, pszcze lar skie, su szo ne
owo ce czy na pa ry. 

Część ziół ma sil ne wła ści wo ści po pra wia -
ją ce ogól ne funk cjo no wa nie or ga ni zmu, np.: 

ko rzeń żeń -sze nia po bu dza do dzia ła nia lim -
fo cy ty T, nisz czą ce cho ro bo twór cze drob no -
ustro je, wzma ga od por ność na in fek cje i po-
pra wia zdol ność do ich po ko ny wa nia;
je żów ka pur pu ro wa, czy li echi na cea dzia ła
prze ciw za pal nie, ak ty wu je ko mór ki ukła du
od por no ścio we go, co w kon se kwen cji eli mi -
nu je wi ru sy m.in. w in fek cjach dróg od de cho -
wych, gry pie, sta nach grzy bi czych; 
alo es sty mu lu je od por ność, za wie ra m.in. wi -
ta mi ny A, C, E, B1, kwas fo lio wy, ma wła ści -
wo ści bak te rio bój cze i prze ciw za pal ne.

Sto sun ko wo no wy mi pre pa ra ta mi o dzia -
ła niu prze ciw wi ru so wym i im mu no mo du lu ją -
cym są te za wie ra ją ce pra no beks ino zy ny.
Sto su je się je głów nie w okre sie za ka że nia wi -
ru so we go, np. wi ru sem gry py. Wska za ne są

rów nież w okre sach wzmo żo nej za cho ro wal no -
ści oraz u osób o osła bio nej od por no ści, po nie -
waż zmniej szają ry zy ko roz wo ju in fek cji. Lecz
dzia ła nia prze ciw wi ru so wych pre pa ra tów z pra -
no bek sem ino zy ny jak do tąd w ba da niach kli -
nicz nych nie po twier dzo no.

Rusz się z ka na py 

Dru gim kro kiem na dro dze do od bu do wy
od por no ści jest ak tyw ność fi zycz na. Oso by lu -
bią ce ruch i sport są zdrow sze, ma ją wię cej
ener gii, opty mi zmu i ra do ści ży cia. War to prze -
ła mać opór przed ak tyw no ścią fi zycz ną i spró -
bo wać zna leźć dla sie bie ta ki ro dzaj ru chu,
któ ry spra wi nam przy jem ność. Tre ne rzy za le -
ca ją ak tyw ność fi zycz ną mi ni mum trzy ra zy
w ty go dniu po oko ło go dzi nie. Mo że to być
dłuż szy spa cer, jaz da na ro we rze, ćwi cze nia
na si łow ni, nor nic wal king, bie ga nie czy jo ga.
Ta ka daw ka ru chu ob ni ży po ziom kor ty zo lu
we krwi, od po wie dzial ne go m.in. za stres i pod -
nie sie po ziom en dor fin, tzw. hor mo nów szczę -
ścia, wy dzie la nych wła śnie m.in. pod czas ru -
chu. Ak tyw ność fi zycz na, zwłasz cza ta upra wia -
na na świe żym po wie trzu po pra wia sa mo po czu -
cie, do tle nia mózg, przy spie sza krą że nie krwi
i pod no si… sa mo oce nę. Re gu lar nie tre nu jąc
sta je my się pew niej si sie bie, od waż niej si, czu je -
my, że po ko nu je my wła sne sła bo ści. 

War to wie dzieć, że już go dzi na dzien nie
umiar ko wa ne go wy sił ku fi zycz ne go po tra fi
zmniej szyć ry zy ko in fek cji aż o 30%. Ak tyw ność
fi zycz na po bu dza ma kro fa gi oraz lim fo cy ty T,
któ re są pod sta wą od por no ści. Uzy ska ne w ten
spo sób wzmoc nie nie or ga ni zmu trwa kil ka go -
dzin, więc je śli chce my utrzy mać ten efekt mu -
si my ćwi czyć re gu lar nie. W tym miej scu trze ba
pod kre ślić, że ak tyw ność fi zycz na nie mo że nas
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mę czyć, gdyż zbyt du ży wy si łek dzia ła nie ste ty
od wrot nie – po wo du je na gły spa dek od por no -
ści.

Dbaj o hi gie nę

Od por ność or ga ni zmu wzmoc ni też… hi -
gie na. Myj my rę ce cie płą wo dą z my dłem, no -
śmy ubra nia do pa so wa ne do wa run ków
na ze wnątrz, sto suj my na tu ral ne ko sme ty ki,
przy ja zne dla skó ry i śro do wi ska. Pa mię taj my
rów nież o od po wied niej ilo ści snu – 7-8 go dzin
każ dej no cy. Nasz or ga nizm re ge ne ru je się
w no cy, dla te go po wie dze nie, że sen przy no si
zdro wie jest praw dzi we. Przed snem wy wie trz -
my po kój, weź my cie płą ką piel i… uni kaj my
uży wek. Lamp ka wi na przed snem od cza su
do cza su jest wska za na, jed nak sta wia na co wie -
czór przy sto li ku noc nym ra czej nam za szko dzi
niż po pra wi ja kość snu. 

Szcze pie nia dla se nio rów

Spraw dzo nym i sku tecz nym spo so bem
na wzmoc nie nie od por no ści są szcze pie nia, któ - Aleksandra Sadowska

R E K L A M A

re ma ją swo ich zwo len ni ków, ale też i prze ciw -
ni ków. Dla osób star szych po le ca ne są szcze gól -
nie dwa ro dza je.

Le ka rze re ko men du ją szcze pie nia prze -
ciw ko gry pie (raz w ro ku), przede wszyst kim
oso bom, któ re ukoń czy ły 65. ro ku ży cia. Do ty -
czy to zwłasz cza osób cier pią cych na cho ro by
prze wle kłe oraz prze by wa ją cych w ośrod kach
zbio ro wych, jak dom opie ki czy szpi tal. Ko lej -
nym, tym ra zem jed no ra zo wym szcze pie niem,
jest to skie ro wa ne prze ciw ko dwo in ce za pa le -
nia płuc. Te go ty pu pro fi lak ty ka wska za na jest
szcze gól nie dla osób z na wra ca ją cą cho ro bą, po -
nie waż ich od por ność jest zmniej szo na nie tyl -
ko przez wiek, ale rów nież ten czyn nik do dat -
ko wy. 

Wspo mnia ne szcze pie nia nie są obo wiąz -
ko we, ale jak naj bar dziej wska za ne ze wzglę du
na moż li we wy stę po wa nie – za gra ża ją cych nie
tyl ko zdro wiu, ale i ży ciu – po wi kłań po gry po -
wych, na któ re oso by star sze są szcze gól nie na -
ra żo ne.
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Choroba lub 
zespół Raynauda

fot. AdobeStock

Na zwa cho ro by po cho dzi od na zwi ska
fran cu skie go le ka rza Mau ri ce Ray nau da, któ ry
w 1862 ro ku opi sał w roz pra wie dy plo mo wej ob -
jaw bled nię cia pal ców rąk i stóp. Zda niem au to -
ra był on spo wo do wa ny za bu rze nia mi prze pły -
wu krwi w ma łych na czy niach tęt ni czych w wy -
ni ku skur czu na czyń ob wo do wych pod wpły wem
zim na.

Przede wszyst kim trze ba wie dzieć, że ist nie -
je ze spół Ray nau da i cho ro ba Ray nau da, a to nie
to sa mo. Oba scho rze nia łą czy ob jaw Ray nau da
(pod wpły wem zim na lub emo cji do cho dzi
do nad mier ne go skur czu na czyń krwio no śnych,
a w kon se kwen cji do na pa do we go bled nię cia pal -
ców rąk lub stóp, rza dziej no sa i mał żo win
usznych), ale in ne są je go przy czy ny i ina czej prze -
bie ga ich le cze nie. Po za tym ze spół Ray nau da jest
znacz nie groź niej szy niż cho ro ba Ray nau da,
gdyż mo że do pro wa dzić na wet do mar twi cy
pal ców.

Kie dy ze spół, a kie dy cho ro ba

Cho ro ba Ray nau da, obec nie na zy wa na
pier wot nym ob ja wem Ray nau da, jest ob ser -
wo wa na u osób, u któ rych nie wy stę pu ją in ne cho -
ro by współ ist nie ją ce o pod ło żu na czy nio wym.
Z ko lei wtór ny ob jaw Ray nau da (daw niej ze spół
Ray nau da) wy stę pu je w prze bie gu in nych cho -
rób, ta kich jak ukła do we cho ro by tkan ki łącz nej
oraz in nych cho rób o pod ło żu na czy nio wym lub
au to im mu no lo gicz nym, a na wet mo że wy prze -
dzać na kil ka lat ich roz po zna nie. Wtór ny ob jaw
Ray naul da wy stę pu je u po nad 90% cho rych z roz -
po zna niem twar dzi ny ukła do wej, u oko ło 85%
w prze bie gu mie sza nej cho ro by tkan ki łącz nej,
rza dziej – do ty czy pa cjen tów z reu ma to idal nym
za pa le niem sta wów, czy tocz niem ru mie nio -
wa tym ukła do wym (oko ło 20%). 

Po za cho ro ba mi tkan ki łącz nej do cho rób,
któ rym to wa rzy szy ob jaw Ray nau da na le żą cho -

Na pa do we, prze mi ja ją ce bled nię cie, a na stęp nie
za si nie nie i za czer wie nie nie pal ców rąk lub stóp,
naj czę ściej pod wpły wem zim na lub stre su to ty -
po wy ob jaw Ray nau da. Cza sa mi łą czy się z drę -
twie niem i bó lem, a na wet nie wiel kim obrzę -
kiem. Trwa zwy kle 15-20 mi nut.

ro by tęt nic (np. mi kro an gio pa tia cu krzy co wa,
miaż dży ca zro sto wa tęt nic), cho ro by krwi (nad -
płyt ko wość pier wot na, bia łacz ki), ze spół an ty fos -
fo li pi do wy, cho ro ba za krze po wo -za to ro wa, ze -
spo ły uci sko we (ze spół ci śnie nia nad garst ka), cho -
ro by in fek cyj ne (WZW B lub C, HIV), cho ro ba
wi bra cyj na, a tak że nie do czyn ność tar czy cy,
nad ci śnie nie płuc ne i no wo two ry.

Czę stość wy stę po wa nia ob ja wu Ray nau da
do ty czy oko ło 3-4 proc. po pu la cji. Na ob sza rach
o chłod nym kli ma cie sza cu je się je go obec ność
na oko ło 30 proc. Naj czę ściej stwier dza ny jest
u mło dych ko biet – mię dzy 15. a 45. ro kiem ży -
cia – z ob cią że niem ro dzin nym. U płci żeń skiej
wy stę pu je czte ro krot nie czę ściej niż u mę skiej.

Ob ja wy kli nicz ne

Kla sycz ny ob jaw Ray nau da wy stę pu je
pod po sta cią trzech ko lej nych faz: 

zbled nię cie z ochło dze niem skó ry (cha -
rak te ry stycz ne dla fa zy nie do krwien nej, po -



wsta je wsku tek skur czu tęt ni czek w oko li cy
pal ców), a na wet za bu rze nia mi czu cia; 
za si nie nie (brak pra wi dło we go ukrwie nia
do pro wa dza do roz sze rze nia żył i wło śni czek,
przez co od tle no wa na krew za le ga w na czy -
niach) z to wa rzy szą cym niedużym bó lem
i drę twie niem; 
za czer wie nie nie, któ re po ja wia się pod czas
ogrze wa nia wsku tek ustą pie nia skur czu tęt -
nic pal ców i wzro stu prze pły wu krwi przez
tęt nicz ki i na czy nia wło so wa te – ja ko wy raz
czyn ne go prze krwie nia z uczu ciem go rą ca,
pie cze nia, a na wet nie wiel kim obrzę kiem. 

Naj czę ściej „ata ku je” pal ce rąk, a czę sto tak -
że pal ce stóp. Spo ra dycz nie ob ja wy mo gą do ty -
czyć in nych czę ści cia ła, ta kich jak: czu bek no -
sa, mał żo wi ny uszne, bro da, czo ło, czy bro daw -
ki sut ko we. Ob ja wy kli nicz ne są wy ra zem nie do -
krwie nia spo wo do wa ne go skur czem na czyń
i upo śle dze niem prze pły wu krwi w wy ni ku za -
bu rzeń funk cji lub struk tu ry na czyń krwio no -
śnych. Acz kol wiek przy czy ny i me cha ni zmy te -
go zja wi ska nie zo sta ły do koń ca po zna ne i są nie -
jed no rod ne, istot ną ro lę przy pi su je się re ak cji
nad wraż li wo ści na czyn ni ki fi zycz ne (zim no, wi -
bra cje), bądź emo cjo nal ne. Nie jed no krot nie
przy czy ny wy stą pie nia ata ku są trud ne do usta -
le nia. 

Dia gno sty ka

Wpro wa dze nie ba da nia wi de oka pi la ro -
sko po we go wa łów pa znok cio wych otwo rzy ło
no we „okno” na za bu rze nia mi kro krą że nia i sta -
ło się waż nym ogni wem za rów no we wcze snej dia -
gno sty ce, oce nie dy na mi ki zmian w prze bie gu
cho ro by, jak też róż ni co wa niu pier wot ne go
i wtór ne go ob ja wu Ray nau da. Ka pi la ro sko pia wa -
łów pa znok cio wych, któ ra wy ko rzy stu je mi kro -
skop świetl ny w oce nie mor fo lo gii na czyń wło -
so wa tych, sta ła się nie odzow nym ele men tem
współ cze snej dia gno sty ki za bu rzeń mi kro krą że -
nia. Obej mu je ona bo wiem nie tyl ko oce nę
zmian mor fo lo gicz nych na czyń wło so wa tych, licz -
by, kształ tu i roz mia rów, lecz tak że stop nia wy -
peł nie nia ka pi lar, prze pły wu na czy nio we go
i obec no ści zmian pa to lo gicz nych w ob rę bie pod -
ście li ska łącz not kan ko we go. 

War to pod kre ślić, że ba da nie to jest cał ko -
wi cie bez piecz ne, nie in wa zyj ne i bez bo le sne, dzię -
ki cze mu mo że być wie lo krot nie po wta rza ne,
co stwa rza moż li wość mo ni to ro wa nia stwier dza -
nych zmian. Ka pi la ro sko pia sta no wi nie tyl ko źró -
dło cen nych in for ma cji do ty czą cych za bu rzeń mi -
kro krą że nia, lecz po zwa la tak że na dy na micz ną
oce nę zmian i mo ni to ro wa nie po stę pów le cze -
nia. 
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zu pa le nia ty to niu oraz sto so wa nia am fe ta mi ny,
ko de iny i ko fe iny. W dy mie ty to nio wym wy ka -
za no obec ność sub stan cji ob kur cza ją cych i uszka -
dza ją cych na czy nia.

Naj prost szym spo so bem na po pra wę mi kro -
krą że nia ob wo do we go i zmniej sze nie na si le nia
na pa dów jest roz grza nie rąk, np. po przez umiesz -
cze nie ich w miej scu o od po wied nio wyż szej tem -
pe ra tu rze, np. pod pa chą. Po moc ne by wa tak że
unie sie nie koń czyn gór nych, a na stęp nie gwał -
tow ne ich opusz cze nie.

Ćwi cze nia i die ta

Zięb nię cie dło ni i stóp po tra fi być uciąż li -
we. Trud no po zbyć się tej do le gli wo ści, więc dla
wszyst kich cier pią cych z po wo du lo do wa tych koń -
czyn po le ca ne są pro ste za bie gi po pra wia ją ce krą -
że nie krwi, któ re moż na wy ko ny wać co dzien nie
ra no, po wsta niu z łóż ka, co naj mniej przez 20
min. Wska za ny jest każ dy ro dzaj ćwi czeń. Naj -
lep sze jed nak efek ty da je po łą cze nie ła god ne go
ru chu ze spo koj nym od dy cha niem, czy li ćwi cze -
nia re lak sa cyj ne, np. tre ning od de cho wy czy jo -
ga. Pro wa dzą one do od zy ska nia spo ko ju oraz roz -
luź nie nia ca łe go cia ła, cze go efek tem jest lep sze
ukrwie nie wszyst kich je go czę ści. Są też ła -
twiej sze me to dy, by po pra wić krą że nie krwi. Moż -
na np. oglą da jąc se rial, raz po raz na pi nać mię -
śnie dło ni (na pnij, po licz do 5, roz luź nij, po -
wtórz 10–15 ra zy).

Moż na też sto so wać aku pre su rę. Wów -
czas efekt po pra wy krą że nia jest szyb ki, a me to -

Do ba da nia trze ba się przy go to wać. Na 6 go -
dzin przed ka pi la ro sko pią na le ży zre zy gno wać
z al ko ho lu, pa pie ro sów, pi cia więk szych ilo ści ka -
wy lub her ba ty. Na dwa ty go dnie przed wy ko na -
niem ba da nia nie wol no wy ci nać skó rek i wy ko -
ny wać ma ni cu re. Przed ka pi la ro sko pią moż na je -
dy nie ob ci nać pa znok cie.

Wtór ne groź niej sze niż pier wot ne

Pier wot ny ob jaw Ray nau da, okre śla ny tak -
że cho ro bą Ray nau da ma naj czę ściej ła god ny
i nie po wi kła ny prze bieg, a do owrzo dzeń pal ców
do cho dzi rzad ko i nie wy stę pu ją zmia ny mar twi -
cze. Do ty ka przede wszyst kim pal ców rąk.
Na po cząt ku mo że za ata ko wać je den lub dwa
opusz ki pal ców, a z cza sem mo że zaj mo wać ca -
ły pa lec, a na wet wszyst kie pal ce. Dia gno sty ka
nie jest ła twa. Le ka rze bar dzo czę sto nie do strze -
ga ją ja kich kol wiek nie pra wi dło wo ści, np. na tęt -
ni cach pro mie nio wych, łok cio wych oraz stóp –
tęt no jest pra wi dło we. U pew nej gru py cho rych
ob ser wu je się zgru bie nie tkan ki pod skór nej
w oko li cy pal ców.

Wtór ny ob jaw Ray nau da to wa rzy szy naj czę -
ściej cho ro bom tkan ki łącz nej prze bie ga jąc
ze zwę że niem na czyń, cho ro bom za wo do wym
(eks po zy cja na wa run ki at mos fe rycz ne, tok sy ny,
np. me ta le cięż kie czy chlo rek wi ny lu, pra ca
z urzą dze nia mi wi bra cyj ny mi, zwią za na z po wta -
rza ją cy mi się mi kro ura za mi dło ni), przyj mo wa -
niu nie któ rych le ków (er go ta mi na, be ta blo ke ry),
prze by tym ura zom w oko li cy oboj czy ka oraz in -
nym scho rze niom (np. nie do czyn ność tar czy cy,
krio glo bu li ne mia).

W przy pad ku wtór ne go ob ja wu Ray nau da
le czy się przede wszyst kim cho ro bę pod sta wo -
wą i ła go dzi ob ja wy skur czu na czyń. Le ki po da -
je się oso bom, u któ rych ob jaw Ray nau da po ja -
wia się czę sto, lub ma dłu go trwa ły i cięż ki prze -
bieg. Le cze nie jest ko niecz ne u pa cjen tów
z owrzo dze nia mi opu szek pal ców. Je śli oka zu -
je się nie sku tecz ne, na le ży roz wa żyć wy ko na nie
za bie gu sym pa tek to mii (nisz czy się ner wy
we współ czul nym ukła dzie ner wo wym w ce lu
zwięk sze nia prze pły wu krwi i zmniej sze nia od -
czu wa nia dłu go trwa łe go bó lu przy nie któ rych
cho ro bach, któ re zwę ża ją na czy nia krwio no śne),
zwłasz cza u pa cjen tów za ra żo nych mar twi cą
pal ców.

W obu przy pad kach, cho ro by i ze spo łu Ray -
nau da, ko niecz na jest mo dy fi ka cja sty lu ży cia, ma -
ją ca na ce lu za po bie ga nie i uni ka nie czyn ni ków
po wo du ją cych skurcz na czyń, ta kich jak: eks po -
zy cja na zim no, le ki na czy nio skur czo we, nie któ -
re le ki an ty kon cep cyj ne, sy tu acje stre so we. Po -
nad to pa cjen ci po win ni za sto so wać się do za ka -
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dę moż na sto so wać na wet pod czas pra cy. Naj -
pierw uci skać punkt znaj du ją cy się na brzu -
chu, 2 cm pod pęp kiem (przez 3 mi nu ty), po tem
na nad garst ku, 2 cm od na sa dy dło ni w stro nę
łok cia (5 mi nut na le wej, a po tem 5 mi nut
na pra wej rę ce). Je śli pal ce nie roz grza ły się cał -
kiem, trze ba uci skać tro chę dłu żej, aż do skut -
ku. Nie ba ga tel ną ro lę od gry wa ma saż ple ców i ra -
mion. Czę sto ma su jąc krę go słup wzdłuż (od kar -
ku do krzy ża), aż do po czu cia przy jem ne go cie -
pła roz cho dzą ce go się po cie le, mo że my po pra -
wić na sze sa mo po czu cie. Dło nie lub sto py moż -
na roz grzać sma ru jąc je ma ścia mi lub kre ma mi
roz grze wa ją cy mi, np. ma ścią żmi jo wą al bo bo -
ro wi no wą.

Bar dzo waż na jest też die ta. Naj le piej, je -
śli znaj dą się w niej tłu ste ry by, np. ma śla na, ma -
kre la, tuń czyk, ło soś. Moż na je upiec w pie kar -
ni ku, go to wać na pa rze lub ku pić wę dzo ne.
W ry bach znaj du je się du żo wi ta mi ny E, któ ra de -
li kat nie roz sze rza na czy nia krwio no śne i uła twia
prze pływ krwi. Tą roz grze wa ją cą wi ta mi nę znaj -
dzie my w fa so li, na sio nach sło necz ni ka, awo ka -
do, orzesz kach ziem nych i la sko wych. W die cie
nie po win no za brak nąć też pro duk tów z ma gne -

zem, któ ry re gu lu je cie pło tę cia ła i wpły wa
na pra cę mię śnia ser co we go. Naj lep sze źró dło te -
go cen ne go pier wiast ka to ka kao, ziar na se za mu,
so ja oraz nie mal wszyst kie ro dza je orze chów. Nie
na le ży też za po mi nać o roz grze wa ją cych przy pra -
wach: im bi rze, cy na mo nie i goź dzi kach.

Po ma ga tak że pi cie ziół. Krą że nie po bu dza
na par lub na lew ka z gło gu, her bat ka z żeń -sze -
niem i mi ło rzę bu ja poń skiego.

Wska za ne jest spo ży wa nie pro duk tów za -
wie ra ją cych kwa sy tłusz czo we ome ga 3, bę dą ca
skład ni kiem ole jów ryb nych. Nie ma żad nych
wąt pli wo ści, że są one bar dzo po moc ne dla or -
ga ni zmu i ma ją ogrom ne zna cze nie w pro fi lak -
ty ce cho rób ukła du krą że nia. Je den po si łek
ryb ny ty go dnio wo o 50 proc. zmniej sza ry zy ko
śmier ci z po wo du cho rób ser ca. Dwa bu dul co -
we kwa sy: kwas EPA (kwas eiko za pen ta eno wy)
oraz DHA (kwas do ko za hek sa eno wy) są szcze -
gól nie po trzeb ne, uela stycz nia ją na czy nia wło -
so wa te, tkan ki, skó rę, „osa dza ją się” w na rzą dach
we wnętrz nych po wo du jąc ich więk szą „ela stycz -
ność” i więk szą zdol ność do spraw ne go prze pły -
wu krwi.

Opracowanie: Joanna Kucharska

R E K L A M A
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Prze ko nu ję się o tym
ostat nio zde cy do wa -
nie za czę sto. Za bie ra -
ją z mo jej pół ki
i to z dnia na dzień.
Po raz pierw szy od lat
ame ry kań scy na -
ukow cy ogło si li, a ich
eu ro pej scy ko le dzy
po twier dzi li, że na stą -

pi ło spo wol nie nie wzro stu dłu go ści ży cia. W Pol -
sce wręcz „wy raź ne za ha mo wa nie”1 i do ty czy
to zwłasz cza męż czyzn. Po lak ży je o 4,5 ro ku
kró cej niż wy no si śred nia w UE i aż o 7 lat kró -
cej niż prze cięt ny Szwed. Na pew no du żą ro lę
od gry wa stres i za nie czysz czo ne śro do wi sko,
ale wszy scy zgod nie wska zu ją na styl ży cia ja ko
głów ne go kil le ra. I co tu du żo mó wić, więk szość
Po la ków w wie ku po bo ro wym dla Pa ni Ko stu -
chy sa ma wcho dzi na li nię ognia. 

Mo że je steś Czy tel ni ku jak pew na mo ja
zna jo ma, któ ra po wie dzia ła mi, że je śli
jesz cze raz na pi szę coś o ru chu i zdro -
wym od ży wia niu to się po rzy ga. Pro szę
bar dzo, bio rę to na kla tę (ni cze go so bie – za pew -
niam!) i obie cu ję, że przy bie gnę i usłuż nie pod -
sta wię ku be łek. Do brze wiem, że je stem jak ten
kruk zło wiesz czo kła pią cy dzio bem nad po czciw -
ca mi, któ rzy chcą so bie do brze po żyć na tym
ziem skim pa do le łez, ale nie prze sta nę. Fak ty są
nie ubła ga ne i to one kra czą, a nie ja. Je ste śmy

przo dow ni ka mi w nie chlub nej sta ty sty ce oty ło -
ści (rów nież wśród dzie ci!), ro śnie spo ży cie al -
ko ho lu, a pod wzglę dem ru chu wle cze my się
w ogo nie Eu ro py (je ste śmy na szó stym miej scu
od koń ca). Jak wy ka zu je ba da nie Mul ti Sport
In dex 2019 aż 40% ro da ków nie upra wia żad nej
for my ćwi czeń na wet raz w mie sią cu, co by ło
bra ne pod uwa gę przy tym ba da niu. Za le ce nia
Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) 
to 150 mi nut umiar ko wa nej ak tyw no ści fi zycz -
nej w ty go dniu. Nie aż tak du żo kru ca bom ba!
Ma my XXI wiek, ni by ro śnie świa do mość „zdro -
we go sty lu ży cia”, a mam wra że nie, że na dal
obo wią zu je mo del szla chec kie go roz pa sa nia
w sty lu „jedz, pij i po pusz czaj pa sa”. 

Naj częst szą wy mów ką jest „brak cza su”
i zmę cze nie. Ow szem, ży cie nie jest ła twe, Po -
la cy na le żą do naj bar dziej za pra co wa nych na cji
na świe cie (wg ra por tu OECD Or ga ni za cji
Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju za 2018
zaj mu ją SIÓD ME miej sce!) Go ni my za pie -
niędz mi i suk ce sa mi za wo do wy mi – cza sem
z ko niecz no ści, a cza sem dla sta tu su i ko lej ne -
go, więk sze go te le wi zo ra – a nie chce nam się
po biec na si łow nię, ba sen czy choć by do la su.
Po tem ten stres za ja da my, za pi ja my al bo wy le -
gu je my przed wy żej wy mie nio ną no wą pla zmą,
a jak że! A to wła śnie ruch jest naj lep szym i sto -
sun ko wo nie dro gim re me dium na stres, bo lą ce
krę go słu py, ko la na i ca łą ma sę in nych scho rzeń
do ty ka ją cych nas w wie ku doj rza łym (i wcze -

Jutro będzie futro

Ela Hübner, blogerka 50+. Warszawianka od urodzenia, lubi swoje miasto za energię, która inspiruje do działania.
Krakowscy przyjaciele mówią o niej „z Warszawy, ale fajna” :-) . Pracuje w wolnym zawodzie, co nie zawsze oznacza
więcej wolności. Dużo czyta, lubi kino oraz podróże bliższe i dalsze. Dorosły syn wyfrunął z gniazda. Otwarta na ludzi,
optymistka o pogodnym usposobieniu. Lubi patrzeć na świat z dystansem i humorem. 
Blog jest jednym z marzeń, które spełnia po 50-tce. Pisze dla kobiet w wieku, w którym paniom podobno mija „termin
przydatności do użycia” :-) Tylko, że dojrzałe kobiety zupełnie nie czują się przeterminowane. Mają dużo energii,
planów i pragnień, aby żyć ciekawie, odkrywać świat i rozwijać swoje zainteresowania. Teraz mają na to czas! Blog
zachęca do antykorozyjnego stylu życia, aby na tej „trzeciej zmianie" jak najdłużej zachować zdrowie, dobrą formę 
i młodość ducha. 

Au tor ka blo ga: faj na -ba ba -nie -rdze wie je.pl 
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Umil kły już fan fa ry no wo rocz nych po sta no wień, opadł kurz do brych chę ci z oka zji ko -
lej ne go Wiel kie go Po cząt ku. Ci, co mie li za cząć ćwi czyć, na dal nie ćwi czą, in ni wciąż
z za pa łem dba ją o pod wyż szo ny cho le ste rol i za dysz kę przy wcho dze niu po scho dach,
jesz cze in ni coś tam coś tam, ale „od ju tra”. Ale cza sem ju tro nie nad cho dzi. 
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śniej). I prze cież nie mó wię, że by od ra zu po re -
kor dy olim pij skie i na strong me ny wsze la kie.
Wy star czy spa cer al bo prze jażdż ka na ro we rze.
Za wsze to lep sze niż War ka Strong. 

Sło wem bar dziej ade kwat nym w tym
kon tek ście jest LE NI STWO. No nie ste ty,
bar dzo mi przy kro, ale trze ba spoj rzeć praw dzie
w oczy. Przy zna li się do te go pra wie wszy scy
re spon den ci mi ni son dy, któ rą nie daw no prze -
pro wa dzi łam. Coś tam klu czy li z bra kiem cza su,
to wa rzy stwa al bo od po wied nich za jęć w oko li -
cy, ale jak przy szło co do cze go, to wy szło to,
co wy szło. Wie lu oby wa te li wy bie ra dro gę
na skró ty. Roz ma wia łam z pew ną za przy jaź nio -
ną pa nią neu ro chi rurg (cho dzi my ra zem na jo -
gę). Po wie dzia ła mi, że ma ogrom ny na pływ pa -
cjen tów z bo lą cy mi krę go słu pa mi i tak pew nie
jest, bo to zmo ra na szych cza sów. Nie mniej,
kie dy pró bu je ich na mó wić na zmia nę sty lu ży -
cia i wię cej ru chu – cho ciaż by jo gę czy pi la tes,
któ re są świet ne dla krę go słu pa i ogól nej spraw -
no ści cia ła w KAŻ DYM wie ku, to nie! Naj le piej
ja kieś szyb kie roz wią za nie – le ki, naj czę ściej
ste ry dy, któ re ma ją sze reg skut ków ubocz nych
al bo nóż. By le prze sta ło bo leć. Naj wy raź niej sa -
ma myśl o wy sił ku spra wia ból jesz cze więk szy. 

Na sze zwy cza je ży wie nio we to osob ny te -
mat. Bie sia do wa nie i do ga dza nie pod nie bie -
niu to wspa nia ła spra wa, sa ma to uwiel biam,
bo to wiel ka przy jem ność. I dla cia ła i dla du cha,
zwłasz cza kie dy ro bi my to w do brym to wa rzy -
stwie. To bez wąt pie nia je den z fi la rów an ty ko -
ro zyj ne go sty lu ży cia. Tyl ko, że jest je dze nie
i jest prze ja da nie się. Moż na wszyst ko, bez diet
i wy rze czeń, by le z umia rem! To jest sło wo
klucz. Ja na praw dę ni ko mu nie ża łu ję, nie je -
stem die to -ta li bem, nie upra wiam asce zy i nie
wa lę się ostro za koń czo nym pej czem po ple -
cach za każ de zje dzo ne „nie to, co trze ba”. Też
lu bię so bie „po żyć” i od cza su do cza su zgrze szę
tym czy owym, a po tem wra cam na dro gę cno -
ty. Jed nak, kie dy w su per mar ke tach wi dzę ko -
szy ki na ła do wa ne po brze gi „sa my mi grze cha -
mi”, po py cha ne przez Mi siów o bar dzo wiel kich
brzusz kach (o ro zum ku się nie wy po wia dam),
wo kół któ rych krę cą się rów nie do rod ne Mi sio -
we, a cza sem i ja kieś wiel ko ga ba ry to we Mi się -
ta, to po tem nie mo gę się po wstrzy mać od tek -
stów ta kich jak ten. I nie jest to kwe stia pie -
nię dzy, pi szę to już do znu dze nia, to wy bór! Je -

my za du żo mię sa, sło dy czy, a za ma ło wa rzyw.
Licz ba oty łych lu dzi na uli cach jest prze ra ża ją -
ca, a na wa ka cjach, na pla ży prze ra ża jesz cze
bar dziej. Daw no nie wi dzia łam ty lu gru bych
dzie ci, jak ostat nie go la ta nad je zio ra mi. A za ni -
mi mam ciu sie i bab ciu sie do ga dza ją ce swo imi
po cie chom jak mo gą: lo dzi ka, ba to ni ka, chip sy,
co ca -co la? Pro szę bar dzo. Ja błek nie wi dzia -
łam. I tak po praw dzie, to ca łe ob ja da nie się
szczę ścia nie da je! Mo że do pew ne go mo men tu
jest to krót ko trwa ła przy jem ność, ale po tem tyl -
ko kło po ty! Tu sza, ocię ża łość, złe sa mo po czu cie,
bó le gło wy, za par cia i ca ła ma sa in nych po waż -
niej szych do le gli wo ści i scho rzeń. Na ukow cy
już daw no udo wod ni li, że przy czy ną szyb sze go
sta rze nia się or ga ni zmu jest nad mier ne zu ży wa -
nie ener gii na me ta bo lizm, na tra wie nie te go
wszyst kie go, co po że ra my i w sie bie wle wa my.
Czy nie le piej prze tra wić te sło wa? 

Roz wój cy wi li za cji to zba wie nie, ale
i prze kleń stwo. Ni by ży je nam się le piej i wy -
god niej, ni by po stęp me dy cy ny jest im po nu ją -
cy, ale co z te go? Za miast in we sto wać w zdro we
i dłu gie ży cie, aby śmy mo gli cie szyć się tym,
co nam ofe ru je, sa mi je so bie psu je my i skra ca -
my. Ko lej ki do le ka rzy i re ha bi li ta cji co raz dłuż -
sze, w ap te kach ogon ki po le kar stwa, su ple -
men ty die ty i środ ki prze ciw bó lo we. Bar dzo
po do ba mi się ta ki mem: do okien ka NFZ tłum,
ko lej ka wi je się po trzy kroć, do okien ka „Zmia -
na try bu ży cia” – ni ko go. Ca ła praw da o na -
szych cza sach. W Pol sce jest ok. 1900 stu lat ków
i licz ba ta ma po noć ro snąć, ale zo ba czy my.
Czy ta łam wy wia dy z kil ko ma oso ba mi i po wta -
rza się to sa mo: trud ne, pra co wi te ży cie, peł ne
wy rze czeń i dra ma tów. Bez die ty, ale z nie do ja -
da niem, bez ćwi czeń, ale w cią głym ru chu,
o stre sie woj ny i sta li ni zmu nie wspo mi nam.
Czy li hart du cha i cia ła. I coś w tym jest. 85%
z na szych dłu go wiecz nych to ko bie ty. I w tym też
coś jest. Dzi siaj też to pa nie są pio nier ka -
mi zmian sty lu ży cia w wie ku doj rza łym.
Mam na to wie le przy kła dów. Bio rą się za sie bie,
wpro wa dza ją zmia ny do die ty, za czy na ją się ru -
szać. I to przy no si efek ty. Pa no wie są o wie le
bar dziej okla pli i opor ni. I niech nikt mi nie
mó wi, że w tym wie ku nie moż na za cząć o sie -
bie dbać, bo to bzdu ra. Mam na to też wie le
przy kła dów. Dla te go wcho dzę na ba ry ka dę i rzu -
cam ha sło: Faj na ba ba nie rdze wie je, faj ny
fa cet nie gnu śnie je! Od dziś. Nie od ju tra. 

1 Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z grudnia 2019. 
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W 2017 r.Por tal The Vin ta ge News uznał
go za je den z naj pięk niej szych zam ków na świe -
cie. Uwa gę przy ku wa nie tyl ko sa ma bu dow la,
cho ciaż roz ma chu tu nie bra ko wa ło, ale też ota -
cza ją cy ją park kra jo bra zo wy kil ku set let ni mi
dę ba mi szy puł ko wy mi i rzad ki mi sku pi ska mi
ro do den dro nów.

Z dia błem za pan brat

Pa łac po wstał w I po ło wie XVIII wie ku.
Je go wła ści cie lem był Georg Wil helm von Re ise -

witz. Dzi siej sza środ ko wa część zam ku po cho dzi
wła śnie z te go okre su. W 1866 roku ba ro ko wa
bu dow la tra fi ła w rę ce Hu ber ta von Tie le -Winc -
kle ra z Mie cho wic. Trzy dzie ści lat póź niej wy -
buchł w niej po żar i znisz czył du żą część za bu -
do wań. Jed nak też po zwo lił roz wi nąć skrzy dła
sy no wi Hu ber ta, Fran zo wi, któ ry był po my sło -
daw cą i bu dow ni czym baj ko we go pa ła cu wzno -
szą ce go się do dzi siaj w roz wi dle niu le wych do -
pły wów Od ry. 

Franz pra ce roz po czął w 1896 ro ku. Jak
gło si le gen da, ka zał ozdo bić pa łac 99 wie życz ka -
mi, bo ty le po sia dał wów czas ma jąt ków. Do bu -
do wał też część wschod nią w sty lu neo go tyc -
kim, z oran że rią, a kil ka lat póź niej skrzy dło
za chod nie w sty lu neo re ne san so wym. Franz ro -
bił wszyst ko, aby ścią gnąć do swo jej po sia dło ści
ce sa rza. W par ku stwo rzył sieć ka na łów, po le cił

Pałac jak z Disneylandu

W ran kin gu naj cie kaw szych pol skich zam ków

(mi mo że to pa łac) pla su je się w pierw szej trój -

ce. Pa łac w Mosz nie – po ło żo ny na szla ku po mię -

dzy Prud ni kiem a Krap ko wi ca mi – to chy ba naj -

bar dziej zna ny za by tek na Opolsz czyź nie. Li czy

so bie 365 po miesz czeń i… 99 wież.

Tak wygląda pałac w Mosznie. Bajkowy i uroczy.
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w któ rych na co dzień miesz ka ła jed na z naj bo -
gat szych ro dzin tej czę ści Eu ro py: po cze kal nię
dla go ści, daw ną sa lę lu strza ną, bi blio te kę, ga -
le rię, po kój hra bie go oraz ka pli cę. Zwie dza nie
Zam ku trwa od 45 do 60 mi nut.

Ist nie je też moż li wość od ręb ne go zwie dza -
nia zam ko wych wież (rów nież z prze wod ni kiem)
– tra sa zwie dza nia obej mu je dwie naj więk sze
zam ko we wie że, z któ rych moż na po dzi wiać
m.in. Gó rę Św. An ny oraz pa no ra mę Gór Opaw -
skich. Zwie dza nie wież trwa oko ło 30 mi nut.
Jest też al ter na ty wa dla ta kie go „grzecz ne go”
ob cho dze nia po koi. Eks tre mal ne zwie dza nie
zam ku! Jak czy ta my na stro nie www.mosz na za -
mek.pl – „Cie ka wość po łą czo na ze szczyp tą stra -
chu – a to wszyst ko w trak cie zwie dza nia pod -
ziem nych ko ry ta rzy, nie do stęp nych do tąd
kom nat oraz mrocz nej kryp ty. Gwa ran tu je -
my 6000 se kund zwie dza nia, pod czas któ -
rych po ko nasz 1 500 m, 2 080 kro ków oraz 640
scho dów. To wy zwa nie dla wy trwa łych! W je den
wie czór znaj dziesz się na wy so ko ści 35 m, prze -

po pro wa dzić li nię ko le jo wą łą czą cą Mosz nę
z resz tą świa ta.

W koń cu w 1911 ro ku je go ma rze nie się zi -
ści ło. Wil helm II od wie dził po sia dłość Winc -
kle rów. Rok póź niej uczest ni czył w wiel kim po -
lo wa niu w Mosz nej.

Le gen da gło si, że pew ne go ra zu ce sarz za -
py tał hra bie go Fran za Hu ber ta (ty tuł uzy skał
w 1895 r.): – Jak ci się uda ło tak szyb ko zbu do -
wać ta ki pa łac? – Pa nie, po mógł mi sza tan 
– od po wie dział hra bia i ko ło zam ko wej ka pli cy
ka zał po sta wić fi gu rę dia bła. Do dziś w oran że -
rii stoi wy pcha ny mu flon, któ ry pa mię ta cza sy
wiel kich po lo wań.

Z bie giem hi sto rii

Pa łac prze trwał II woj nę świa to wą nie na -
ru szo ny. Znaj do wał się w nim la za ret. Do pie ro,
gdy na Opolsz czy znę wkro czy ła Ar mia Ra dziec -
ka, wnę trza zam ku zo sta ły zde wa sto wa ne,
a więk szość prze cho wy wa nych tu dzieł sztu ki,
głów nie ob ra zów i rzeźb wy wie zio no.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych w pa ła -
cu go ści ło wie le róż nych in sty tu cji. W 1972 r. stał
się sie dzi bą Pań stwo we go Sa na to rium w Bra ni -
cach, któ re w 1996 r. prze kształ co no w Wo je -
wódz ki Ośro dek Pro fi lak tycz no -Sa na to ryj ny.
Ośro dek prze nie sio no w 2013 do bu dyn ku nie -
opo dal, a w pa ła cu otwo rzo no re stau ra cje i ho -
tel.

Tra dy cyj ne lub eks tre mal ne

Ze spół pa ła co wo -par ko wy zwie dzać moż -
na na dwa spo so by. Tra dy cyj nie, z prze wod ni -
kiem. Zo ba czyć wów czas moż na kom na ty,
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ko nasz się, że Za mek ma aż 99 wież, a na stęp -
nie zej dziesz 5 m pod zie mię, do nie do stęp nej
do tąd kryp ty! Je że li je steś cie kaw, ja kie ta jem -
ni ce skry wa Za mek w Mosz nej, to nie po zo sta -
je Ci nic in ne go jak wziąć udział w tym wy da rze -
niu! Aby nie za błą dzić w ciem nych ko ry ta rzach,
to wa rzy szyć Ci bę dzie prze wod nik, któ ry nie jed -
ną ta jem ni cę wy ja wi…”. Eks tre mal ne zwie dza -
nie trwa 90 mi nut.

Pałac można oglądać przez ca ły rok. Wstęp
na te ren pa ła co wo -par ko wy od stycz nia do mar -
ca oraz od li sto pa da do grud nia jest bez płat ny,
od kwiet nia do paź dzier ni ka kosz tu je 6 i 8 zł. 

In ne atrak cje

Oprócz za byt ko we go ze spo łu Mosz na ofe -
ru je ak tyw ny wy po czy nek z koń mi or ga ni zo wa -
ny przez miej sco wą Stad ni nę Ko ni Mosz na. Hi -
sto ria stad ni ny roz po czy na się w 1948 ro ku,

kie dy to przy wie zio no tu 25 kla czy. Dzi siaj stad -
ni na jest zna nym w kra ju ośrod kiem ho dow li
ko ni spor to wych, uro dzo ne w Mosz nej ko nie
peł nej krwi an giel skiej od no szą licz ne suk ce sy
na to rach wy ści go wych w Eu ro pie. Na ob sza rze
stad ni ny po wsta ło też mi ni zoo, szcze gól nie
atrak cyj ne dla dzie ci.

Prze jażdż ki i spa ce ry po Mosz nej do star czą
cie ka wych wra żeń i wpły ną po zy tyw nie na na sze
sa mo po czu cie za spra wą ko rzyst ne go mi kro kli -
ma tu i spo ko ju, ja ki ofe ru je to miej sce. 

W zam ko wej ofer cie jest też od no wa bio lo -
gicz na obej mu ją ca sze reg za bie gów po pra wia ją -
cych pra cę ukła du krwio no śne go, re du ku ją cych
na pię cie mię śni i ujędr nia ją cych skó rę. Przy -
wra ca ją one po zy tyw ną ener gię i si łę oraz po pra -
wia ją zdro wie i sa mo po czu cie. 
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Opracowanie: Joanna Kucharska

Zamek Moszna w przeszłości należał do rodu 
Tiele-Wincklerów

Gabinet Hrabiego, jedno z najważniejszych pomieszczeń 
zamku, składa się z dwóch prostopadłych do siebie prostokątów

Wnętrze jadalni ma charakter barokowy, a wielkie filary i łuki
sklepień nadają temu pomieszczeniu niezwykłego klimatu

Kawiarnia to jedno z większych pomieszczeń w zamku. Dawniej
pełniło funkcję poczekalni, a nawet reprezentacyjnego salonu. 
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Nie daj się pasożytom

Pa so ży ty to „ko smo po li ci”, wy stę pu ją
na ca łym świe cie. Ich prze no sze niu się sprzy ja
roz wój tu ry sty ki i co raz po wszech niej sza ła twość
w prze miesz cza niu się. Ży ją w cie le czło wie ka
i od ży wia ją się sub stan cja mi po cho dzą cy mi
z na sze go cia ła. Są nie bez piecz ne dla zdro wia,
bo mo gą po wo do wać po waż ne cho ro by. 

Kto w nas miesz ka

Na świe cie jest wie le ro dza jów pa so ży tów,
w Pol sce naj czę ściej spo ty ka się ta siem ca, owsi -
ki, lam blię, gli stę ludz ką, wło śnia, wło so głów kę
i wę gor ka je li to we go. Za ka że nie pa so ży ta mi
zwią za ne jest naj czę ściej z nie do sta tecz ną hi gie -
ną – zwłasz cza zbyt rzad kim my ciem rąk i nie -
do sta tecz nym my ciem owo ców i wa rzyw.

Pa so ży ty ata ku ją nas tak że z po wo du mo dy ku -
li nar nej na je dze nie su ro we go lub nie do go to wa -
ne go mię sa i ryb.

Pa so ży ty,  zwa ne ro ba ka mi, za zwy czaj by -
tu ją w na szym or ga ni zmie wie le dni, za nim od -
czu je my pierw sze ob ja wy. Cza sem są to bó le
brzu cha, gło wy, frag men ty pa so ży tów w ka le al -
bo go rącz ka, bie gun ka i zmia ny he ma to lo gicz -
ne. Ob ja wów za ra że nia pa so ży ta mi jest wie le,
ja kie wy stą pią za le ży od ro dza ju pa so ży ta, któ ry
nas za ata ku je. Gdy za uwa ży my nie po ko ją ce
symp to my, po win ni śmy pójść do le ka rza, gdyż
nie le czo ne za ka że nie pa so ży ta mi mo że być nie -
bez piecz ne dla zdro wia. 

fot. AdobeStock

Bó le brzu cha, gło wy, wy mio ty, sen ność, po draż -
nie nie, spa dek ma sy cia ła – ta kie ob ja wy mo gą
sy gna li zo wać, że w na szym or ga ni zmie „za -
miesz ka ły” pa so ży ty. Mi mo roz wo ju me dy cy ny
– to wciąż po waż ny pro blem zdro wot ny, za rów -
no u dzie ci, jak i u do ro słych.
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Swę dzą cy pro blem

Jed nym z naj czę ściej wy stę pu ją cych pa so -
ży tów są owsi ki. To ma łe, bia łe ro ba ki, któ ry mi
za ka zić się moż na przez kon takt z ja ja mi – po -
łknię cie, po przez po ściel czy ko rzy sta nie z to a -
le ty. Obec ność owsi ków ob ja wia się za czer wie -
nie niem, po draż nie niem i świą dem od by tu. 

Czę sto oso by, u któ rych zdia gno zo wa no
owsi ki skar ży ły się wcze śniej na po bu dli wość
ner wo wą, ból gło wy, osła bie nie, brak ape ty tu,
nud no ści, bó le brzu cha. Owsi ki u ko biet mo gą
też do sta wać się do sro mu i po chwy, sta jąc się
przy czy ną za pa le nia na rzą du rod ne go. 

Dia gno sty ka tych pa so ży tów po le ga na za -
sto so wa niu tzw. te stu pa sko we go. Po bie ra się
wy maz oko ło od by to wy, w któ rym mo gą wy stę -
po wać ja ja owsi ków. Jed na trze cia za cho ro wań
prze bie ga bez ob ja wo wo. Le cze nie owsi ków po -
le ga na po da wa niu le ków prze ciw pa so żyt ni -
czych. Ze wzglę du na moż li wość po wtór ne go
za ka że nia, le ki na le ży po wtó rzyć po 10-14
dniach, aby za bić no we po ko le nie ro ba ków. Aby
za po biec po wtór ne mu za ka że niu, le ka rze za le -
ca ją le cze nie ca łej ro dzi ny. 

Ja ja owsi ków nie są od por ne na wy su sze -
nie i zwy kle po za or ga ni zmem no si cie la prze ży -
wa ją od 6 do 12 go dzin, mo gą jed nak prze żyć
na wet kil ka ty go dni w chłod niej szym, wil got -
nym oto cze niu, dla te go na le ży wy prać i wy pra -
so wać po ściel, ręcz ni ki oraz bie li znę. 

Nie bez piecz na gli sta

Bar dziej uciąż li wa i nie bez piecz na dla zdro -
wia jest gli sta ludz ka. Mo że my za ka zić się nią je -
dząc za nie czysz czo ne jej ja jecz ka mi nie my te
wa rzy wa, owo ce, pi jąc za ka żo ną wo dę czy po -
przez brak hi gie ny, np. zbyt rzad kie lub nie-
od po wied nie my cie rąk. Ja jecz ka do sta ją się
do je li ta, stam tąd prze bi ja ją się do ukła du krwio -
no śne go i wę dru ją do oskrze li, a na stęp nie z po -
wro tem do je li ta gru be go. Ob ja wa mi za ka że nia
gli stą jest za pa le nie oskrze li, od oskrze lo we za pa -
le nie płuc, do któ rych do cho dzi gdy lar wy wę dru -
ją w or ga ni zmie. Obec ność glist w je li tach po wo-
du je nud no ści, wy mio ty, bie gun ki, bó le w ja mie
brzusz nej, osła bie nie, brak ape ty tu, bó le gło wy,
roz draż nie nie i bez sen ność. U nie któ rych osób
wy stę pu je też świąd skó ry, wy syp ki, po krzyw ki,
a na wet ata ki dusz no ści. Aby zdia gno zo wać gli stę
ludz ką rów nież po trzeb ne jest ba da nie ka łu. Le -
cze nie po le ga na po da wa niu le ków. 

Dłu uugi pro blem

Jed nym z „naj po pu lar niej szych” pa so ży -
tów jest ta sie miec. Me dy cy na zna kil ka ga tun -
ków ta siem ca: nie uzbro jo ny, uzbro jo ny, bruz -

do gło wiec i bą blow co wy. Ten ostat ni po wo du je
bą blo wi cę, cho ro bę, któ ra mo że do pro wa dzić
do włók nie nia na rzą dów, naj czę ściej wą tro by
i płuc. Ta sie miec uzbro jo ny mo że osią gać 4 m
dłu go ści, a do or ga ni zmu czło wie ka tra fia zwy kle
po przez spo ży cie za ka żo nej wie przo wi ny. Ta sie -
miec nie uzbro jo ny mo że mie rzyć na wet do 10 m,
a za ra zić się nim moż na po przez zje dze nie ska -
żo nej wo ło wi ny. Rów nie dłu gim bruz do głow cem
sze ro kim na to miast moż na się za ra zić spo ży wa -
jąc za in fe ko wa ne nim ka wior lub ry by. 

Jak za bez pie czyć się przed za ka że niem ta -
siem cem? Uni kaj my nie do go to wa ne go lub su -
ro we go mię sa, np. ta ta ra, chy ba, że je ste śmy
pew ni, że mię so po cho dzi z prze ba da ne go źró -
dła. Ta sie miec mo że też wy stę po wać w su shi.
Naj bez piecz niejsze jest mię so ryb głę bo ko wcze -
śniej za mro żo nych, w tem pe ra tu rze co naj mniej
-20 st. (w ta kiej tem pe ra tu rze pa so ży ty ryb gi -
ną). Ob ja wa mi zakażenia są: ból gło wy, zmę cze -
nie, bez sen ność, po bu dli wość, osła bie nie, brak
ape ty tu al bo prze ciw nie – wil czy ape tyt, spa dek
ma sy cia ła, wy syp ki, nud no ści, wy mio ty, bie -
gun ka, bó le brzu cha i ane mia. Aby po twier dzić
za ka że nie ta siem cem prze pro wa dza się ba da nie
ka łu na obec ność larw i frag men tów ta siem ca.
Pa cjent prze ka zu je kil ka pró bek w róż nym cza -
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sie. Le cze nie jest do syć uciąż li we, po le ga na sto -
so wa niu le ków, cza sa mi ko niecz ny jest za bieg
chi rur gicz ny usu wa nia cyst.

Lam blia pro sto z pia skow ni cy

Ko lej nym pa so ży tem  jest lam blia, czy li wi -
cio wiec po wo du ją cy giar dio zę na zy wa ną też
lam bio zą. Pa so żyt ten wy stę pu je m.in. pia skow -
ni cy, ba se nach czy to a le tach. Do za ka że nia do -
cho dzi, gdy zje my za ka żo ny nim po karm, wypi-
je my ska żo ną wo dę czy nie umy je my rąk po sko -
rzy sta niu z to a le ty. Aby za po biec za ka że niom,
na le ży prze strze gać hi gie ny, nie pić wo dy
z otwar tych zbior ni ków wod nych, ko rzy stać
z ką pie lisk chro nio nych przed dzi ki mi zwie rzę -
ta mi. Ob ja wy lam bio zy to głów nie bó le brzu cha,
nud no ści, bie gun ki, za zwy czaj za ka że nie prze -
bie ga jed nak bez ob ja wo wo. Le cze nie po le ga
na usu wa niu skut ków ob ja wów. Do dat ko wo za -
le ca ne są le ki prze ciw pier wot nia ko we. 

Nie bez piecz na wło śni ca

Jed ną z cięż szych w prze bie gu cho rób spo -
wo do wa nych przez pa so ży ty jest wło śni ca.
To od zwie rzę ca cho ro ba wy wo ły wa na przez ni -
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cie nia, wło śnia krę te go. Moż na się nim za ka zić
przez zje dze nie za ra żo ne go mię sa świ ni do mo -
wej lub dzi kiej. Wło śni ca nie prze no si się z czło -
wie ka na czło wie ka. W mię sie za ka żo nych zwie-
rząt wło sień wy stę pu je w po sta ci larw, któ re zwi -
ja ją się w cha rak te ry stycz ną spi ral kę. Zje dzo ne
lar wy wni ka ją pod na bło nek je lit i po 3 dniach
roz wi ja ją się w do ro słe osob ni ki. Po ok. 4 dniach
od za ka że nia sa mi ca ro dzi ok. 1,5 ty s. ży wych
larw, któ re prze ni ka ją przez ścia nę je li ta
i z krwią wę dru ją do róż nych na rzą dów, tka nek
i mię śni. Cha rak te ry stycz ne ob ja wy wło śni -
cy to złe sa mo po czu cie, osła bie nie, go rącz ka, bó -
le mię śnio we, obrzę ki, zwłasz cza wo kół oczu,
drza zgo wa te wy bro czy ny pod pa znok cia mi,
trud no ści w otwie ra niu po wiek, od dy cha niu,
mó wie niu, cho dze niu, a na wet za pa le nie mię -
śnia ser co we go. Nie  le czo ny pa so żyt mo że do -
pro wa dzić do śmier ci, bo wiem wę dru jąc z krwią
do mó zgu mo że spo wo do wać udar za to ro wy.

Le cze nie po le ga na zre du ko wa niu licz by
ży wych pa so ży tów po zo sta ją cych w mię śniach,
po przez sto so wa nie le ków prze ciw pa so żyt ni -
czych.

Aleksandra Sadowska
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N
a sza twarz skła da się z około 70 mię śni,
o któ re trze ba dbać, je śli chce my mło do
wy glą dać. Czy li ma so wać i ćwi czyć, po -

dob nie jak każ dą in ną par tę mię śni. Re gu lar ny
„tre ning” przy nie sie ocze ki wa ne efek ty już
po kil ku ty go dniach.

Mię śnie twa rzy zwa ne też mi micz ny mi lub
wy ra zo wy mi peł nią waż ne funk cje. To dzię ki
nim wy ra ża my emo cje i za cho wu je my mło dy
wy gląd. Ja ko je dy ne są przy mo co wa ne z jednej
strony bez po śred nio do skó ry. Dzię ki te mu na -
da ją jej kształt. Ma ło osób zda je so bie spra wę
z te go, że tre ning mię śni twa rzy po zwa la za cho -
wać mło dy wy gląd na dłu żej. Sil ne mię śnie twa -
rzy to gwa ran cja ela stycz no ści i od po wied nie go
pod trzy ma nia skó ry twa rzy.

Tro chę ana to mii

Mię śnie twa rzy dzie lą się na kil ka grup:
mię śnie oto cze nia szpa ry po wiek, oto cze nia

szpa ry ust, noz drzy, mię śnie mał żo wi ny usznej
oraz mię śnie żu cia. Są one do pew ne go stop nia
ru cho me i od po wia da ją za wy ko ny wa nie pro -
stych ru chów nie któ ry mi czę ścia mi twa rzy.
M.in. od po wia da ją za na szą zdol ność do: mru -
ga nia po wie ka mi, otwie ra nia i po ru sza nia
ustami, ru chów po licz ka mi, marsz cze nia skó ry
na czo le, pod bród ku i in nych czę ściach twa rzy
oraz po ru sza nia brwia mi.

Mię śnie twa rzy bio rą więc udział w na szej
co dzien nej mi mi ce oraz ru chach słu żą cych wy -
twa rza niu dźwię ków, ta kich jak mó wie nie, gwiz -
da nie lub śpie wa nie. Przy cze pio ne są z jed nej
stro ny do ko ści, a z dru giej do skó ry lub do bło -
ny ślu zo wej. Po wo du ją ru chy skó ry na sku tek
kur cze nia się i roz sze rza nia. Wszyst kie, oprócz
mię śnia po licz ko we go, po zba wio ne są po wię zi,
czy li bło ny skła da ją cej się z tkan ki łącz nej włók -
ni stej zbi tej. Mię śnie twa rzy uner wio ne są po -
przez nerw twa rzo wy, zbu do wa ny przede

Zadbaj o mięśnie…
twarzy
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wszyst kim z włó kiem ru cho wych, w nie wiel kim
stop niu tak że czu cio wych i przy współ czul nych. 

Ja de rol ler, czy li ma sa żer do twa rzy

Hi tem ostat nich lat jest chiń ski ga dżet
do ma sa żu twa rzy – ja de ito wy rol ler. Re gu lar -
ny ma saż wy ko ny wa ny za je go po mo cą wi docz -
nie wy gła dza skó rę, a chłód ka mie nia w po łą cze -
niu z uci skiem, po zwa la od pro wa dzić lim fę i tym
sa mym po zbyć się opuch nięć od ocza mi i obrzę -
ku na twa rzy. Po za tym dzia ła prze ciw zmarszcz -
ko wo, po pra wia owal twa rzy, ujędr nia skó rę
i wspo ma ga od no wę ko mór ko wą. Wg me dy cy -
ny chiń skiej ja de it jest ka mie niem mło do ści.
Je go ener gia przy wra ca skó rze wi tal ność. Od -
mła dza, wy gła dza, za mie nia sza rą i zmę czo ną
ce rę w pro mien ną. Ka mień dzia ła uspo ka ja ją co,
re lak sa cyj nie i od prę ża ją co, a przy oka zji
zmniej sza roz sze rzo ne na czyn ka i wspo ma ga
le cze nie trą dzi ku ró żo wa te go. Jak uży wać rol le -
ra do twa rzy?  Ma sa żer jest  pro sty w uży ciu.
Wy star czy przy ło żyć wa łe czek do skó ry i roz po -
cząć ma so wa nie. Na le ży za cząć od środ ka twa -
rzy, kie ru jąc się do jej ze wnętrz nych czę ści.
War to pa mię tać, by wy ko ny wać ru chy z do łu
do gó ry, w przy pad ku szyi zaś z gó ry do do łu, nie
od wrot nie. Ma saż po win no się wy ko ny wać
na oczysz czo nej i sto ni zo wa nej skórze. War to
wy ko rzy stać do nie go ole jek ar ga no wy, avo ca do
czy jo jo ba. W przy pad ku pro ble mów z opuch -
nię ty mi ocza mi, moż na trzy mać urzą dze nie
w lo dów ce i schła dzać nim twarz o po ran ku,
kie dy jest naj bar dziej na puch nię ta – w ten spo -
sób moż na po zbyć się obrzę ków już w kil ka mi -
nut. Rol ler dzia ła na za sa dzie dre na żu lim fa tycz -
ne go – po ma ga po zbyć się za le ga ją cej lim fy.
Urzą dze nie war to sto so wać co dzien nie, chociaż
przez kil ka mi nut, naj le piej jed nak 10-15 mi nut
każ de go dnia. Po skoń czo nym za bie gu na le ży
oczy ścić rol ler ja de ito wy za po mo cą wil got nej
ście recz ki. Nie wska za ny jest dłu go trwa ły kon -
takt me ta lo wych czę ści ja de rol le ra z wo dą.

Rol le ry do ma sa żu twa rzy nie mu szą mieć
ja de ito wych wa łecz ków. Mo gą być one wy ko na -
ne z in nych ka mie ni, np. ró żo we go kwar cu,
krysz ta łu gór skie go lub ame ty stu. Do mniej po -
pu lar nych ka mie ni wy ko rzy sty wa nych w tych
urzą dze niach na le żą: flu oryt tę czo wy, ja spis dal -
ma tyń ski, pia sek pu sty ni czy ty gry sie oko.

Gua sha, czy li „skro ba nie”

Gua sha to sta ro chiń ska tech ni ka na tu ral -
nej pie lę gna cji cia ła, któ rej przy pi su je się rów -
nież ak tyw ne dzia ła nie lecz ni cze. „Gua” w do -
słow nym tłu ma cze niu ozna cza po cie ra nie,
a „sha” czer wo ną wy syp kę. Na zwa bar dzo do -

brze od da je pro ces ma sa żu ka mie nia mi, spe cjal -
ny mi płyt ka mi bądź zwie rzę cy mi ro ga mi, bo -
wiem „skro ba nie” wy ko nu je się ścią ga ją cy mi
ru cha mi – od środ ka twa rzy do ze wnątrz 
– aż do wy stą pie nia za czer wie nie nia. 

Przed roz po czę ciem za bie gu na le ży do -
kład nie oczy ścić twarz i po sma ro wać ją pie lę -
gnu ją cym olej kiem. Ja kie efek ty przy no si tra dy -
cyj ny „scra ping”? Bry tyj scy na ukow cy ba da ją cy
efek ty re gu lar ne go „skro ba nia” twa rzy do wie dli,
że wy ko ny wa ne dzień po dniu przez za le d wie
mi nu tę, gua sha in ten syw nie sty mu lu je krą że nie
krwi, przy czy nia się do wzmo żo nej pro duk cji
ko la ge nu, wy gła dza skó rę, ogra ni cza wi docz -
ność zmarsz czek, ni we lu je prze bar wie nia oraz
wspo ma ga usu wa nie cie ni pod ocza mi. Ja de ito -
we płyt ki o róż nych kształ tach np. ser ca, ry by,
„dusz ka” czy zę ba moż na na być w wie lu in ter ne -
to wych skle pach. Nie mu szą być wy ko na ne ko -
niecz nie z ja de itu. Do ma sa żu gua sha rów nie
do brze po słu żą dra pią ce grze bie nie wy ko na ne
z ro gu (np. ba ra nie go lub ba wo le go), przy rzą dy
z drew na, a na wet ca łe, tra dy cyj ne choć od po -
wied nio wy pro fi lo wa ne, ro gi. Naj tań sze kosz tu -
ją ok. 18 zło tych.
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Ja poń ski ma saż 

Świet ny dla twa rzy jest ja poń ski ma saż 
– Ko bi do. To nie in wa zyj ny, sku tecz ny i bez bo -
le sny spo sób na szyb kie i na tu ral ne od mło dze -
nie twa rzy. Za bieg mi ni ma li zu je zmarszcz ki mi -
micz ne, po pra wia owal twa rzy oraz uela stycz nia
skó rę. Swo ją sku tecz ność za wdzię cza wie lo ści
i in ten syw no ści ru chów, któ re od dzia łu ją
na głęb sze war stwy skó ry i mię śni. Pod czas ma -
sa żu ko bi do sto so wa ne są za rów no szyb kie
i wol ne po su nię cia pal ców. Pierw sze ma ją po bu -
dzać mi kro krą że nie oraz pro duk cję ko la ge nu,
a dru gie re lak so wać. Bar dzo waż na jest pre cy zja
oraz ko lej ność ma so wa nia. Tech ni ka uwzględ -
nia za sa dy aku pre su ry, czy li me to dy le cze nia
przez na ci ska nie na punk ty ener ge tycz ne. 

Ma saż ko bi do skła da się z przy go to wa nia
(ja poń ski de ma ki jaż twa rzy przy po mo cy go rą -
cych ręcz ni ków) oraz pię ciu eta pów:

I etap obej mu je ma saż na su cho, któ ry ma
na ce lu sty mu lo wa nie tka nek głę bo kich. Je go
efek tem jest roz luź nie nie mię śni oraz wy gła -
dze nie zmarsz czek mi micz nych;
II etap od by wa się po na ło że niu na skó rę na -
tu ral ne go olej ku. Wy ko ny wa ne ru chy są dłu -
gie i wol ne. Obej mu ją nie tyl ko twarz, ale też
szy ję i de kolt. Nasz umysł się od prę ża, a mi -
kro krą że nie w skó rze przy spie sza. Ko mór ki
zo sta ją le piej od ży wio ne i do tle nio ne;
III etap to dre naż lim fa tycz ny, czy li za bieg
po pra wia ją cy prze pływ krwi i lim fy. Ten etap
świet nie wpły wa na cie nie i wor ki pod ocza mi
oraz ogól ną pro mien ność i kon dy cję twa rzy;
IV etap za bie gu jest naj bar dziej in ten syw ny
i po le ga na za sto so wa niu ru chów li ftin gu ją -
cych. Są one szyb kie, głę bo kie i moc ne. Po le -
ga ją m.in. na pod ry wa niu, szczy pa niu czy
opu ki wa niu skó ry. Naj moc niej szy ma saż do -
ty ka ob sza rów naj bar dziej po dat nych na po -
ja wia nie się oznak sta rze nia, czy li na li nii
żu chwy, czole czy bruź dzie no so wej.
V etap to aku pre su ra, czy li uci ska nie punk -
tów ener ge tycz nych. W ten spo sób sty mu lu je -
my ner wy oraz uspraw nia my prze pływ ener-
gii ży cio wej Qi.

Ma saż Ko bi do trwa od 1,5 do 2 go dzin. Je -
go ce na wa ha się od 150 do 300 zł. Wy ko ny wać
go mo gą oso by, któ re ukoń czy ły spe cjal ny kurs. 

Fa ce fit ness, czy li gim na sty ka twa rzy

Ćwi cze nia wzmac nia ją mię śnie twa rzy,
a tym sa mym ujędr nia ją skó rę w oko li cach oczu,
czo ła, po licz ków i bro dy. Re gu lar nie wy ko ny wa -
ne mo gą dać za ska ku ją ce efek ty – spły cić
zmarszcz ki, po pra wić owal twa rzy, zli kwi do wać
obrzę ki pod ocza mi.

Gim na sty ka twa rzy obej mu je ćwi cze nia
wzmac nia ją ce mię śnie w oko li cach czo ła, oczu,
po licz ków i pod bród ka. Ich kon dy cja ma ogrom -
ny wpływ na nasz wy gląd. Im są moc niej sze, tym
ce ra jest bar dziej sprę ży sta, jędr na i pro mien na.
Dla te go każ dy, kto chce za cho wać mło dy wy gląd
na dłu gie la ta, po wi nien włą czyć do swo je go
pla nu tre nin go we go gim na sty kę twa rzy. 7 mi nut
dzien nie wy star czy, aby prze dłu żyć swo ją mło -
dość przy naj mniej o kil ka lat.

Re gu lar na gim na sty ka twa rzy po bu dza
pro duk cję ko la ge nu, czy li biał ka, któ re od po wia -
da za ela stycz ność skó ry, wła ści wy po ziom jej
na wil że nia oraz re ge ne ra cję uszko dzo nych ko -
mó rek. Po nad to, fa ce fit ness po pra wia ukrwie nie
skó ry, dzię ki cze mu sta je się ona le piej do tle nio -
na i od ży wio na, a tym sa mym młod sza.

Opracowanie: Joanna Kucharska
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