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SPIS TREŚCI

Za mknię cie sa na to riów pod czas pan de -
mii ko ro na wi ru sa ozna cza ło dla nas brak od -
bior ców, więc zmu sze ni by li śmy za wie sić na sze
wy daw nic two. Ale w koń cu, po czte ro mie sięcz -
nej prze rwie, wra ca my do Na szych Czy tel ni -
ków. Pan de mia się co praw da nie skoń czy ła,
ale go spo dar ka ru sza, a my z nią.

15 czerw ca otwar to sa na to ria. Oso by,
któ re ocze ku ją na le cze nie uzdro wi sko we mo -
gły je już roz po cząć lub kon ty nu ować, w przy -
pad ku gdy by ły zmu szo ne prze rwać le cze nie
z po wo du pan de mii. W pierw szym ty go dniu
roz po czę cia dzia łal no ści przez sa na to ria ru -
szy ło 65 tur nu sów. Kto mo że sko rzy stać z le cze -
nia uzdro wi sko we go? Po pierw sze te oso by,
któ re ma ją po twier dzo ne skie ro wa nie na le cze -
nie uzdro wi sko we po 15 czerw ca. Po dru gie
oso by, któ re mia ły roz po cząć le cze nie w okre -
sie od 14 mar ca do 14 czerw ca. Po trze cie: ku -
ra cju sze, któ rzy mu sie li prze rwać le cze nie
uzdro wi sko we z po wo du pan de mii oraz wszy -
scy, któ rzy ocze ku ją na le cze nie w dal szych
ter mi nach.

Wa run kiem roz po czę cia le cze nia jest ne -
ga tyw ny wy nik te stu dia gno stycz ne go w kie -
run ku SARS -CoV -2. Te sty bę dzie moż na wy ko -
nać nie wcze śniej niż 6 dni przed ter mi nem
roz po czę cia le cze nia uzdro wi sko we go w punk -
tach po brań zwa nych dri ve -thru. Te sty sfi nan -
su je NFZ. Pod sta wą do wy ko na nia te stu jest
skie ro wa nie na le cze nie lub re ha bi li ta cję uzdro -
wi sko wą.

Te ma tem Mie sią ca pierw szej – po ko ro -
na wi ru so wej prze rwie – edy cji na sze go mie -
sięcz ni ka jest pan de mia i jej skut ki. Za pra sza -
my za tem do lek tu ry.
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P
an de mia wy wo ła na przez no we go ko ro -
na wi ru sa sze ro ko od bi je się na na szym
zdro wiu, nie tyl ko fi zycz nym. Na wy stą pie -

nie wie lu nie oczy wi stych, ne ga tyw nych efek tów
zdro wot nych obec ne go kry zy su wska zu ją wy ni -
ki ba dań ryn ku i opi nii z Pol ski oraz za gra ni cy.

Wszy scy już wie dzą, że za ka że nie no wym
ko ro na wi ru sem mo że do pro wa dzić do za gra ża -
ją ce go ży ciu ostre go za pa le nia płuc, a tak -
że uszko dze nia in nych na rzą dów we wnętrz nych.
Nie ste ty, na tym nie ko niec za gro żeń. Po śred nio,
pan de mia oraz wy mu szo ne przez nią re stryk -
cje, ogra ni cze nia i zmia ny w co dzien nym funk -
cjo no wa niu, mo gą do pro wa dzić do wy stą pie nia
wie lu do dat ko wych, nie ko rzyst nych skut ków
zdro wot nych. Ja kich kon kret nie?

Ko ro na wi rus a ba da nia pro fi lak tycz ne

Nie po ko ją ce wnio ski pły ną miedzy innymi
z son da żu zre ali zo wa ne go w kwiet niu przez In -
sty tut Ba dań Ryn ko wych i Spo łecz nych IBRIS.

fot. AdobeStock

Uboczne skutki pandemii:
dodatkowe kilogramy, 
lęk i nałogi

Je go ce lem by ło zba da nie wpły wu pan de mii
na za cho wa nia zdro wot ne Po la ków, w tym
zwłasz cza na wy ko ny wa nie ba dań dia gno stycz -
nych w kie run ku cho rób in nych niż CO VID -19
(np. ser co wo -na czy nio wych czy no wo two ro -
wych).

„Jak po ka zu ją wy ni ki ba da nia, tyl ko 12
proc. do ro słych Po la ków wy ko nu je obec nie do -
bro wol ne ba da nia dia gno stycz ne. To da ne za -
trwa ża ją ce, bo po zwa la ją spo dzie wać się fa li
no wych dia gnoz cho rób o naj wyż szej śmier tel -
no ści, gdy CO VID -19 wy co fa się al bo świad -
cze nie usług me dycz nych wró ci do sta nu sprzed
epi de mii. Czy te dia gno zy nie bę dą wte dy zbyt
póź ne? Czy obej mą wszyst kich, któ rzy wy ma -
ga ją dia gno zo wa nia? Czy sys tem opie ki zdro -
wot nej w Pol sce jest przy go to wa ny na no wą fa -
lę no woz dia gno zo wa nych pa cjen tów? To tyl ko
nie któ re pro ble my, z któ ry mi przyj dzie zmie -
rzyć się po epi de mii” – czy ta my we wnio skach
ze wspo mnia ne go ba da nia.
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Po nad to z son da żu wy ni ka, że w cza sie pan -
de mii do bro wol ne ba da nia dia gno stycz ne wy ko -
nu je tyl ko 9 proc. Po la ków w wie ku 60-69 lat,
a jest to prze cież wiek, w któ rym le ka rze za le ca -
ją sys te ma tycz ne ba da nie się i mo ni to ro wa nie
sta nu swo je go zdro wia.

War to w tym kon tek ście przy po mnieć,
że przed pan de mią – w ba da niu ARC Ry nek
i Opi nia z li sto pa da 2019 ro ku – aż 60 proc. re -
spon den tów de kla ro wa ło, że wy ko na ło już część
lub wszyst kie za le ca ne dla ich gru py wie ko wej
ba da nia pro fi lak tycz ne. Nie ste ty wie le wska zu -
je na to, że te raz w tej dzie dzi nie doj dzie do du -
że go re gre su.

Ko ro na wi rus: 

cze go naj bar dziej oba wia ją się Po la cy

Rzecz ja sna głów nym po wo dem uni ka nia
ba dań pro fi lak tycz nych jest obec nie oba wa
przed za ka że niem się no wym ko ro na wi ru sem
w pla ców ce służ by zdro wia czy też la bo ra to rium
dia gno stycz nym.

Z prze pro wa dzo ne go pod ko niec kwiet nia
son da żu Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej
(CBOS) oce nia ją ce go wpływ pan de mii na co -
dzien ne ży cie Po la ków wy ni ka, że aż 69 proc.
z nas boi się za ka że nia ko ro na wi ru sem SARS -
-CoV -2 (w tym 26 proc. boi się te go bar dzo).
Dla po rów na nia 28 proc. Po la ków de kla ru je,
że się te go nie boi.

Z ko lei ba da nie IBRIS wska za ło, że aż 81
proc. Po la ków boi się za ka że nia ko ro na wi ru sem
bli skiej oso by. Nie wie le mniej – 79 proc. oba wia
się cięż kie go prze bie gu in fek cji u bli skiej oso by.
Oka zu je się za tem, że o zdro wie bli skich bo imy
się bar dziej ani że li o swo je wła sne!

Oprócz po ten cjal nej utra ty zdro wia nie po -
ko ją nas jed nak rów nież in ne moż li we skut ki
pan de mii, w tym m. in.: po gor sze nie sy tu acji
ma te rial nej (67 proc. wska zań), utra ta pra cy
wła snej lub przez bli ską oso bę (54 proc.) oraz

R E K L A M A
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ogól na nie pew ność ju tra (61 proc.). War to do dać,
że ba da nie IBRIS wy ka za ło rów nież u po nad po -
ło wy re spon den tów oba wę przed na tło kiem
sprzecz nych in for ma cji na te mat ak tu al ne go sta -
nu za gro że nia dla zdro wia spo łe czeń stwa.

Ko ro na wi rus i al ko hol

„Prze dłu ża ją ca się izo la cja, stres, nie pew -
ność, lęk zwią za ny z utra tą pra cy czy cho ro bą
bli skich po wo du ją, że wie le osób czę ściej się ga
po al ko hol” – czy ta my w ma te ria łach in for ma -
cyj no -edu ka cyj nych opra co wa nych nie daw no
w związ ku z pan de mią przez Fun da cję In sty tut

Łu ka sie wi cza na zle ce nie Pań stwo wej Agen cji
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych.

Z do nie sień me dial nych wy ni ka, że wzrost
sprze da ży al ko ho lu w Pol sce w mar cu i kwiet niu,
li czo ny rok do ro ku, wy niósł od kil ku na wet
do kil ku na stu pro cent. Po dob ne zja wi sko ob -
ser wo wa ne jest w wie lu in nych kra jach świa ta,
m.in. w USA, Wiel kiej Bry ta nii czy Hisz pa nii.
Fir ma ba daw cza Nie lsen po da ła nie daw no da ne,
z któ rych wy ni ka, że np. w USA, w cią gu pierw -
szych 7 ty go dni pan de mii (do 18 kwiet nia) sprze -
daż al ko ho lu w tra dy cyj nych skle pach wzro sła
o 21 proc., pod czas gdy w in ter ne cie by ła wyż sza
aż o 234 proc. – w po rów na niu do ana lo gicz ne -
go okre su ro ku po przed nie go. War to do dać,
że zna czą co wzro sła w cza sie pan de mii w USA
sprze daż al ko ho lu w opa ko wa niach o zwięk szo -
nej po jem no ści oraz w tzw. wie lo pa kach.

Za ja da nie stre su w cza sie pan de mii

Fra pu ją ce są też wy ni ki ba dań son da żo -
wych Ifop z Fran cji. Wy ni ka z nich, że po po -
nad sied miu ty go dniach na ro do wej kwa ran tan -
ny 57 proc. Fran cu zów przy bra ło na wa dze
– śred nio o po nad 2 kg! Re spon den ci te go son -
da żu przy zna li, że za gry za li stres np. cze ko la dą,
mniej się ru sza li i pi li ape ri ti fy z przy ja ciół mi
przy ko mu ni ka to rach spo łecz no ścio wych. Co cie -
ka we, fran cu scy męż czyź ni przy ty li bar dziej niż
ko bie ty (śred nio o 2,7 kg vs. 2,3 kg).

„Szkla na po go da” źle dzia ła na oczy

Prak ty ko wa na przez wie le ty go dni izo la cja
spo łecz na i ogra ni cza nie wyjść z do mu do nie -
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zbęd ne go mi ni mum mo gły też za owo co wać po -
gor sze niem się wzro ku spo rej czę ści Po la ków.
Ta ki wnio sek wy pły wa z ba dań an kie to wych
prze pro wa dzo nych w ma ju przez agen cję SW
Re se arch na zle ce nie fir my Vi sion Express. Aż 31
proc. re spon den tów oce ni ło w tym ba da niu stan
swo je go wzro ku źle lub bar dzo źle. Tym cza sem
jesz cze w lu tym te go ro ku, w po dob nym ba da niu
zre ali zo wa nym przez ośro dek ba daw czy IQS,
od se tek ta kich od po wie dzi wy no sił 23 proc.

– Od czu wal ne po gor sze nie kom for tu wi -
dze nia i sta nu wzro ku nie mo że dzi wić.
W związ ku z pan de mią spę dza my wię cej cza su
w do mu, w po miesz cze niach za mknię tych, nie -
ja ko z ko niecz no ści czę ściej się ga my po for my
roz ryw ki ob cią ża ją ce dla oczu – te le wi zja, ser -
wi sy stre amin go we i VOD, gry kom pu te ro we.
Je śli przy tym za po mi na my o wła ści wym
oświe tle niu, od po wied niej po sta wie i dba niu
o wil got ność po wie trza, to szyb ko mo że my do -
świad czyć zmę cze nia oczu, ich szczy pa nia czy
pie cze nia oraz za czer wie nie nia – ko men tu je dr
Ro bert Gra bow ski, dy rek tor me dycz ny Vi sion
Express Pol ska.

R E K L A M A

Źródło: zdrowie.pap.pl
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Za mek Nie dzi ca wy bu do wa no praw do po -
dob nie mię dzy ro kiem 1320 a 1325. Za świad cza
o tym wzmian ka w te sta men cie Wil hel ma Dru -
ge tha, żu pa na zie mi spi skiej i oraw skiej, z ro -
ku 1330. Jest w nim mo wa o no wo wy bu do wa -
nym zam ku „Du na jec”. Wcze śniej by ła tam
ziem no -wa ło wa bu dow la obron na. Za mek po -
wstał z ini cja ty wy Ja na Be rze vi cze go lub je go
bra ta Ry kol fa, a na zwa zam ku „Du na jec” zo sta -
ła przy ję ta od rze ki pły ną cej u je go pod nó ża.
Rze ka od dzie la ła wów czas ob szar pań stwa wę -
gier skie go od Pol ski. Za mek na zy wa no tak że
„Nie dzi ca” – od wsi znaj du ją cej się w po bli żu.

Z rąk do rąk

Za mek jest zna ko mi tym przy kła dem wa -
row ni gór skiej. Na po cząt ku peł nił ro lę wę gier -
skiej straż ni cy i wa row ni na gra ni cy Pol ski. Kie -
dy prze stał speł niać funk cje obron ne stał się
re zy den cją wiej ską. 

Do naj star szych czę ści bu dow li na le ży go -
tyc ki za mek gór ny, któ ry po cho dzi z okre su pa -
no wa nia ro du Be rze vi czych. Do nie go na le ży
naj oka zal sza i naj więk sza wie ża obron na zam ku.
W r. 1470 po śmier ci ostat nie go przed sta wi cie -
la ro ku Be rze vi czych za mek prze szedł w po sia da -
nie żu pa na spi skie go Eme ry ka Za po ly, któ ry po -
więk szył go po przez do bu do wa nie ze wnętrz nych
mu rów obron nych wraz z basz ta mi. Kró lew ski
ród Za po ly ich nie wła dał zam kiem dłu go, już
w 1507 r. szwa gier ka Eme ry ka i mat ka póź niej -
sze go kró la Wę gier Ja na, sprze da ła za mek. Ko -
lej nym wła ści cie lem stał się An drzej Ho rvath. 

Na stęp ne la ta dzie jów zam ku są burz li we,
zwią za ne m.in. z ów cze sną sy tu acją Wę gier.
Po klę sce wojsk wę gier skich w bi twie z Tur ka mi
pod Mo cha czem, do szło do roz pa du pań stwa

Zamek nad Dunajcem

Śre dnio wiecz na wa row nia w Nie dzi cy to zde -
cy do wa nie je den z naj cie kaw szych obiek tów
w pol skiej czę ści Spi sza, a tak że jed na z naj -
więk szych atrak cji hi sto rycz nych w pol skich
Kar pa tach. Zbu do wa ny zo stał na wa pien nym
wznie sie niu, oko ło 80 me trów nad po zio mem
Du naj ca. Obec nie ta część Du naj ca to słyn ne
sztucz ne je zio ro za po ro we – Za lew Czorsz tyń -
sko -Nie dzic ki. 

Zamek Niedzica położony jest nad Zbiornikiem Czorsztyńskim
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wę gier skie go i woj ny do mo wej. W wy ni ku dzia -
łań wo jen nych zmie nia li się ko lej ni wła ści cie le
zam ku. W r. 1529 zo stał on po da ro wa ny przez
kró la Wę gier Ja na Za po ly ię pol skie mu ma gna -
to wi Hie ro ni mo wi Ła skie mu, ale ten szyb ko po -
zbył się bu dow li. Za mek wró cił w rę ce Ho rva -
thów, a no wym wła ści cie lem zo stał Jan Hor wath,
któ ry następnie od sprze dał go Je rze mu Hor -
wath. Dzię ki sta ra niom te go ostat nie go za mek
grun tow nie prze bu do wa no, na da jąc mu cha rak -
ter re ne san so wej re zy den cji. Roz bu do wa no część
miesz kal ną za rów no w zam ku śred nim, któ ry
po cho dził z te go okre su jak rów nież w zam ku
dol nym, w któ rym przy mu rze ob wo do wym zbu -
do wa no no wy trakt miesz kal ny. 

Ok. 1570 r. za mek prze szedł w rę ce Gio va -
nel lie go. Ostat ni przed sta wi ciel ro du Gio va nel -
lich Jan zmarł w r. 1776 i po raz ko lej ny za mek
po wró cił do Ho rva thów. An drzej Ho rvath od no -
wił rezydencję i w nim za miesz kał. Po śmier ci
An drze ja za mek prze jął je go brat Fer dy nand.
Je go przed wcze śnie zmar ły syn był ostat nim
mę skim przed sta wi cie lem ro du Ho rva thów.
Spad ko bier ca mi zam ku w Nie dzi cy zo sta li Sa la -
mo no wie. Od no wi li wa row nię, któ ra w XIX w.
zo sta ła po raz  ko lej ny znisz czo na przez po żar.
Miesz ka li tu taj do 1945 r., kie dy to w wy ni ku re -
for my rol nej, za mek prze szedł na wła sność Skar -
bu Pań stwa. Od 1920 za mek w Nie dzi cy wraz
z czę ścią Spi sza znajduje się w gra ni cach Pol ski.

Co jest dzi siaj

Wnę trza zam ku gór ne go i śred nie go w Nie -
dzi cy za adap to wa no na ce le mu ze al ne z za cho -
wa niem hi sto rycz ne go ukła du i cha rak te ru
obiek tu. Mu zeum otwarto w 1963 r. Zbio ry znaj -
du ją ce się w ob rę bie eks po zy cji gro ma dzo no
pod ką tem urzą dze nia wnętrz zam ko wych ta -
kich jak m. in.: wię zie nie z izbą tor tur, izby żu -

pa na spi skie go, sy pial ni żu pa na, izby stra ży czy
też kom nat miesz kal nych ostat nich wła ści cie li
zam ku – Sa la mo nów. W sa lach hi sto rycz nych
zgro ma dzo no obiek ty po cho dzą ce z pro wa dzo -
nych na zam ku prac ar che olo gicz nych oraz sta -
re fo to gra fie. Do dat ko wą atrak cją śre dnio wiecz -
nej bu dow li są ta ra sy wi do ko we, z któ rych
moż na po dzi wiać pięk no oko li cy.

Wo zow nia. Eks po zy cja ta zo sta ła urzą -
dzo na w 2006 r., we współ cze snym po miesz -
cze niu daw ne go skła du opa łu. W jej wnę trzu
eks po no wa ne się za byt ko we po jaz dy kon ne po -
cho dzą ce z lat 1900-1939. Moż na tam zo ba czyć
m. in.: brycz ki po cho dzą ce z Wy twór ni Bra ci
Bu ra ków z Kielc, po jaz dy z daw nych Kre sów
Wschod nich oraz sa nie.

Spi chlerz. Ten drew nia ny obiekt wznie -
sio ny w ostat niej de ka dzie XVIII w., nie znacz nie
mo dy fi ko wa ny i prze kształ co ny w XIX, jest jed -
nym z nie licz nych za byt ków te go ty pu za cho -
wa nych in si tu. Wy bu do wa ny był w ob rę bie go -
spo dar czej za bu do wy fol war ku zam ko we go.
Obec nie mie ści sta łą wy sta wę Sztu ki Lu do wej
Spi sza. 

Spływ Du naj cem

Bę dąc w Nie dzi cy nie moż na nie spłynąć
Du naj cem. To naj bar dziej zna na atrak cja tu ry -
stycz na Pie nin. Tra sa 18-ki lo me tro we go spły wu
tra twa mi Prze ło mem Du naj ca wie dzie przez naj -
bar dziej ma low ni cze te re ny Pie niń skie go Par ku
Na ro do we go. 

Se zon fli sac ki trwa od 1 kwiet nia do 31 paź -
dzier ni ka.  Spływ roz po czy na się na przy sta ni fli -
sac kiej w Sro mow cach -Ką tach, gdzie znaj du je się
pa wi lon wy sta wo wy Pie niń skie go Par ku Na ro do -
we go, punkt in for ma cji tu ry stycz nej, re stau ra cja
oraz ka sy bi le to we, a koń czy w Szczaw ni cy lub
Kro ścien ku.

Od 1948 r. prowadzono na zamku prace restauracyjne 
i częściową odbudowę

Zamek niedzicki był plenerem wielu filmów, m.in.: 
„Zemsty”, „Mazepy”, „Janosika” oraz „Wakacji z duchami”.

Opracowanie: Joanna Kucharska 
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Opie ka nad se nio rem w do mu to po waż ne
wy zwa nie, wy ma ga ją ce od po wied niej wie dzy
i przy go to wa nia. Oso by star sze cier pią z po wo -
du wie lu cho rób wie ku po de szłe go, któ re po tra -
fią utrud nić co dzien ne funk cjo no wa nie. W za-
leż no ści od po trzeb na le ży za pew nić pod opiecz -
ne mu nie tyl ko po moc w re gu lar nym przyj mo -
wa niu le ków, ale też peł no war to ścio we po sił ki
– zbi lan so wa na die ta za po bie ga nie do ży wie niu
i po ma ga w utrzy ma niu do brej kon dy cji or ga ni -
zmu.

Jak opie ko wać się oso bą star szą w do -
mu? Waż ne są kwe stie zwią za ne z le cze niem,
die tą, re ha bi li ta cją czy hi gie ną, nie moż na jed -
nak za po mnieć o kom for cie psy chicz nym. Życz -

li wa at mos fe ra, po sza no wa nie god no ści i pra -
wa do pry wat no ści oraz za pew nie nie to wa rzy -
stwa i roz ryw ki po mo gą wal czyć z cho ro bą
i za po bie gać czę stym w tym wie ku za bu rze niom
na stro ju.

Opie ka nad oso bą le żą cą

Szcze gól nie trud nym za da niem jest opie -
ka nad oso bą le żą cą. Brak moż li wo ści sa mo -
dziel ne go po ru sza nia się ozna cza wie le do da-
t ko wych pro ble mów. Ko niecz ne jest za dba nie
o hi gie nę se nio ra, za po bie ga nie od le ży nom i le -
cze nie już ist nie ją cych, za pew nie nie pry wat no -
ści i kom for to we go oto cze nia. Opie ka nad le-
żą cym w do mu to wy zwa nie fi zycz ne i psy chicz -
ne, dla te go nie czu jąc się na si łach, war to sko -
rzy stać z pro fe sjo nal ne go wspar cia.

Łóż ko dla ob łoż nie cho re go

Oso ba spę dza ją ca w łóż ku 24 go dzi ny
na do bę wy ma ga spe cja li stycz ne go łóż ka. Moż -
na je wy na jąć lub ku pić, wszyst ko za le ży od te -

Domowa opieka 
nie jest łatwa

Oso by star sze z wie lu przy czyn mo gą zo stać
unie ru cho mio ne w łóż ku. Cho ro by wie ku po de -
szłe go, po waż ne ope ra cje czy pro ble my z ukła -
dem ru cho wym – w każ dym z tych przy pad ków
nie zbęd na jest uważ na opie ka, za pew nia ją ca
hi gie nę i kom fort.

fot. AdobeStock
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go, czy cho ro ba zmu sza ją ca do po zo sta nia w łóż -
ku jest przej ścio wa (np. stan po ope ra cji, zła ma -
nie), a le żą cy ma szan sę na po wrót do sa mo-
dziel no ści i spraw no ści, czy jest to oso ba star -
sza, któ ra wy ma gać bę dzie cią głej opie ki. Każ dy
opie kun do sko na le wie, jak waż na jest dla cho -
re go zmia na po zy cji. To nie tyl ko kwe stia wy go -
dy pa cjen ta, ale rów nież za po bie ga nie two rze niu
się od le żyn, oraz bo le snych obrzę ków nóg. Ma
to tak że ogrom ne zna cze nie przy hi gie nie cho -
re go le żą ce go, czy wy mia nie po ście li. Przy stan -
dar do wych łóż kach do mo wych, te czyn no ści
bar dzo ob cią ża ją krę go słup opie ku na, po wo du -
jąc je go ura zy. Od po wied nie łóż ko dla oso by le -
żą cej to gwa ran cja bez pie czeń stwa i kom for tu
sa me go użyt kow ni ka oraz je go opie ku na. Przy
wy bo rze łóż ka do brze jest za się gnąć ra dy fi zjo te -
ra peu ty lub le ka rza. In ne go ro dza ju łóż ka bę dzie
bo wiem po trze bo wa ła oso ba cier pią ca na cho -
ro by krą że nia bądź cho ro by ukła du od de cho we -
go, a in ne go ta ka, któ ra ma np. unie ru cho mio ne
bio dra. Wy bór na ryn ku jest du ży, od klas eko -
no micz nych, przez stan dar do we aż do pre mium.
Nie wszyst kie funk cje wy stę pu ją ce w naj bar dziej
za awan so wa nych łóż kach przy da ją się każ de mu.
Wszyst ko za le ży od scho rzeń, na ja kie cier pią. 

Ob ja wy nie do ży wie nia 

– dla cze go nie moż na ich prze ga pić?

Oso by star sze czę sto cier pią z po wo du za -
bu rzeń łak nie nia, ma ją też w na tu ral ny spo sób
spo wol nio ny me ta bo lizm. Ko lej nym pro ble mem
utrud nia ją cym spo ży wa nie po sił ków są kło po ty
z prze żu wa niem lub po ły ka niem. Na ob ni że nie
ape ty tu wpły wa ją też za bu rze nia na stro ju. Ob -
ja wy nie do ży wie nia u se nio rów to m.in. wy raź -
ny spa dek wa gi i wy nisz cze nie or ga ni zmu, spa-
dek ak tyw no ści, ener gii i sił, uni ka nie je dze nia
lub je dze nie co raz rza dziej i mniej szych por cji.
Die ta w przy pad ku osób star szych, zwłasz cza le -
żą cych, jest nie zwy kle istot na. Nie do ży wie nie
biał ko we zwięk sza ry zy ko po wsta wa nia od le -
żyn i utrud nia go je nie się ran, wpły wa jąc ne ga -
tyw nie na stan or ga ni zmu i kom fort. Co wię cej,

oso by unie ru cho mio ne w łóż ku czę sto cier pią
z po wo du za parć. Do star cze nie po kar mu bo ga -
te go w błon nik po ma ga z ni mi wal czyć. Uzu peł -
nie nie waż nych skład ni ków od żyw czych, wi ta -
min i mi ne ra łów po zwa la na pod ję cie wal ki
z cho ro bą.

Od le ży ny – za po bie ga nie i pie lę gna cja

Odle ży ny to uszko dze nia skó ry i tkan ki
pod skór nej, po wsta ją ce w wy ni ku za bu rzeń
prze pły wu krwi z po wo du dłu go trwa łe go na ci -
sku lub tar cia – naj czę ściej po ja wia ją się u osób

R E K L A M A
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cho rych le żą cych lub po ru sza ją cych się na wóz -
ku in wa lidz kim. – Naj częst szą przy czy ną ich
wy stę po wa nia jest brak pro fi lak ty ki, czy li le -
że nie w jed nej po zy cji, nie zbyt czę ste ob ra ca nie
i zmie nia nie po zy cji pa cjen ta, a tak że nie sto so -
wa nie ma te ra cy prze ciw o dle ży no wych – mó -
wi dr hab. Ma rek Ku cha rzew ski, chi rurg
ze Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go z 35-let -
nim sta żem pra cy, a tak że wi ce pre zes Pol skie go
To wa rzy stwa Le cze nia Ran. – W związ ku z tym
pa cjent dłu go le żą cy, czy to w do mu, czy w ho -
spi cjum, jest na ra żo ny na po wsta wa nie od le -
żyn, czy li w kon se kwen cji trud no go ją cych się
ran, np. na po ślad kach czy pię tach. 

Za po bie ga nie od le ży nom w przy pad ku le -
żą cych se nio rów to jed no z pod sta wo wych za -
dań opie ku na. Pro fi lak ty ka jest w tym przy -
pad ku klu czo wa i po zwa la unik nąć kon se kwen -
cji od le żyn w po sta ci uszko dzeń ścię gien, sta -
wów, a na wet ko ści. Waż na jest czę sta zmia na
po zy cji se nio ra, za sto so wa nie ma te ra ca prze ciw -
o dle ży no we go i spe cjal nych pod kła dów. Istot ne
są kwe stie zwią za ne z hi gie ną, po nie waż skó ra
po win na być su cha i utrzy ma na w czy sto ści. Za -
le ca ne jest ma so wa nie na ra żo nych na po wsta -
nie od le żyn miejsc, ich na wil ża nie i natłusz-
cza nie. Od le ży ny mo gą roz wi nąć się w róż nych
miej scach cia ła, m.in. w oko li cach ko ści krzy żo -
wej, po ty li cy, ło pa tek, łok ci, ko stek czy ły dek 
– w za leż no ści od po zy cji i wa run ków, w ja kich
cho ry naj czę ściej le ży. – Je że li czło wiek le ży
w bez ru chu lub zmia na po zy cji le że nia jest mi -
ni mal na, to z re gu ły w cią gu kil ku ty go dni roz -
wi ja ją się u nie go od le ży ny. Je śli na dal nie
wpro wa dzo na jest pro fi lak ty ka, to z cza sem te
ra ny bę dą się po więk szać. Mo że wte dy dojść
do ich za ka że nia i ro po wi cy, co w kon se kwen -
cji mo że na wet do pro wa dzić do zgo nu pa cjen -

ta – ostrze ga dr hab. Ma rek Ku cha rzew ski. Za -
po bie ga nie od le ży nom w do mu wy ma ga za pew -
nie nia wy so ko ka lo rycz nej die ty, bo ga tej w biał -
ko i wi ta mi ny C, A, E oraz se len. War to się gnąć
po wy god ne w uży ciu, smacz ne i go to we do spo -
ży cia od żyw ki me dycz ne, za wie ra ją ce tak że nie -
na sy co ne kwa sy tłusz czo we o prze ciw za pal nym
dzia ła niu.

Trud no go ją ce się ra ny 

Trud no go ją ce się ra ny to po waż ny pro -
blem wie lu po zo sta ją cych w łóż ku se nio rów. Du -
ży wpływ na brak po stę pu w go je niu się ran
ma nie do ży wie nie biał ko wo -ener ge tycz ne – nie -
do bo ry skład ni ków od żyw czych (w szcze gól no -
ści biał ka), wi ta min oraz mi kro i ma kro ele- 
men tów nie po zwa la ją sku tecz nie wal czyć z cho -
ro bą. W przy pad ku trud no go ją cych się ran brak
wi ta min i in nych cen nych skład ni ków jest jed -
nym z klu czo wych pro ble mów, dla te go war to
po da wać se nio ro wi od żyw ki me dycz ne o wy so -
kiej za war to ści biał ka, z ami no kwa sa mi ta ki mi
jak ar gi ni na i glu ta mi na, zna czą co przy spie sza -
ją cy mi go je nie się ran.

Po za die tą sto so wać moż na tak że do mo we
spo so by na trud no go ją ce się ra ny i ko rzy stać
z za le ca nych przez le ka rza pre pa ra tów prze zna -
czo nych dla osób star szych.

Opie ka nad oso bą le żą cą wy ma ga du że go
po świę ce nia i wy trwa ło ści, a tak że zna jo mo ści
pod sta wo wych pro ble mów se nio rów. Dzię ki wy -
so ko biał ko wej die cie moż li we jest zmniej sze nie
ry zy ka po wsta nia od le żyn i trud no go ją cych się
ran, któ re sta no wią po waż ne za gro że nie dla
zdro wia i kom for tu.
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Jak żyć z atopowym
zapaleniem skóry

Bu do wa skó ry i gru bość na skór ka też róż -
nią się w za leż no ści od te go, w ja kim re jo nie cia -
ła wy stę pu ją. Na przy kład na pię tach na skó rek
mo że mieć na wet 2 mm gru bo ści. Za to na dło -
niach wy stę pu je naj więk sze na gro ma dze nie gru -
czo łów po to wych, a nie ma tam miesz ków wło -
so wych. 

Skó ra nie jest je dy nie po wło ką na sze go cia -
ła, to ak tyw ny na rząd, peł nią cy wie le waż nych
funk cji. Uczest ni czy m.in. w re gu la cji tem pe ra -
tu ry or ga ni zmu, jest miej scem wy twa rza nia wi -
ta mi ny D bio rąc udział w go spo dar ce hormo-
nal nej, wpły wa na go spo dar kę wod no -elek tro li -
to wą, a przede wszyst kim peł ni funk cję ba rie ry
ochron nej, za po bie ga jąc wni ka niu szko dli wych
mi kro or ga ni zmów. Zdro wa skó ra to skarb, o któ -
ry war to dbać. Nie ste ty, jak każ dy in ny na rząd

w ludz kim cie le, skó ra też mo że cho ro wać i zda -
rza się to nie rzad ko. Jed nym ze scho rzeń, co raz
czę ściej tra pią cych współ cze snych lu dzi, jest
AZS, czy li ato po we za pa le nie skó ry (łac. der ma -
ti tis ato pi ca). 

Czym wła ści wie jest to ta jem ni cze AZS?

Naj ogól niej mó wiąc, jest to prze wle kła cho -
ro ba za pal na skó ry, wy stę pu ją ca za rów no u dzie -
ci, jak i u do ro słych. Jej naj bar dziej charak te- 
ry stycz nym ob ja wem jest upo rczy wy świąd, któ -
ry w zna czą cym stop niu po gar sza kom fort ży cia
i funk cjo no wa nie cho re go. W prze bie gu ato po -
we go za pa le nia skó ry ty po we są okre sy na si la nia
się i ustę po wa nia symp to mów scho rze nia, a le -
cze nie po le ga głów nie na ła go dze niu ob ja wów.
Jest to cho ro ba nie ule czal na, dla te go tak waż ne
jest, by na uczyć się z nią żyć.

A co jest przy czy ną?

Od po wiedź na to py ta nie nie jest pro sta,
gdyż cho ro ba ma skom pli ko wa ne pod ło że. Przyj -
mu je się obec nie, że jest nim kom bi na cja czyn ni -

fot. AdobeStock

Po wierzch nia skó ry czło wie ka to oko ło 1,5-2
me trów kwa dra to wych. Zbu do wa na jest z trzech
pod sta wo wych warstw: na skór ka, skó ry wła -
ści wej i tkan ki pod skór nej. Każ da z warstw skła -
da się z in ne go ro dza ju ko mó rek.
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ków ge ne tycz nych, śro do wi sko wych oraz im mu -
no lo gicz nych. Ato po we za pa le nie skó ry wią że się
z za bu rze niem funk cjo no wa nia skó ry, któ re go
isto tą jest utra ta funk cji ochron nych na skór ka.
Me cha nizm dzia ła w na stę pu ją cy spo sób: struk -
tu ra na skór ka ule ga zmia nie, w wyni ku cze go do -
cho dzi do roz luź nie nia po łą czeń po mię dzy je go
ko mór ka mi oraz utra ty ze wnętrz nej war stwy li -
pi dów (tzw. płasz cza li pi do we go skó ry). To z ko -
lei unie moż li wia funk cjo no wa nie na skór ka ja ko
ba rie ry. Wo da ła twiej od pa ro wu je z po wierzch ni
cia ła, co pro wa dzi do prze su sze nia skó ry. Z ko lei
od stro ny ze wnętrz nej uła twio ne jest wni ka nie
mi kro or ga ni zmów, za nie czysz czeń, czyn ni ków
cho ro bo twór czych oraz ob cych sub stan cji. Skó ra
sta je się nad wraż li wa, po draż nio na i po ja wia się
cha rak te ry stycz ny świąd. Dla cze go jed nak tak się
dzie je? Za cząć trze ba od czyn ni ków ge ne tycz -
nych. Choć nie wy od ręb nio no jesz cze ge nu od -
po wie dzial ne go za AZS wia do mo, że ry zy ko
roz wo ju cho ro by u dzie ci zdro wych ro dzi ców wy -
no si oko ło 5-15%. Je że li jed nak jed no z ro dzi ców
cho ru je na ato po we za pa le nie skó ry praw do po -
do bień stwo wy stą pie nia scho rze nia u dziec ka ro -
śnie do 20-40%. W przy pad ku, gdy obo je ro dzi ce
cier pią na AZS, ry zy ko, że dziec ko za cho ru je
wzra sta aż do 60-80%. Do te go do cho dzą czyn -
ni ki ze wnętrz ne: za nie czysz cze nie po wie trza, wa -
run ki kli ma tycz ne, aler ge ny po kar mo we
i wziew ne oraz czyn ni ki psy cho gen ne (stres, de -
pre sja). 

Jak ob ja wia się 

ato po we za pa le nie skó ry?

Pierw sze ob ja wy AZS zwy kle ujaw nia ją się
już w dzie ciń stwie. Przyj mu je się, że tyl ko 
u 5-15% pa cjen tów cho ro ba po ja wia się po wy żej
pią te go ro ku ży cia. Naj bar dziej ty po wy mi ob ja -
wa mi ato po we go za pa le nia skó ry są zmia ny
skór ne: ru mie nio we, grud ko we, czę sto tak że wy -
się ko we. Skó ra jest prze su szo na, ma skłon ność
do pę ka nia i prze bar wień. Naj bar dziej cha rak te -
ry stycz nym ob ja wem jest uciąż li wy świąd, i wy -
ni ka ją ce z nie go nie ustan ne dra pa nie (szcze-
gól nie no cą, gdy cho ry nie mo że te go kon tro lo -
wać). Dra pa nie wpły wa na two rze nie się dal-
szych po draż nień i w ten spo sób po wsta je błęd -
ne ko ło, przy czy nia ją ce się do po gor sze nia sta nu
skó ry.

Je śli cho dzi o lo ka li za cję, to zmia ny naj czę -
ściej po ja wia ją się w zgię ciach (do łach) pa cho -
wych i ko la no wych. In ne ty po we miej sca to tu-
łów i dło nie. To lo ka li za cje cha rak te ry stycz ne
do wy stę po wa nia zmian AZS u star szych dzie ci
i do ro słych. U ma lu chów pierw sze ob ja wy po ja -
wia ją się zwy kle na twa rzy. Ob ja wy mo gą być

bar dzo róż ne u po szcze gól nych pa cjen tów, ale
naj czę ściej, oprócz świą du, są to ta kie ob ja wy,
jak: za czer wie nie nie skó ry, wy syp ka, pla my, pę -
che rze z wod ni stą wy dzie li ną, puch nię cie, su -
chość skó ry. Czę sta rów nież jest wraż li wość
skó ry na po draż nie nia me cha nicz ne i ma te ria ły
draż nią ce (szcze gól nie nie ko rzyst nie wpły wa
weł na). Cha rak te ry stycz nym ob ja wem jest też
tzw. li che ni za cja skó ry. Na skó rek wy glą da wów -
czas, jak w po więk sze niu – wszel kie nie rów no -
ści i fał dy są zna czą co uwy pu klo ne i wi docz ne
go łym okiem. Ko lej nym ob ja wem ty po wym dla
AZS jest bia ły der mo gra fizm, któ ry po wo du je po -
wsta wa nie bia łych śla dów na skó rze pod wpły -
wem jej za dra pa nia. War to wspo mnieć jesz cze
o do dat ko wych ce chach AZS, któ re wy stę pu ją
od po cząt ku lub mo gą po ja wić się póź niej, za leż -
nie od na si le nia cho ro by: po gru bio ny fałd szyj -
ny, do dat ko wy fałd skó ry pod dol ną po wie ką oka
(tzw. ob jaw Den nie -Mor ga na), wy raź ny ry su nek
skó ry po we wnętrz nej stro nie dło ni, od bar wie -
nia (plam ki) na źre ni cach. Aż u 85% pa cjen tów
w ba da niach la bo ra to ryj nych moż na stwier dzić
pod wyż szo ny po ziom IgE. Dia gno zę sta wia le -
karz na pod sta wie ob ra zu kli nicz ne go, czy li cha -
rak te ry stycz nych ob ja wów cho ro by.

Le cze nie ob ja wo we 

Od ra zu trze ba so bie uświa do mić, że le cze -
nie jest żmud ne i dłu go trwa łe. Od pa cjen ta wy -
ma ga cier pli wo ści, wy trwa ło ści i za ufa nia
do le ka rza, gdyż z re gu ły na pierw sze re zul ta ty
trze ba dłu go po cze kać. W le cze niu far ma ko lo -
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gicz nym sto su je się le cze nie miej sco we – naj czę ściej uży wa się ma ści
na ba zie gli ko kortyko ste ro idów. Są one sku tecz ne w ła go dze niu za -
ostrzeń zmian skór nych, nie ste ty nie na da ją się do sto so wa nia prze wle -
kłe go. Dru gą gru pą le ków miej sco wych, sto so wa nych w le cze niu AZS
są tzw. in hi bi to ry kal cy neu ry ny, któ rych za le tą jest brak skut ków
ubocz nych, ty po wych dla ste ry dów. Wa dą cią gle po zo sta je ce na, na -
dal dość wy so ka. Sto su je się rów nież ogól no ustro jo we te ra pie: le cze -
nie do ust ne ste ry da mi, le ki prze ciw hi sta mi no we (ce lem zła go dze nia
świą du) oraz le ki im mu no su pre syj ne, któ re ha mu ją nad mier ną ak tyw -
ność ukła du od por no ścio we go. Z me tod nie far ma ko lo gicz nych w le -
cze niu AZS sto su je się fo to te ra pię, czy li na świe tla nie cho ro bo wo
zmie nio nej po wierzch ni skó ry spe cjal nie do bra ną wiąz ką świa tła. Te -
ra pia ta wpły wa na zła go dze nie świą du oraz re ak cji za pal nych.

„Pa cjen cie, po móż so bie sam”

Co moż na zro bić, by we wła snym za kre sie zła go dzić ob ja wy AZS?
Nie zwy kle waż ne jest re gu lar ne, co dzien ne na tłusz cza nie i od bu do wa
płasz cza li pi do we go skó ry za po mo cą pre pa ra tów z emo lien ta mi. Od -
bu do wu ją one ochro nę li pi do wą na skór ka i za trzy mu ją wo dę w głęb -
szych par tiach skó ry, za po bie ga jąc jej prze su sza niu. War to spró bo wać
zi den ty fi ko wać czyn ni ki, któ re po wo du ją na si le nie zmian i w mia rę
moż li wo ści pró bo wać je wy eli mi no wać. Szcze gól nie do ty czy to die ty
i ko sme ty ków. Ko rzyst nie na stan skó ry wpły wa re zy gna cja z ubrań
ob ci słych lub szorst kich (szcze gól nie weł nia nych) na rzecz lek kich
i prze wiew nych ubio rów ba weł nia nych. Za miast ką pie li (zwłasz cza go -
rą cych) le piej wy bie rać let ni prysz nic, a po ką pie li nie wy cie rać cia ła in -
ten syw nym po cie ra niem, lecz za po mo cą de li kat ne go przy kła da nia
ręcz ni ka. Nie wol no za po mi nać o na tłusz cze niu i na wil że niu skó ry
po ką pie li. Do pra nia ubrań war to sto so wać de li kat ne środ ki lub płat -
ki my dla ne. Stres za ostrza ob ja wy cho ro by na le ży więc dbać o zdro wy
styl ży cia i uni kać sy tu acji stre so gen nych.

Klu czo wym jest, by zdać so bie spra wę, że obec nie me dy cy na nie
po tra fi wy le czyć AZS. Jest to cho ro ba nie ule czal na. Ale moż na ją już
cał kiem nie źle kon tro lo wać i do pro wa dzić do ta kiej po pra wy, że cho -
ry wła ści wie nie ma ob ja wów skór nych. Nie da się jed nak prze wi dzieć,
kie dy na stą pi na wrót i na to też trze ba być go to wym. 

MI TY na te mat AZS
AZS moż na się za ra zić;
cho ro ba wy ma ga czę stej zmia ny ko sme ty ków;
roz wi ja się przez brak hi gie ny;
jest to scho rze nie ła twe do wy le cze nia;
AZS i ska za biał ko wa to dwie róż ne cho ro by. Nie praw da. Ato po we za -
pa le nie skó ry by wa na zy wa ne rów nież ska zą biał ko wą, ast mą skó ry,
eg ze mą, świerz biącz ką, aler gicz nym za pa le niem skó ry;
AZS do ty czy tyl ko skó ry, nie ma wpły wu na ja kość ży cia pa cjen ta.

FAK TY o AZS
cho ro ba ta wią że się z upo rczy wym świą dem skó ry;
skó ra cho re go jest bar dzo su cha;
AZS nie da się wy le czyć;
ato po we za pa le nie skó ry mo że pro wa dzić do ast my;
na AZS cier pi co raz wię cej osób;
cho ro ba ta bar dzo ob ni ża kom fort ży cia.

Anna Dobrowolska
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Sło wo, któ re
wy wo łu je ca -

łą ga mę emo cji
i to jesz cze na dłu go
przed tem za nim się
po ja wi. Smu tek z po -
wo du koń ca „mło do -
ści”, lęk przed sta rze -
niem się i utra tą

fi zycz ne go po wa bu, nie pew ność o po czu cie ko -
bie co ści. A jak już za pu ka w Two je drzwi, to mo -
że przy nieść ci w pre zen cie sze reg do le gli wo ści.
Le ka rze do li czy li się aż 32! I ok. 70% ko biet
prze cho dzą cych me no pau zę je od czu wa! Jak
moż na so bie po móc, aby przejść przez ten czas
moż li wie jak naj mniej po obi ja ną?
Przede wszyst kim zro zu mieć. Sło wo me no -
pau za po cho dzi z ję zy ka grec kie go, me no zna czy
mie siąc, pau sis – prze rwa, za trzy ma nie się. Czy -
li w mo jej in ter pre ta cji za trzy ma nie się co mie -
sięcz nej ka ru ze li. I ty le. Sło wo neu tral ne, bez za -
bar wień i pod tek stów. Pol ski ter min „prze-
kwi ta nie” jest okrop ny, bo su ge ru je ja kiś uwiąd,
mi zer nie nie, ob umie ra nie, a prze cież to tyl ko
etap przej ścio wy, któ ry pro wa dzi do cze goś
wręcz od wrot ne go! Roz kwi tu mą drej, doj rza łej
ko bie co ści, wy bu chu ener gii na mia rę su per -
no wej i czer pa nia z no wych moż li wo ści, któ re
te raz się przed na mi otwie ra ją. Dla te go uwa żam,
że pierw szym kro kiem jest za przy jaź nie nie się
z tą pa nią i po ga da nie przy wspól nej ka wie, tak
po bab sku. Usta lić co i jak. I naj le piej zro bić
to du żo wcze śniej, za nim po ja wią się pierw sze
ob ja wy. Wie dza i przy go to wa nie to po ło wa suk -
ce su, stra te gia to dru gie, roz gryw ka to trze cie.
Kla sycz na re cep ta.
Wie dza. Me no pau zą za in te re so wa łam się tuż
przed czter dziest ką, kie dy prze czy ta łam wy wiad
z Gra ży ną Sza po łow ską w „Two im Sty lu”
(2005). Di wa i seks bom ba pol skie go ki na mia -
ła wte dy 52 la ta i by ła rzecz nicz ką kam pa nii
„Po zo stań so bą” pro mu ją cej pre pa rat Hor mo -
nal nej Te ra pii Za stęp czej (HTZ) jed nej z firm
far ma ceu tycz nych. Otwar cie przy zna ła, że prze -
szła kli mak te rium kil ka lat wcze śniej. Wspo -

mnia ła o huś taw ce na stro jów, cią głej de pre sji
i wy bu chach pła czu z by le po wo du, któ re być
mo że przy czy ni ły się do roz pa du jej trze cie go
mał żeń stwa. A ja wte dy po my śla łam: „Jak to?
Ta ka ko bie ta, na pew no z do stę pem do naj lep -
szych le ka rzy, nie wie dzia ła, co się z nią dzie je?”
Być mo że tak by ło, a być mo że te wy po wie dzi
skom po no wa li jej spryt ni mar ke tin gow cy fir -
my, nie waż ne. Ba da nia i wy wia dy z le ka rza mi
w pra sie co dzien nej wy ka zu ją, że na dal wie le ko -
biet jest nie świa do mych, że do le gli wo ści, któ -
rych do świad cza ją mo gą być spo wo do wa ne
zmia na mi hor mo nal ny mi. Zwłasz cza ko bie ty
młod sze, któ re wcho dzą w okres me no pau zy
już ok. 40-tki. O ile bo wiem ude rze nia go rą ca,
noc ne po ty i za kłó ce nia snu, huś taw ka na stro -
jów czy ner wo wość (a pi sząc bez ogró dek
„wiecz ny wqrw”) są dość po wszech nie utoż sa -
mia ne z kli mak te rium, to np. bó le i za wro ty
gło wy, dziu ry w pa mię ci i trud no ści z kon cen tra -
cją, ko ła ta nie ser ca, sztyw ność sta wów czy pro -
ble my skór ne już nie ko niecz nie. Oczy wi ście,
wszyst ko, co chcia ły by ście wie dzieć na te mat
me no pau zy (w tym pod sta wo wym za kre sie)
znaj dzie cie w in ter ne cie, cho ciaż by na Wi ki pe -
dii czy każ dym por ta lu me dycz nym, dla te go nie
bę dę się po wta rzać. Dla mnie klu czo wą in for ma -
cją był po dział na wszyst kie fa zy – od gry wstęp -
nej – czy li pe ri me no pau zy i pre me no pau zy 
– kie dy ob ja wy stop nio wo się na si la ją i do ko nu -
je się prze wrót hor mo nal ny, przez me no pau zę
wła ści wą (czy li osta tecz ny za nik mie siącz ki)
i na koń cu post me no pau zę. To mnie usta wi ło
i po zwo li ło okre ślić stra te gię.
Świa do mość. Naj waż niej sze to za ak cep to wać
fakt, że jest to zja wi sko cał ko wi cie nor mal ne
i wpi sa ne w bio gra fię każ dej ko bie ty. Kie dyś
być mo że nie wia sty nie mia ły z tym ty le zmar -
twień, bo naj czę ściej umie ra ły za nim do cze go -
kol wiek do szło, a je śli nie, to obej mo wa ły sta no -
wi sko ma tro ny al bo ci chut ko usu wa ły się w kąt
ja ko „nie zdat ne do użyt ku”. Dzi siaj, kie dy kli -
mak te rium przy pa da w si le wie ku i szczy cie po -
ten cja łu za wo do we go, a przed na mi jesz cze dzie -
ści lat ży cia, to war to jak naj szyb ciej upo rać się
z po czu ciem „koń ca” i prze pro gra mo wać swo je

Menopauza –
oswoić i negocjować
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my śle nie na „PO CZĄ TEK”. Pięk nie pi sze o tym
dr Pre eti Agra wal, hin du ska gi ne ko log, od po -
nad 20 lat prak ty ku ją ca we Wro cła wiu, w swo -
jej książ ce „Si ła jest w to bie. Zdro wie cia ła, emo -
cji i du cha w dru giej po ło wie ży cia”: „Me no-
pau za to wy peł nio ny si łą i da ją cy wie le moż li wo -
ści etap ży cia ko bie ty. Je śli za in we stu je my czas
w sie bie i bę dzie my o sie bie dbać, me no pau za
bę dzie dla nas wiel kim da rem. Zrów no wa żo na
ko bie ta jest w tym okre sie pew na sie bie, osią -
gnę ła bo wiem pe wien po ziom kom pe ten cji
w do mu i w pra cy, zna swo je sła be i moc ne stro -
ny, zna sie bie i ma wy star cza ją co du żo do świad -
cze nia, by po ru szać się po świe cie z wia rą
we wła sne moż li wo ści. To wspa nia ły okres w na -
szym ży ciu, kie dy mo że my być co praw da słab -
sze fi zycz nie, ale z pew no ścią sta je my się zde cy -
do wa nie sil niej sze emo cjo nal nie i du cho wo.”
Ta książ ka wy le czy ła mnie z wszel kich lę ków
przed me no pau zą, wzmoc ni ła świa do mość ko -
bie ty doj rza łej i wska za ła, jak naj le piej przejść
ten czas.
Co ro bić. Przede wszyst kim zwra cać uwa gę
na sy gna ły pły ną ce z cia ła i na emo cje. To nie
czas na ma cha nie rę ką i mó wie nie so bie „do bra,
ja koś to bę dzie”. Ba da nia? Kie dyś. Prze cież
mam ty le do zro bie nia: dom, ro dzi na, ko tek,
pie sek, pra ca, przy ja cie le… Nie, dro ga ko bie to,
te raz po trze bu jesz za jąć się so bą i za mie nić się
w kon tro le ra wła snej rze czy wi sto ści i oso bi ste
cen trum wspar cia – wyj dzie ci to tyl ko na do bre.
Nie twier dzę, że masz na gle za mie nić się w kró -
lo wą ka na py, nie, trze ba sta rać się żyć nor mal -
nie, ale być mo że nie jest to czas na wcho dze nie
na Mo unt Eve rest. Mo że Ry sy wy star czą. Ja kie
ba da nia? Nie wąt pli wie trze ba za cząć od wi zy -
ty u gi ne ko lo ga, któ ry zle ci ba da nia hor mo nal -
ne i zro bi USG. Do bry le karz po wi nien też zle -
cić ba da nie pier si i cy to lo gię, je śli daw no te go
nie ro bi łaś. Sil nym gło sem w tej spra wie był
pu blicz ny pa mięt nik Kry sty ny Ko fty o jej wal ce
z ra kiem. Pi sar ka ujaw ni ła, że ho do wa ła go so -
bie 8 lat, bo nie ro bi ła ru ty no wych ba dań. Mną
wstrzą snę ła opo wieść zna jo mych o le kar ce (56),
któ ra „nie mia ła cza su pójść się spraw dzić”,
a jak w koń cu po szła, to oka za ło się, że ma ra ka
jaj ni ka, któ ry za brał ją w cią gu kil ku mie się cy.
Mię śnia ki to też po wszech na do le gli wość w tym
cza sie, we dług sta ty styk ma je co dru ga 45-lat -
ka. Le ka rze czę sto zle ca ją wy cię cie ma ci cy,
a z pew no ścią moż na te go unik nąć. War to też
zo ba czyć czy ser dusz ko pi ka w ryt mie cza -cza
czy mo że jed nak ina czej, czy wszyst ko w po -
rząd ku z wą tro bą (me ta bo li zu je es tro ge ny, a te -

raz mo że ich być wię cej), po pro sić le ka rza
o spraw dze nie mię śni kro cza (ach to wsty dli we
nie trzy ma nie mo czu…), ko niecz nie zba dać tar -
czy cę (rów nież pod ką tem Ha shi mo to) i po ziom
wi ta mi ny D, któ ra wpły wa m. in. na na sze ko ści.
Te ra pie. Na pew no ko lo sal ny wpływ na prze -
bieg kli mak te rium ma zrów no wa żo ny i zdro wy
tryb ży cia. Świę ta trój ca jest za wsze ta sa ma: die -
ta, ruch/ćwi cze nia i uni ka nie stre su. Czy li coś,
o czym pi szę od za wsze. To są pod sta wo we za -
le ce nia tzw. me tod na tu ral nych i je stem pew na,
że zna czą co ła go dzą do le gli wo ści. Do dat ko wo
zio ła i fi to hor mo ny, czy li na tu ral ne hor mo ny
ro ślin ne. Na pi szę o tym w osob nym ar ty ku le.
Je śli jesz cze nie wpro wa dzi łaś zdrow(sz)ych na -
wy ków do swo je go ży cia, to być mo że zmo bi li -
zu je cię do te go wła śnie okres me no pau zal ny.
Wo kół te ra pii me dycz nej, czy li HTZ na ro sło
spo ro kon tro wer sji, ale ostat nie ba da nia de -
men tu ją po gło ski o jej szko dli wo ści. Mo im zda -
niem każ da ko bie ta po win na prze ana li zo wać
ZA i PRZE CIW czy HTZ jest dla niej i sa ma
zde cy do wać, czy ta kie le cze nie chce pod jąć.
Do in nych me tod prze ciw dzia ła nia ob ja wom
kli mak te rium na le żą aku punk tu ra, ho me opa tia,
oste opa tia i te wpły wa ją ce na pod świa do mość
czy li hip no za i wi zu ali za cja. Jak tyl ko spraw dzę,
czy wi zja mnie sto ją cej na go la sa wśród lo dów
An tark ty dy po ma ga pod czas ude rze nia go rą ca,
to na tych miast dam znać.
Pod su mo wa nie. Me no pau za to dość skom pli -
ko wa ny pro ces. Wie le się dzie je, no i kto by tam
zro zu miał ko bie tę! Naj waż niej sze, abyś Ty ro zu -
mia ła sa mą sie bie. Co od czu wasz i cze go Ci po -
trze ba. Za rów no w sfe rze me dycz nej, fi zycz nej
i emo cjo nal nej. Na le ży pa mię tać, że każ da ko -
bie ta jest in na, ma in ne dzie dzic two ge ne -
tycz ne, in ne pre dys po zy cje psy cho -fi zycz ne, śro -
do wi sko, sy tu ację ro dzin ną, styl ży cia, prze -
ko na nia itp. Ok 30% prze cho dzi ten czas bez
więk szych pro ble mów. Dla te go nie wol no wrzu -
cać wszyst kich do jed ne go wo ra i sto so wać jed -
no li tych me tod za rad czych. Są pew ne uni wer -
sal ne za le ce nia, ale te ra pia po win na być
do bie ra na in dy wi du al nie z uwzględ nie niem
uwa run ko wań zdro wot nych i ży cio wych pa -
cjent ki. Waż na jest też otwar ta ko mu ni ka cja
z do mow ni ka mi i bli ski mi oso ba mi. W ra zie
cze go za wsze mo żesz rzu cić „Mam me no pau zę
i nie za wa ham się jej użyć!” i za pro wa dzić w do -
mu no we po rząd ki.

Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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L
a to w peł ni, więc na sze sto py wy sta wio ne
są na wi dok pu blicz ny. A to zo bo wią zu je!
W tym okre sie mu si my im po świę cić wię -

cej uwa gi. Za dbać, aby pre zen to wa ły się jak naj -
le piej. Chcąc uzy skać ocze ki wa ny efekt nie wy -
star czy po ma lo wać pa znok ci.

Naj pierw tro chę ana to mii. Sto pa jest
to naj bar dziej ob wo do wa część koń czy ny dol nej,
któ ra jest tzw. ho mo lo giem do rę ki (dło ni).
Ozna cza to, że ma ana lo gicz ną bu do wę ana to -
micz ną, jed nak speł nia in ne zadania i dla te go
róż ni się za sad ni czo bu do wą kost no -sta wo wo -
-mię śnio wą. Ja ką funk cję speł nia sto pa?
To dzię ki niej mo że my prze miesz czać się płyn -
nie po pod ło żu, da je nam przy czep ność, po zwa -
la po ko ny wać prze szko dy oraz – co naj waż niej -
sze – trzy ma ca łe na sze cia ło. Jest to funk cja
pod po ro wo -no śna. 

Kształt na szych stóp przy po mi na kształt
rąk. Wy ni ka to z na sze go po cho dze nia. Gdy po -
rów na my sto py małp człe ko kształt nych, to za -
uwa ży my po do bień stwa do dło ni. Nie gdyś sto -
py speł nia ły wła śnie funk cję chwyt ną. Wraz
z ewo lu cją stra ci ły one ta ko wą moż li wość po -
przez wy eli mi no wa nie tzw. prze ciw staw ne go
uło że nia pa lu cha. 

Jed nym sło wem: sto py są bar dzo waż ną
czę ścią cia ła, obar czo ną du żym wy sił kiem każ -
de go dnia. Na le ży dbać o ich kon dy cję,
bo od nich w znacz nej mie rze za le ży nasz kom -
fort ży cia.

Ką piel dla zdro wia i uro dy

Cie pła, aro ma tycz na ką piel przy go to wa na
spe cjal nie dla na szych stóp to bar dzo waż ny
ele ment ich pie lę gna cji. Kil ku na sto mi nu to we
mo cze nie ich w wo dzie z róż ny mi do dat ka mi
zmięk cza na skó rek, na wad nia skó rę i do star cza
jej skład ni ków od żyw czych. Wod ny re laks to też
ulga dla zmę czo nych po ca ło dnio wym cho dze -
niu stóp, któ ry po zwa la po zbyć się bó lu i zwal -
cza bak te rie. 

War to pa mię tać rów nież, że wo da pod każ -
dą po sta cią dzia ła re flek syj nie na na czy nia
krwio no śne. A za tem ką piel stóp przy no si ulgę
nie tyl ko no gom, lecz wpły wa na ca ły or ga nizm.
Go rą ca wo da po wo du je przy pływ krwi do stóp
z naj od le glej szych czę ści cia ła. Kie dy ma my za -

pa le nie lub in fek cję, to cho re miej sce jest prze -
krwio ne, a go rą ca ką piel przy no si ulgę, po nie -
waż spra wia, że ca ła krew od pły wa do nóg.
Co waż ne, go rą ca wo da nie po wo du je od pły wu
krwi z miejsc nie do krwio nych. 

Ką piel stóp jest rów nież wska za na, gdy
bo li nas gło wa, kark, je ste śmy prze zię bie ni itp.,
gdyż po pra wia krą że nie, pod no si tem pe ra tu rę
cia ła i ak ty wi zu je bia łe krwin ki, któ re wal czą
z wi ru sa mi. In ne do bro czyn ne dzia ła nie ta kie -
go za bie gu to roz luź nie nie mię śni, dzię ki cze mu
ką piel stóp dzia ła re lak su ją co. Po ma ga też
w wal ce z bez sen no ścią i stre sem oraz sprzy ja
usu wa niu tok syn z or ga ni zmu.

Dzia ła nie pie lę gna cyj ne ką pie li to przede
wszyst kim zmięk cze nie su chej, zro go wa cia łej
skó ry oraz usu nię cie mar twe go na skór ka. 
Są róż ne do dat ki wle wa ne lub wsy py wa ne
do wo dy, któ re po ma ga ją osią gnąć za mie rzo ny
efekt. I tak do da nie do ką pie li octu jabł ko we go
(pół szklan ki na czte ry go rą cej wo dy) i olej ku
mig da ło we go (2 łyż ki sto ło we) za trzy ma roz -
wój grzy bów i bak te rii wy wo łu ją cych in fek cje,

Stopy naszą wizytówką
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na wil ży skó rę i po mo że po zbyć się mar twe go na -
skór ka. Z ko lei sól mor ska (4 sto ło we łyż ki 
na 6 szkla nek wo dy), so da (6 ły żek) i ete rycz ny
ole jek la wen do wy (10 kro pli) ukoi zmę czo ne
sto py, roz luź ni, od świe ży i złusz czy mar twy na -
skó rek. In ny ze staw: gorz ka sól (6 ły żek 
na 6 szkla nek cie płej wo dy), ole jek z dziu raw ca
zwy czaj ne go (1 ły żecz ka) i glin ka ko sme tycz na
(1/2 szklan ki) po mo że usu nąć od gniot ki i mar -
twe ko mór ki, od ży wi skó rę stóp i spra wi, że bę -
dą wy glą da ły zdro wo. Na to miast do da ne do cie -
płej wo dy (6 szkla nek) star ty im bir (2 łyż ki)
i wo da utle nio na (6 ły żek) zmniej sza ją stan za -
pal ny i ból wy wo ła ny na pię ciem oraz prze cią że -
niem, po ma ga ją tez po zbyć się stward nień i nad -
mier nej su cho ści.

An ty bak te ryj nie i an ty po to wo

Na sze sto py to na tu ral ne śro do wi sko dla
bak te rii, któ re że ru ją na po cie i złusz czo nych ko -
mór kach skó ry. A ich pro duk ty prze mia ny ma -
te rii są przy czy ną nie przy jem ne go za pa chu. By -
wa, że źró dłem pro ble mu jest grzy bi ca stóp. 
Tu war to pa mię tać, że oso by z cu krzy cą czy cho -
ro ba mi ser ca, a tak że lu dzie star si są bar dziej
po dat ni na in fek cje stóp, gdyż ma ją nie co słab -
sze krą że nie krwi.

Jak so bie po móc w wal ce z bak te ria mi i po -
tem? Po moc ne bę dzie mo cze nie stóp w moc nej
her ba cie, któ ra dzia ła bak te rio bój czo i ścią ga
po ry re du ku jąc po ce nie się. Skuteczny jest też
ole jek la wen do wy, któ ry nie tyl ko ład nie pach -
nie, ale ma też wła ści wo ści bak te rio bój cze. Moż -
na wlać kil ka kro pel do ką pie li lub wcie rać
w sto py  po kil ka kro pli przed pój ściem spać. Po -
le cić moż na jesz cze ką pie le z do dat kiem olej ków
pich to we go lub jo dło we go (chro nią sto py
przed grzy bi cą), al bo czosn ku, któ ry dzia ła prze -
ciw grzy bi czo oraz ma wła ści wo ści an ty bak te -
ryj ne i od ka ża ją ce.

Pe eling i na wil ża nie

Su chą, zro go wa cia łą skó rę mo że my usu nąć
dzię ki pe elin go wi. Nie mu si my iść do ga bi ne tu
ko sme tycz ne go, aby wy ko nać ten za bieg. Moż -
na go zro bić w do mo wym za ci szu uży wa jąc go -
to wych ko sme ty ków de dy ko wa nych ta kim za -
bie gom lub po słu żyć się np. cu krem, ma kiem
lub gru bo ziar ni stą so lą, któ re sta no wić bę dą
sub stan cję ście ra ją cą. Trze ba z nich przy go to -
wać mie szan kę (mak z oli wą z oli wek i so kiem
z cy try ny, cu kier z cy na mo nem i płyn nym mio -
dem, sól z oli wą), na stęp nie na ło żyć na sto py
i wcie rać przez kil ka mi nut. Po tem spłu kać cie -
płą wo da i na ło żyć se rum lub krem in ten syw nie
na wil ża ją cy. Tu trze ba za zna czyć, aby ko sme ty -

ki, z któ rych ko rzy sta my nie mia ły zbyt wy so kie -
go od czy nu pH, gdyż wpły wa on nie ko rzyst nie
na sto py.

Po pe elin gu moż na też na ło żyć na sto py
od żyw czą ma skę i po zo sta wić ją na oko ło 20
mi nut. Na to miast, kie dy za bieg wy ko nu je my
wie czo rem, mo że my za ło żyć ba weł nia ne skar -
pet ki i po zwo lić, aby od żyw czy ko sme tyk dzia -
łał przez ca łą noc.
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Opracowanie: Ewa Karska
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Kręgosłup – dlaczego boli 
i jak sobie pomóc

Na ła mach pi sma „The Lan cet” uka za ła się
ja kiś czas te mu se ria ar ty ku łów, w któ rych na -
ukow cy z róż nych kra jów po ka zu ją ko lo sal ną ska -
lę pro ble mu, ja kim jest ból krę go słu pa. Jak
zwra ca ją uwa gę, z je go po wo du od 1990 r. po dwo -
iła się licz ba lat prze ży tych w nie spraw no ści,
co do ty czy głów nie kra jów o niż szych do cho dach.
Jak przy tym po da ją spe cja li ści, w więk szo ści
przy pad ków nie uda je się ja sno zi den ty fi ko wać
przy czy ny do le gli wo ści. U wie lu osób ból szyb -

Ba da nia wska zu ją na ge ne tycz ne pre dys po zy cje
do kło po tów z krę go słu pem, ale po ka zu ją też du -
że zna cze nie co dzien nych na wy ków. Me dy cy na
ogra ni cza jed no cze śnie sto so wa nie le ków i co -
raz bar dziej sta wia na re ha bi li ta cję, a na wet
na me to dy al ter na tyw ne.
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ko ustę pu je, ale po wszech ne są je go na wro ty,
a u nie wiel kiej czę ści utrzy mu je się ogra ni cza jąc
spraw ność.

Tym cza sem, jak po da ją au to rzy, w wie lu
miej scach na świe cie le cze nie nie jest zgod ne
z obec ny mi, opar ty mi na fak tach za le ce nia mi i na -
dal zbyt czę sto za le ca się od po czy nek, sto su je
opio idy, in iek cje i za bie gi ope ra cyj ne. A bo leć
w krę go słu pie mo że wie le rze czy.

– Z po cząt ku do le gli wo ści da ją zwy kle mię -
śnie i struk tu ry mię śnio wo -po wię zio we, któ re
ule gły prze cią że niu – wy ja śnia dr Agniesz ka
Kraw czyk -Wa sie lew ska, ad iunkt w Ka te drze
i Kli ni ce Reu ma to lo gii i Re ha bi li ta cji, Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go im. K. Mar cin kow skie go
w Po zna niu. – Ko lej ny etap to już zmia ny
w głęb szych struk tu rach, na przy kład w krąż -
ku mię dzy krę go wym, zwa nym po tocz nie dys -
kiem. Naj pierw do cho dzi do je go prze cią że nia,
po tem zmian w struk tu rze, a na stęp nie mo że
dojść do uszko dze nia. Mo gą wte dy po ja wić się
symp to my wy ni ka ją ce z uci sku na ner wy, czy -
li pro mie niu ją ce bó le, za bu rze nia czu cia czy na -
wet osła bie nie mię śni. W póź niej szym wie ku wy -
two rzyć się mo gą na to miast zmia ny zwy rod -
nie nio we, np. wy ro śla kost ne, któ re ogra ni cza -
ją prze strzeń otwo rów krę go wych i po wo du ją
ucisk na ner wy.

Ge ne tycz na ru let ka

No we ana li zy od kry wa ją tym cza sem ko lej -
ne czyn ni ki ry zy ka i przy czy ny kło po tów z krę -
go słu pem oraz wska zu ją, jak ich uni kać. Au to -

rzy opi sa ne go w 2018 r. na ła mach „PLOS Ge -
ne tics” ba da nia prze pro wa dzo ne go z udzia łem
ame ry kań skie go De part ment of Ve te rans Af fa -
irs od kry li na przy kład trzy no we ge ny zwią za -
ne z ry zy kiem bó lu krę go słu pa. Ge no my pra -
wie 160 tys. do ro słych osób, w tym 29 tys. cier -
pią cych na chro nicz ne bó le po ka za ły zna cze nie
ge nów uczest ni czą cych w roz wo ju szkie le tu.
Je den z nich (SO X5), któ re go dzia ła nie wy ka za -
no póź niej też u ko lej nych 280 tys. osób, bie rze
udział w róż no rod nych pro ce sach zwią za nych
z roz wo jem em brio nal nym, a we wcze śniej -
szych ba da niach je go in ak ty wa cja u my szy pro -
wa dzi ła m.in. do de fek tów w for ma cji szkie le tu.
Dru gi gen wcze śniej po wią za no już z ry zy kiem
uszko dzeń krąż ków mię dzy krę go wych. Trze ci
z ko lei bie rze udział w roz wo ju rdze nia krę go we -
go, co zda niem ba da czy mo że ozna czać, że za le -
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mo gą sta no wić czyn ni ki ry zy ka pro ble mów
z krę go słu pem.

Z ko lei ze spół z Uni ver si ty of Syd ney przyj -
rzał się co dzien nym czyn no ściom, któ re mo gą

ży od nie go np. wraż li wość na ból czy wpływ na -
stro ju na bó le krę go słu pa. To już ko lej ne ge ny,
któ re spe cja li ści po wią za li z te go ro dza ju do le -
gli wo ścia mi, co zna czy, że do pew ne go stop nia
o po ja wie niu się bó lu w ple cach de cy du ją wro -
dzo ne pre dys po zy cje.

Pra ca fi zycz na? 

Z gło wą i bez zbęd ne go schy la nia się

Jak się na szczę ście oka zu je, wie le za le ży
od oso bi stych de cy zji. Na ukow cy z De part ment
of Or tho pa edic Sur ge ry w Sum ma He alth Sys -
tem do brze to po ka za li, prze glą da jąc da ne me -
dycz ne na te mat 26 mln ame ry kań skich pa cjen -
tów, w tym 1,2 mln cier pią cych na bó le krę go słu -
pa. Ana li za ja sno po ka za ła kil ka głów nych za gro -
żeń. Spo śród ba da nej gru py, z bó lem bo ry ka ło
się 4,5 proc. osób. Jed nak wśród pa cjen tów z de -
pre sją od se tek ten wy niósł po nad 19,3 proc.,
w gru pie osób oty łych – 16,8 proc., wśród pa la -
czy – 16,5 proc., a po śród pi ją cych – 14,7 proc.
Choć ból mo że się też przy czy niać do roz wo ju tych
za bu rzeń, to ba da cze twier dzą, że pro ble my te
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pro wa dzić do po wsta nia ostre go bó lu. Wy wia dy
prze pro wa dzo ne wśród pra wie ty sią ca pa cjen tów
le ka rzy pierw sze go kon tak tu w 300 róż nych przy -
chod niach ujaw ni ły kil ka zna czą cych nie bez pie -
czeństw. Du że ry zy ko stwa rza ją np. pra ce fi zycz -
ne. Ro sło ono wie lo krot nie przy pod no sze niu du -
żych cię ża rów, przed mio tów trzy ma nych w du -
żej od le gło ści od cia ła, trud nych do uchwy ce nia
czy przy nie ty po wym usta wie niu cia ła. W ogó -
le war to uwa żać w trak cie fi zycz nych ak tyw no -
ści o umiar ko wa nym i in ten syw nym na si le niu –
po ka za ło ba da nie.

Star sze oso by ry zy ku ją też, jak się oka zu -
je, w trak cie sek su. Li czy się rów nież ogól ny stan
or ga ni zmu oraz psy chi ki – we dług ba da nia za -
gro że nie bó lem wy raź nie ro sło, je śli w trak cie da -
nej ak tyw no ści ktoś ule gał de kon cen tra cji al bo
po pro stu był zmę czo ny.

– W więk szo ści przy pad ków przy czy ny bó -
lu krę go słu pa są jed nak na by te. Je go po ja wie -
nie się zwią za ne jest zwy kle z licz ny mi za nie dba -
nia mi w ży ciu co dzien nym czy nie pra wi dło wą
wy mu szo ną po sta wą w pra cy – ostrze ga i ra -
dzi dr Kraw czyk -Wa sie lew ska. – Schy la nie się
ze skrę tem, mo no ton ne wy ko ny wa nie ja kie goś
ru chu w po zy cji ro ta cji lub po chy le nia czy nie -
pra wi dło we sie dze nie mo gą spo wo do wać kło -
po ty. Na praw dę wie le za le ży od każ de go z nas.
Moż na po dać pro sty przy kład – za miast np.
wyj mo wać z pral ki każ dą rzecz osob no i za każ -
dym ra zem się schy lać, moż na ku pić naj tań szy
po jem nik na pra nie i wło żyć do nie go wszyst -
kie ubra nia za jed nym ra zem. Ta kich zmian
moż na wpro wa dzić wie le.

Po go da bez więk sze go zna cze nia

My lą się przy tym oso by, któ rym wy da je się,
że bó le ich krę go słu pa, przy naj mniej te ostre, za -
le żą od au ry – twier dzą na ukow cy z Uni ver si ty
of Syd ney. Jak wy ja śnia ją, lu dzie z bó la mi mię -
śnio wo -szkie le to wy mi czę sto wią żą te symp to -
my z po go dą. Wcze śniej sze ana li zy po ka za ły,
że chłod ne, wil got ne i zmien ne wa run ki po go do -
we mo gą na si lać chro nicz ny ból, jed nak jak zwra -
ca ją uwa gę spe cja li ści z Syd ney, ist nie je nie wie -
le do brej ja ko ści ba dań w tym ob sza rze, szcze -
gól nie ta kich, któ re nie po le ga ją na po go dzie za -
pa mię ty wa nej przez pa cjen tów.

W swo im pro jek cie au stra lij scy na ukow cy
prze ana li zo wa li na to miast da ne na te mat pra wie
ty sią ca pa cjen tów le ka rzy pierw sze go kon tak tu
i po rów na li je z pre cy zyj ny mi in for ma cja mi
me te oro lo gicz ny mi. Wy nik: brak związ ku mię -
dzy ostry mi sta na mi bó lo wy mi a tem pe ra tu rą,
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wil got no ścią, ci śnie niem at mos fe rycz nym, kie -
run kiem wia tru ani opa da mi.

Zmia ny w le cze niu

Ko lej ne ba da nia spra wia ją, że ewo lu cji
ule ga po dej ście do le cze nia. Trzy la ta te mu bry -
tyj ski Na tio nal In sti tu te for He alth and Ca re
Excel len ce oraz Ame ri can Col le ge of Phy si cians
wpro wa dzi ły no we re ko men da cje od no śnie te -
ra pii bó lu dol ne go od cin ka krę go słu pa. Eks per -
ci za le ca ją m.in. in for mo wa nie pa cjen tów, że sta -
ny ostre i po do stre czę sto mi ja ją nie za leż nie od te -
ra pii. Re ko men do wa ne jest też uni ka nie nie po -
trzeb nych ba dań i sto so wa nia po ten cjal nie szko -
dli wych le ków. Za le ca ne są ta kie me to dy jak mul -
ti dy scy pli nar na re ha bi li ta cja, ćwi cze nia, te ra pia
ma nu al na, a na wet jo ga czy tai chi.

Za le ca się też in ter wen cje psy cho lo gicz ne,
jak te ra pia po znaw czo -be ha wio ral na czy tzw. re -

duk cja stre su po przez me dy ta cję mind ful ness.
Są to na tu ral nie za le ce nia dla le ka rzy i to spe cja -
li sta po wi nien za de cy do wać o prze bie gu dia gno -
sty ki i le cze nia. War to więc dbać o swój krę go -
słup na co dzień, ma jąc na uwa dze ry zy ko,
a kie dy po ja wią się kło po ty, sko rzy stać z po mo -
cy fa chow ca, któ ry z du żym praw do po do bień -
stwem mo że za le cić bez piecz ną, a cza sa mi na wet
przy jem ną te ra pię.

– Far ma ko te ra pia prze ciw bó lo wa czę sto
ma sku je pro blem, nie li kwi du jąc przy czy ny. Mo -
że w ten spo sób na wet spra wić, że ktoś sta nie się
mniej ostroż ny i bar dziej so bie za szko dzi. Te ra -
pia za le ży od sta dium cho ro by pa cjen ta. Fi zjo -
te ra pia jest jed ną z pod sta wo wych form te ra -
pii dla pa cjen tów z bó la mi krę go słu pa. Na wcze -
snych eta pach sku tecz ne mo gą być od po wied -
nio do bra ne ćwi cze nia np. wg McKen zie go, ale
tak że te ra pia ma nu al na. W sta nie prze wle -
kłym mo że my wy ko rzy stać ca łą ga mę pro ce dur
fi zjo te ra peu tycz nych od za bie gów fi zy ko te ra peu -
tycz nych, przez ćwi cze nia, te ra pię ma nu al ną,
ma saż, jo gę czy tai chi. Wska za ne jest tak że
wzmoc nie nie gor se tu mię śnio we go oraz edu ka -
cja pa cjen ta na te mat er go no mii pra cy i czyn -
no ści dnia co dzien ne go np. na te mat sie dze nia,
czy od po wied nie go pod no sze nia. Bar dzo czę sto
zmia na na wy ków złej po sta wy po zwa la na czę -
ścio wa re duk cje ob ja wów. Na praw dę war to za -
in we sto wać w pro fi lak ty kę, aby nie po zwo lić
na dal szy roz wój do le gli wo ści – wy ja śnia 
dr Kraw czyk -Wa sie lew ska.
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