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SPIS TREŚCI

Eg zem plarz, któ ry trzy ma ją Pań stwo te -
raz w rę kach, to dru gi nu mer na sze go mie -
sięcz ni ka, któ ry wy da li śmy po otwar ciu sa na -
to riów. I ma my na dzie ję, że nie bę dzie my mu-
sie li po now nie za wie szać na szej dzia łal no ści,
cho ciaż sta ty sty ki za cho ro wań na ko ro na wi -
ru sa szy bu ją w gó rę (przy naj mniej tak jest
8 sierp nia, kie dy pi szę te sło wa). Czy rząd po -
now nie wpro wa dzi ogra ni cze nia? Ra czej nie,
ale wszyst ko za le ży od roz wo ju pan de mii w na -
szym kra ju. Nie za leż nie od te go, czy i ja kie
ogra ni cze nia zo sta ną nam na rzu co ne, sa mi
po win ni śmy się pil no wać i prze strze gać pod -
sta wo wych za sad. 

A więc przede wszyst kim uni kaj my tłu -
mów. Wia do mo, że do sa na to riów przy jeż dża -
ją ku ra cju sze z róż nych stron Pol ski, tych, gdzie
wi rus wy stę pu je spo ra dycz nie i z tych, gdzie
zbie ra naj więk sze żni wo. Trud no unik nąć kon -
tak tów, ale zrób my, co w na szej mo cy, aby
mak sy mal nie je ogra ni czyć. Nie po da waj my
so bie rę ki na przy wi ta nie, trzy maj my pół to ra -
me tro wy dy stans, no śmy ma secz ki, szcze gól nie
w za mknię tych po miesz cze niach i pu blicz nej
ko mu ni ka cji, myj my jak naj czę ściej rę ce, de -
zyn fe kuj my je. Te pro ste za sa dy mo gą nam
po móc ustrzec się przed za ka że niem. 

Czas w sa na to rium ma pod re pe ro wać
na sze zdro wie fi zycz ne i psy chicz ne, więc ko -
rzy staj my z ofe ro wa nych za bie gów, ze słoń ca,
ci szy i przy ro dy. Wszyst ko z gło wą i roz sąd -
kiem.

A te raz za pra szam do lek tu ry na sze go
mie sięcz ni ka. Mam na dzie ję, że każ dy znaj dzie
w nim coś dla sie bie.
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Ś
wia do mość tro ski o zdro wie i wy bie ra nie
zdro we go try bu ży cia sta je się co raz bar dziej
po pu lar ne i mod ne. To do bra mo da,

bo od te go,  ja kie kształ tu je my w so bie na wy ki ży -
cia, wy po czy wa nia, od ży wia nia i try bu funk cjo no -
wa nia za le ży przy szłość każ de go z nas. Wa run ku -
je to, jak dłu go po zo sta nie my w do brej for mie
i bę dzie my mo gli cie szyć się ulu bio ny mi ak tyw -
no ścia mi. 

Z uzdro wisk i sa na to riów ko rzy sta ją nie tyl -
ko oso by scho ro wa ne i star sze. Co raz czę ściej
na ta ką for mę wy po czyn ku de cy du ją się ro dzi ny
z dzieć mi, pa ry i oso by sa mot ne. 

Po by ty zdro wot ne to nie tyl ko wcza sy z re -
ha bi li ta cją, za bie ga mi lecz ni czy mi i od po wied nią
die tą. Mo że my wy brać na przykład pa kie ty SPA
i re lak sa cyj ne dla osób prze pra co wa nych, prze -
mę czo nych i zma ga ją cych się z nad mier nym stre -
sem, czy też po by ty od chu dza ją ce i uspraw nia ją -
ce dla tych, któ rych kon dy cja i stan zdro wia nie
są do sko na łe. Po by ty z za bie ga mi zdrowotnymi

Odpoczywaj, 
na zdrowie!

ma ją tak że dzia ła nie pro fi lak tycz ne i są po le ca ne
dla każ de go.

Co ofe ru ją ku ror ty?

Moż li wo ści jest wie le. Tęż nie, pi jal nie wód,
par ki zdro jo we, za bie gi re ha bi li ta cyj ne. Co raz
wię cej ośrod ków ofe ru je też za ję cia z in dy wi du -
al nie do bra nej te ra pii ru cho wej, pa kie ty atrak cji
dla dzie ci, a tak że stre fy SPA, gdzie moż na ko rzy -
stać z ma sa ży, saun, ja cuz zi i ba se nów. Ku ror ty
za zwy czaj ob fi tu ją też w atrak cje tu ry stycz ne:
tra sy spa ce ro we, ro we ro we, go rą ce źró dła, gro ty
sol ne, a w se zo nie let nim rów nież kon cer ty ple -
ne ro we. 

Po trak tuj my ta ki wy jazd ja ko czas, kie dy
z czu ło ścią po chy la my się nad wła snym or ga ni -
zmem, któ ry w na wa le co dzien nych obo wiąz ków
i stre sów za zwy czaj za nie dbu je my. Wsłu chaj my
się w je go sy gna ły, na ucz my się za spa ka jać po -
trze by wła sne go cia ła i dbać o je go kon dy cję
i zdro wie. Sko rzy staj my z te go cza su, by wzbo ga -

fot. AdobeStock
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cić swo ją die tę o cen ne skład ni ki od żyw cze.
W więk szo ści ośrod ków sa na to ryj nych moż na
sko rzy stać z po rad die te ty ka i za mó wić die tę od -
chu dza ją cą, oczysz cza ją cą czy też in ną, do sto so -
wa ną do na szych po trzeb. 

Sa na to ria ofe ru ją też za ję cia gru po we i in -
dy wi du al ne z za kre su te ra pii ru cho wej, np. nor -
dic wal king, czy za ję cia w ba se nie. Mo że oka żą się
na ty le atrak cyj ne, że bę dzie my kon ty nu ować je
rów nież po po wro cie do do mu? Ta kie wcza sy
to mo że być zna ko mi ty po czą tek.

Do kąd wy brać się na po byt zdro wot ny?

Ofer ta na ryn ku jest bar dzo du ża: moż na
wy brać za cisz ny ośro dek bli sko na tu ry, sa na to -
rium dla set ki ku ra cju szy lub eks klu zyw ne Med
Spa w naj bar dziej po pu lar nych ku ror tach.

W Pol sce do naj bar dziej po pu lar nych na le -
żą słyn ny Cie cho ci nek i pięk ny Na łę czów oraz
ośrod ki w Su de tach (Dusz ni ki Zdrój, Ku do wa
Zdrój, Po la ni ca, Lą dek Zdrój i Szczaw ni ca). Je śli
ko cha my mo rze, po myśl my o Ko ło brze gu al bo
So po cie, a mi ło śni ków gór na pew no za chwy ci
Kry ni ca Zdrój. W żad nym z tych miejsc na pew -
no nie bę dzie my się nu dzić. Or ga ni za to rzy tur nu -
sów dba ją o zor ga ni zo wa nie cza su ku ra cju szom.

W więk szo ści sa na to riów za kwa te ro wa nie
ku ra cju sza na le cze niu uzdro wi sko wym roz po -
czy na się od go dzi ny 14. W dniu za koń cze nia le -
cze nia mo że my za zwy czaj po zo stać w po ko ju
do go dzi ny 12. Po byt roz po czy na się obia dem,
a koń czy śnia da niem. W uza sad nio nym przy -
pad ku, gdy przy je dzie my o je den dzień wcze -
śniej, mo że my otrzy mać od płat ny noc leg (o ile
ośro dek dys po nu je wol ny mi miej sca mi).

War to wie dzieć jesz cze o jed nym: je śli chce -
my po je chać do sa na to rium ze współ mał żon -
kiem, NFZ nie ma obo wiąz ku za pew nić nam
wspól ne go wy jaz du (tzn. w tym sa mym ter mi nie
i do te go sa me go uzdro wi ska), chy ba że jed no
z mał żon ków ma orze czo ny znacz ny sto pień nie -
peł no spraw no ści lub ukoń czo ny 65. rok ży cia.

Wy jazd do sa na to rium –

co trze ba wie dzieć?

Sa na to ria wzno wi ły dzia łal ność od 15 czerw -
ca 2020 r. W do bie ko ro na wi ru sa mo że my mieć
wie le wąt pli wo ści, co do bez pie czeń stwa i co
do te go, jak bę dzie wy glą dał po byt w ku ror cie.

Je śli ko rzy sta my ze skie ro wa nia NFZ,
to od wspo mnia ne go wy żej ter mi nu mo że my
ze skie ro wa nia sko rzy stać. A je śli ter min przy padł
po mię dzy 15 mar ca a 15 czerw ca i wy jazd nam
prze padł lub mu sie li śmy go prze rwać, to mo że my
ku ra cję wzno wić al bo ocze ki wać na wska za nie
no we go ter mi nu. 

Wa run kiem jest ne ga tyw ny wy nik te stu
na ko ro na wi ru sa. Test jest obo wiąz ko wy, ale dla
pa cjen tów uzdro wi sko wych – bez płat ny. Trze ba
tyl ko pa mię tać, że mu si on być wy ko na ny nie
wcze śniej niż 6 dni przed roz po czę ciem tur nu su
w uzdro wi sku. Test do ty czy za rów no pa cjen tów,
jak i ich opie ku nów (czy li np. ro dzi ców i dzie ci). 

Ku ra cjusz przed wy jaz dem otrzy ma te le fo -
nicz nie wy nik te stu od sa na to rium, do któ re go zo -
stał skie ro wa ny. Ośro dek po twier dzi też mo-
żliwość przy jazdu.

Ja kim spo so bem naj pro ściej po je chać
do sa na to rium?

Sa na to rium przez NFZ.
Z ta kiej opcji moż na sko rzy stać nie czę ściej

niż raz na 18 mie się cy (mo wa o oso bach do ro -
słych). Sta rać się o wy jazd moż na raz do ro ku,
acz kol wiek dłu gie ko lej ki za zwy czaj ogra ni cza ją
ta ką moż li wość. Za czy na my od wi zy ty u le ka rza
ubez pie cze nia zdro wot ne go, któ ry oce nia za rów -
no wska za nia do sko rzy sta nia z le cze nia sa na to -
ryj ne go, jak i da tę ostat nie go po by tu. 

Co waż ne: le karz mo że nas skie ro wać na le -
cze nie uzdro wi sko we al bo na re ha bi li ta cję uzdro -

R E K L A M A
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skie ro wa nia do Od dzia łu Wo je wódz kie go Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia tra fia ono w rę ce le -
ka rza spe cja li sty w dzie dzi nie re ha bi li ta cji me -
dycz nej bądź bal ne olo gii i me dy cy ny fi zy kal nej.
Je śli zo sta nie przy ję te, to otrzy ma my też szcze gó -
ło we wska zów ki, od no śnie do cza su trwa nia wy -
jaz du i lo ka li za cji pla ców ki, do któ rej ma my tra -
fić.

Nie ste ty, mo że my też otrzy mać od po wiedź
od mow ną. Wpły nie ona do 30 dni od cza su zło -
że nia wnio sku. Na le ży nam się wte dy szcze gó ło -
we uza sad nie nie od mo wy. 

Sa na to rium przez ZUS. 
Wnio ski do ZUS mo gą skła dać tyl ko oso by

ubez pie czo ne, a tak że ma ją ce pra wo do za sił ku
cho ro bo we go bądź świad cze nia re ha bi li ta cyj ne -
go, je śli skoń czy im się ubez pie cze nie cho ro bo we
lub wy pad ko we. Wśród wnio sko daw ców mo gą
się zna leźć tak że ren ci ści ko rzy sta ją cy ze świad -
czeń tyl ko w okre ślo nym cza sie, gdyż ist nie je
bar dzo du ża szan sa na po wrót do ta kie go sta nu
zdro wia, dzię ki któ re mu sta ną się oni po now nie
zdol ni do pra cy. Obej mu je to świad cze nie głów -
nie oso by ma ją ce pro blem z na rzą da mi ru chu,
ukła du krą że nia i od de cho we go. Do ty czy też pa -
cjen tów ze scho rze nia mi psy cho so ma tycz ny mi,
a tak że ko biet po ma stek to mii.

Sa na to rium przez PFRON.
Moż li wość ta do ty czy, jak ła two się do my -

ślić, osób ze stop niem nie peł no spraw no ści. Jest
to ła two do stęp na for ma ak tyw nej re ha bi li ta cji
po łą czo na z wy po czyn kiem. Tur nu sy ta kie ma ją
na ce lu po pra wę ogól nej spraw no ści oraz uła -
twie nia oso bom nie peł no spraw nym osią gnię cia
i utrzy ma nia nie za leż no ści funk cjo no wa nia w ży -
ciu. Do fi nan so wa nie PFRON do wy jaz du mie ści
się w gra ni cach 18-27%, za leż nie od stop nia nie -
peł no spraw no ści. Oso ba nie peł no spraw na mo że
sa ma wy szu kać od po wied ni dla sie bie ośro dek.
Po wi nien on być zgod ny z za le ce nia mi i prze -
ciw wska za nia mi le ka rza.

Sa na to rium pry wat ne.
Po byt bez re fun da cji. Opcja, oczy wi ście,

droż sza. Ale da ją ca więk szą swo bo dę wy bo ru
cza su, miej sca po by tu i ośrod ka.

Ce ny, śred nio, lo ku ją się po mię dzy 100
a 200 zł za do bę od oso by. Za luk su so wy ośro dek
za pła ci my oczy wi ście od po wied nio dro żej. W ce -
nę za zwy czaj jest wli czo ne wy ży wie nie (a na wet
spe cjal nie do bra na die ta), a tak że 2-3 za bie gi
dzien nie. 

Ośrod ki ofe ru ją róż ne pa kie ty pro mo cyj ne.
Wśród za bie gów, któ re znaj du ją się w pro mo cyj -
nych ce nach znaj dzie my m. in.: bo ro wi nę, sau ny,
ką pie le so lan ko we, krio te ra pie, ja cuz zi, aro ma te -

ra pię, po by ty w gro cie sol nej, ką pie le zdro wot ne
czy też moż ność sko rzy sta nia z róż nych ro dza jów
ma sa żu. Wy bierz my, naj le piej po kon sul ta cji z le -
ka rzem, te, któ re szcze gól nie sprzy ja ją na szym
po trze bom i… ciesz my się zdro wym wy po czyn -
kiem.

Co za brać na wy jazd do sa na to rium?

Na pew no do wód oso bi sty i pie nią dze,
to oczy wi ste. Ko niecz nie za bierz my też ca łą do ku -
men ta cję me dycz ną. To bar dzo waż ne. I nie za -
po mnij my za pa su le karstw, któ re przyj mu je my
na co dzień. 

Je śli je dzie my do uzdro wi ska ze skie ro wa -
niem NFZ, ZUS al bo KRUS, to nie wol no za po -
mnieć po twier dzo ne go przez nie skie ro wa nia
na le cze nie sa na to ryj ne. Za bie ra my tak że le gi ty -
ma cję ubez pie cze nio wą, ZUS RMUA al bo od ci -
nek ren ty czy eme ry tu ry. A dla dziec ka do dat ko -
wo na le ży wziąć le gi ty ma cję szkol ną.

Co jesz cze po win no się zna leźć w wa liz ce
ku ra cju sza?

Za pas bie li zny i ubrań na ca ły wy jazd, w tym
strój spor to wy, do sto so wa ny do se zo nu i re jo nu,
w któ ry się wy bie ra my (bu ty spor to we lub
do trek kin gu) oraz prze ciw desz czo wa pe le ry na
lub kurt ka. Za bierz my też dres, przy da się do za -
jęć gim na stycz nych, re ha bi li ta cyj nych, czy ja ko
wy god ny strój nie for mal ny. Ko niecz nie pa mię taj -
my o czep ku i stro ju ką pie lo wym. Do brze, by by -
ły w ciem nych ko lo rach, gdyż ką pie le bo ro wi no -
we mo gą pla mić i bru dzić tka ni ny. Z te go sa me go
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po wo du, je śli ośro dek nie za pew nia ręcz ni ków,
za bierz my ze so bą ciem niej sze, w tym przy naj -
mniej je den du ży, ką pie lo wy. No i klap ki na ba -
sen czy pod prysz nic. 

Ko sme ty ki i środ ki hi gie ny oso bi stej, do -
bry krem z fil trem to oczy wi stość. Ale nie za po -
mi naj my, że sa na to ria to rów nież buj ne ży cie to -
wa rzy skie, więc na pew no przy da się strój
na ele ganc kie wyj ście czy wie czór ta necz ny.

Spa kuj my do brą książ kę, ulu bio ną grę to -
wa rzy ską. Je śli ma my pro ble my ze snem, to za -
bierz my opa skę na oczy do spa nia i sto pe ry
do uszu.

Do py taj my też, czy na miej scu do stęp ne
jest że laz ko, czaj nik, su szar ka do wło sów.
Po co nie po trzeb nie dźwi gać zbęd ne rze czy?

Kosz ty po by tu w sa na to rium

Fun dusz po kry wa kosz ty opie ki le kar skiej
oraz pła ci za trzy za bie gi dzien nie. Je śli chce my
ko rzy stać z do dat ko wych za bie gów, to mu si my
za pła cić za nie z wła snej kie sze ni. Mu si my też sa -
mo dziel nie po kryć kosz ty do jaz du do sa na to rium
i z po wro tem oraz uiścić opła tę uzdro wi sko wą
w kwo cie nie wyż szej niż 3,33 zł dzien nie. 

Staw ki za za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie są
usta lo ne od gór nie przez Mi ni ster stwo Zdro wia
i róż nią się one w za leż no ści od se zo nu i stan dar -
du po ko ju. W se zo nie tzw. wy so kim, czy li let nim
– od 1 ma ja do 30 wrze śnia – za „je dyn kę” z ła -
zien ką za pła ci my do 36,10 zł za każ dy dzień, po -
za se zo nem staw ka jest niż sza i wy no si 26,50 zł.
Po kój wie lo oso bo wy bez ła zien ki bę dzie znacz nie
tań szy – od 10,50 zł za każ dy dzień po by tu w se -
zo nie i 9 zł po za nim. 

Je że li po byt przy pa da na przełomie se zo -
nów roz li cze nio wych, wy so kość od płat no ści wy -
li cza się, uwzględ nia jąc od po wied nio licz bę dni
przy pa da ją cą na każ dy z se zo nów.

War to do dać, że za le cze nie w sa na to rium
nie pła cą dzie ci w wie ku 3-6 lat, dzie ci nie peł no -
spraw ne w znacz nym stop niu (bez wzglę du
na wiek), a tak że dzie ci upraw nio ne do ren ty ro -
dzin nej. Jed nak to wa rzy szą ca im oso ba do ro sła
(ro dzic lub opie kun) nie jest zwol nio na z kosz tów
i po no si peł ną od płat ność za po byt. 

Bez skie ro wa nia al bo je śli otrzy ma li śmy
od NFZ de cy zję od mow ną – na dal mo że my po -
je chać do wy bra ne go sa na to rium. Sa na to ria ma -
ją za zwy czaj od dziel nie za re zer wo wa ne peł no -
płat ne miej sca dla ku ra cju szy. Mu si my tyl ko
pa mię tać, by kil ka ty go dni, a jesz cze le piej kil ka
mie się cy wcze śniej za re zer wo wać swój po byt.
O koszt ta kie go po by tu naj le piej py tać bez po -
śred nio w wybranym ośrod ku.

Anna Dobrowolska
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Uciążliwe żylaki

Ży la ki to nic in ne go jak ele ment nie wy dol -
no ści żyl nej. To cho ro ba, któ rej pod sta wo wym
czyn ni kiem roz wo ju jest nad ci śnie nie żyl ne po -
wsta łe na sku tek uszko dze nia za sta wek żyl -
nych, uci sku na ży ły lub nie droż no ści bądź zwę -
że nia żył, co do pro wa dza m.in. do sta nu za pal -
ne go. Two rzą się ży la ki, do cho dzi do za sto ju krwi
oraz re fluk su, czy li co fa nia się krwi. 

– Krót ko mó wiąc – krew za miast pły nąć
we wła ści wym kie run ku, czy li w stro nę ser ca,
na sku tek uszko dze nia me cha ni zmów wspo ma -

Co dzien ne cho dze nie w szpil kach, czę ste po dró -
że sa mo lo tem, go rą ce ką pie le – ta kie przy jem no -
ści nie słu żą na szym no gom. Je śli do te go do cho -
dzą pa pie ro sy i za ży wa nie hor mo nów, le piej
obej rzeć do kład nie swo je no gi. Drob ne pa jącz -
ki to zwy kle za po wiedź ży la ków. Roz wój cho ro -
by moż na opóź nić.

fot. AdobeStock

ga ją cych po ko na nie si ły gra wi ta cji, za czy na za -
le gać w na czy niach po wo du jąc po sze rze nie
żył po wierz chow nych wi docz ne dla nas ja ko ży -
la ki, pa jącz ki – wy ja śnia chi rurg i fle bo log dr An -
na Dą chór z Cen trum Kom pre sjo te ra pii w War -
sza wie.

Prze wle kła cho ro ba żyl na to ca ły ze spół zja -
wisk któ re są efek tem nie ko rzyst nych re ak cji pa -
to fi zjo lo gicz nych, bio che micz nych i im mu no -
logcz nych w mi kro krą że niu, do któ rych przy kła -
da ją się tak że pre dys po zy cje ge ne tycz ne. 

– War to też uświa do mić so bie, że to pro -
ces cho ro bo wy, któ ry jak już się za cznie, bę dzie
się to czył do koń ca ży cia, choć w róż nej po sta -
ci i na si le niu. Choć nie da się go wy le czyć, war -
to po my śleć o je go spo wol nie niu i tym sa mym
w znacz nym stop niu za po bie gnię ciu skut kom
ubocz nym np. obrzę kom czy owrzo dze niom żyl -
nym – ra dzi spe cja list ka.
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Ży la ki i cho ro ba żyl na

Ob ja wy cho ro by żyl nej mo gą przy bie rać róż -
ną po stać – nie za wsze wi docz ną go łym okiem.
U nie któ rych to pa jącz ki, czy tzw. te le an giek ta -
zje – zlo ka li zo wa ne tuż pod skó rą po sze rzo ne na -
czyn ka żyl ne. Gdy do ty czą na czyń po ło żo nych
w głęb szej war stwie skó ry mo gą przy bie rać po -
stać nie bie skiej sia tecz ki – żył sia tecz ko wa tych.
Wie lu pa cjen tów mo że do strzec pod skó rą swo -
ich nóg nie bie skie, gru be ży ły, któ re cza sem sta -
ją się wy pu kłe. I wresz cie kla sycz ne ży la ki, czy -
li wi docz ne przez po wło ki skór ne wy pu kło ści,
zgru bie nia i prze bar wie nia, świad czą ce o upo śle -
dze niu droż no ści na czyń żyl nych.

Ko lej ny ob jaw nie wy dol no ści żył to bo le sne
skur cze lub cią gły ból nóg, uczu cie tzw. krę ce nia
nóg, ina czej na zy wa ne go ze spo łem nie spo koj nych
nóg, któ ry ob ja wia się wra że niem, że ko niecz nie
trze ba ru szać no ga mi.

Ty po wym ob ja wem są też po ja wia ją ce się
po ca łym dniu obrzę ki, naj czę ściej wi docz ne wo -
kół ko stek w po sta ci od ci śnię tych śla dów po skar -
pet kach, czy pro blem z wci śnię ciem stóp w obu -

wie. Nie daj my się zwieść te mu, że opu chli zna zni -
ka naj czę ściej po noc nym od po czyn ku. Trze ba
wie dzieć, że je śli nic z tym nie zro bi my, bę dzie
tyl ko go rzej, obrzę ki po ja kimś cza sie sta ną się
na szą sta łą ce chą. 

A z wi zy tą u le ka rza ab so lut nie nie moż na
cze kać, je śli wie my, że w na szej ro dzi nie są oso -
by, któ re ma ją już problemy z ży la kami. 

W takim wypadku można przypuszczać,
że do prze wle kłej nie wy dol no ści żyl nej ist nie je
pre dys po zy cja ge ne tycz na. 

R E K L A M A
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Le ka rze za le ca ją więc oso bom ze skłon no -
ścia mi do nie wy dol no ści żyl nej, aby – na wet pro -
fi lak tycz nie, za nim po ja wia ją się pierw sze ozna -
ki – za ku pić so bie wy ro by kom pre syj ne, któ re
w trak cie no sze nia wspo ma ga ją na tu ral ne me -

– Je śli ktoś z ro dzi ny miał ży la ki, po sze -
rzo ne na czy nia, pa jącz ki, był ope ro wa ny z te -
go po wo du – to w po łą cze niu z po wyż szy mi ob -
ja wa mi jest już po wód, aby za pi sać się na wi -
zy tę do spe cja li sty – ra dzi dr Dą chór. 

Mam ży la ki, co da lej?

Pod sta wą, od któ rej na le ży za cząć, jest
tzw. ul tra so no gra fia dop ple row ska. 

– Bez te go ba da nia ani rusz. Nie ma le cze -
nia bez te go ba da nia. To ono da nam od po wiedź
na py ta nie, w ja kim sta nie są ży ły i ja kie dal -
sze kro ki na le ży pod jąć – wy ja śnia fle bo log. 

W przy pad ku cho ro by żył po stę po wa nie nie
mo że być jed no to ro we: za le ca nie sa me go za bie -
gu lub sa mej far ma ko te ra pii jest błę dem. 

Bar dzo waż ne są także dzia ła nia, za pod ję -
cie któ rych od po wie dzial ność spada na samego
pa cjenta:

sko ry go wa nie wa gi (je śli ta jest za du ża; nad -
wa ga i oty łość to czyn ni ki ry zy ka roz wo ju nie -
wy dol no ści żyl nej),
dba nie o od po wied nią ilość ru chu, któ ry po -
pra wia ukrwie nie;
die ta bo ga ta w błon nik (czyn ni kiem ry zy ka są
za twar dze nia).

Stan dar dem w za po bie ga niu oraz le cze niu
prze wle kłej nie wy dol no ści żyl nej jest kom pre sjo -
te ra pia, czy li le cze nie za po mo cą stop nio wa ne -
go uci sku. 

– Trze ba od róż nić ucisk od kom pre sji 
– ucisk dzia ła z ta ką sa mą si łą na każ dym po -
zio mie, pod czas gdy kom pre sja to ucisk o zmien -
nym na si le niu na każ dym po zio mie no gi, po -
cząw szy od kost ki, gdzie jest naj sil niej szy – wy -
ja śnia spe cja list ka. 
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cha ni zmy re gu lu ją ce prze pływ krwi. Re du ku jąc
śred ni cę żył, kom pre sja spra wia, że za staw ki za -
my ka ją się i zmniej sza się ilość krwi co fa ją cej się
do koń czyn dol nych. 

Dla ko go kom pre sjo te ra pia

Ten ro dzaj pro fi lak ty ki po win ny sto so wać
oso by, któ re pra cu ją na sto ją co, jak np. chi rur -
dzy, fry zje rzy, eks pe dient ki, far ma ceu ci, ale też
ta kie, któ re ca ły mi dnia mi sie dzą np. przy kom -
pu te rze lub kie row cy, któ rzy jeż dżą w dłu gie tra -
sy.

Raj sto py uci sko we są bez piecz ne, nie
ma obaw, że so bie za szko dzi my.

– Ja ko cie ka wost kę mo gę po wie dzieć,
że np. we Fran cji stan dar dem w ga bi ne cie gi -
ne ko lo gicz nym jest zle ca nie ta kich raj stop pro -
fi lak tycz nie każ dej cię żar nej ko bie cie – mó wi dr
Dą chór.

To dla te go, że czę stość wy stę po wa nia ży la -
ków ro śnie wraz z licz bą ciąż.

Nie wy dol ność żyl na na czyń to cho ro ba
po stę pu ją ca. Nie zna czy to jed nak, że nie ma sen -
su nic ro bić. Wręcz prze ciw nie – aby unik nąć za -
krze pi cy, za to rów, czy owrzo dzeń żyl nych trze -
ba pod jąć dzia ła nia jak naj szyb ciej. 

– O ile udo wod nio no, że sto so wa nie kom -
pre sji nie wy le czy żył, wy pu kło ści się nie wchło -
ną, a pa jącz ki nie znik ną, to sto su jąc ją mo że -
my zna czą co spo wol nić ten pro ces – prze ko nu -
je fle bo log.

Jak chro nić się przed ży la ka mi? 
Je śli ma my sie dzą cy tryb pra cy, raz na go dzi -
nę ro bić so bie prze rwę i przejść się choć by pa -
rę kro ków, Pod czas sie dze nia war to wy ko ny-
wać ma łe ćwi cze nia sto pa mi, 
Pod czas sta nia (np. na przy stan ku), war to sta -
wać na pal cach;
Po ru szać sto pa mi pod czas po dró ży sa mo lo -
tem, au to bu sem, po cią giem czy sa mo cho -
dem, w mia rę moż li wo ści wsta wać z sie dze nia
i przejść się choć by pa rę kro ków;
Dbać o pra wi dło wą die tę z od po wied nią za -
war to ścią błon ni ka – oka zu je się, że jed nym
z czyn ni ków ry zy ka roz wo ju prze wle kłej nie -
wy dol no ści żyl nej są za par cia; 
Im wię cej ru chu, tym niż sze ry zy ko ży la ków;
Nie pa lić papierosów i nie pić al ko ho lu;
Uni kać ob ci słych w re jo nie pa sa ubrań, skar -
pe tek z moc nym ścią ga czem, bu tów na wy so -
kim ob ca sie;
Oso by, któ re ma ją pra cę sie dzą cą i sto ją cą
(np. eks pe dien ci, fry zje rzy, kie row cy), po win -
ni uży wać pro fi lak tycz nie in dy wi du al nie do -

R E K L A M A

bra nych opa sek uci sko wych i poń czoch uci -
sko wych, czy li sto so wać kom pre sjo te ra pię.

To nie tyl ko dam ski pro blem

Choć to pro blem, któ ry przed osią gnię ciem
wie ku po de szłe go do ty czy głów nie ko biet, wraz
z wie kiem zwięk sza się czę sto tli wość wy stę po wa -
nia tych do le gli wo ści tak że u męż czyzn.

Z ba da nia prze pro wa dzo ne go przez prof. Ar -
ka diu sza Ja wie nia w 2003 ro ku w gru pie po -
nad 40 tys. pa cjen tów le ka rzy ro dzin nych wy ni -
ka, że u 47 proc. ko biet i u 37 proc. męż czyzn wy -
stę pu je prze wle kła nie wy dol ność żyl na.

Źródło: zdrowie. pap. pl
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Pierw sze umoc nie nia, czy li wał i fo sa, po -
wsta ły na dzi siej szej Gó rze Zam ko wej nad Czar -
ną Prze mszą w IX i X wie ku. To był po czą tek.
Na stęp nie, praw do po dob nie Bo le sław Wsty dli -
wy, któ ry po po dzia le dziel ni co wym ob jął wła dzę
nad dziel ni cą kra kow ską, wzniósł tu pierw szy
ele ment mu ro wa ny – stołp, tj. wie żę osta tecz nej
obro ny. Chciał w ten spo sób umoc nić swo ją po -
zy cję przez pa no wa nie nad waż nym szla kiem
han dlo wym z Kra ko wa do Wro cła wia. 

Za stał drew nia ną, zo sta wił mu ro wa ną

Kto? Oczy wi ście Ka zi mierz Wiel ki. I tak
by ło rów nież w przy pad ku Bę dzi na. Wów czas
wy bu do wa no tu mu ro wa ny za mek. Wa run ki
obron ne te re nu zna ko mi cie wy ko rzy sta li bu -
dow ni czo wie prze ko pu jąc su chą fo sę, co do dat -
ko wo wzmoc ni ło doj ście do zam ku od wscho du. 

Zwar ta bry ła go tyc kiej za bu do wy zam ku
pod po rząd ko wa na by ła funk cji obron nej. Trzon
bu dow li sta no wi ła wy so ka wie ża okrą gła oraz
wie ża kwa dra to wa z przy le ga ją cym do niej bu -
dyn kiem miesz kal nym opa sa ne dwo ma mu ra mi
ob wo do wy mi. Nie co póź niej po wsta ło pod zam -
cze, a ca łe mia sto o po wierzch ni ok. 7 ha oto czo -
no mu rem obron nym z kil ko ma basz ta mi i dwo -
ma bra ma mi miej ski mi. Znaj du ją cy się nie -
opo dal ko ściół św. Trój cy swy mi po cząt ka mi
rów nież się ga cza sów pa no wa nia Ka zi mie rza
Wiel kie go. 

Zamek w środku miasta

Nie wiem, czy jest w Pol sce dru gi za mek, któ ry
ma tak za ska ku ją ce oto cze nie? Gó ru je nad mia -
stem, ale za raz obok nie go prze bie ga szo sa,
a nie mal z każ dej stro ny ota cza ją go… ka mie ni -
ce. Za mek w Bę dzi nie się ga ją cy swo imi po cząt -
ka mi śre dnio wie cza, do bu do wy któ re go przy-
ło żył rę kę Ka zi mierz Wiel ki, wpi sał się w kra jo -
braz nie wiel kie go mia sta w po łu dnio wej Pol sce.

Średniowieczny zamek w Będzinie
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W śre dnio wie czu za mek w Bę dzi nie peł nił
bar dzo waż ną ro lę obron ną na gra ni cy Pol skiej
Ko ro ny z Cze cha mi (gra ni ca prze bie ga ła wów -
czas po li nii Czar nej Prze mszy). Bro nił rów nież
kraj przed wo jen ny mi za pę da mi ksią żąt ślą skich.

Za mek od wie dza li wiel cy

Bę dziń ski za mek go ścił w swo ich pro gach
wie le waż nych osób. W ro ku 1364 prze by wa li
w nim ce sarz nie miec ki i król cze ski Ka rol IV.
W 1574 ro ku na zam ku za trzy mał się zdą ża ją cy
na ko ro na cję Hen ryk Wa le zy. 

W 1589 r. od wie dził go m.in. le gat pa pie ski
– kar dy nał Al do bran di ni, póź niej szy pa pież Kle -
mens VIII i wiel ki kanc lerz Jan Za moy ski,
w 1683 Jan III So bie ski (zmie rza ją cy z od sie czą
pod Wie deń) oraz po sel stwo ce sa rza Le opol -
da I Habs bur ga. Trzy na ście lat póź niej na za mek
przy był Au gust II Moc ny.

La ta upad ku i od bu do wy

Cza sy roz bio rów Pol ski nie słu ży ły zam ko -
wi w Bę dzi nie. Po padł w ru inę i sta no wił za gro -
że nie dla miesz kań ców mia stecz ka. Z te go po wo -
du wy da no po le ce nie zbu rze nia zam ku do fun -
da men tów. Na szczę ście roz kaz ten od wo ła no
i od bu do wa no śre dnio wiecz ny za by tek, dzię ki
hra bie mu Edwar do wi Ra czyń skie mu. Już
w 1834 r. za mek wró cił do świet no ści we dług
pro jek tu ar chi tek ta i bu dow ni cze go wło skie go
Fran cisz ka Ma rii Lan cie go. Pla no wa no w nim za -
ło żyć szko łę gór ni czą, ale szyb ko zre zy gno wa no
z tej kon cep cji. Przez kil ka lat od pra wia no w nim
na bo żeń stwa ewan ge lic kie, po tem krót ko dzia -
łał tu szpi tal, a po tem zno wu po zo sta wio no bu -
dow lę sa mą so bie.

W 1919 r. po wsta ło To wa rzy stwo Opie ki
nad Gó rą Zam ko wą, któ re 10 lat póź niej roz po -
czę ło od bu do wę za mczy ska. Pod czas prac bu -

Będzińska warownia obronna została wzniesiona  
w systemie tzw. Orlich Gniazd

Wystawa  „Z dziejów zamku i miasta” obrazuje rozwój 
osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym

Zbroję rycerską zobaczyć można na zamkowej wystawie 
pn. „Dawna broń”

Historia fortyfikacji sięga IX w. Na Górze Zamkowej wzniesiono 
gród, prawdopodobnie należący do plemienia Wiślan. 
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dow la nych od na le zio no wie le cen nych, za byt -
ko wych przed mio tów: ostro gi, mie cze, mi ze ry-
kor die, to po ry, to po rek ka mien ny, klu cze go tyc -
kie, ma jo li ka, gro sze Wa cła wa II.

Obec ny wy gląd bę dziń ski za mek za wdzię -
cza prze bu do wie neo go tyc kiej z 1834 oraz pra -
com re kon struk cyj nym prze pro wa dzo nym w la -
tach 1952-56 we dług pro jek tu inż. Zyg mun ta
Gaw li ka. Pier wot nie wie ża okrą gła by ła znacz nie
wyż sza niż obec nie i praw do po dob nie mia ła
zwień cze nie ce gla ne. 

Za mek dziś

Po za koń cze niu prac re mon to wych, w 1956
r. prze ka za no za mek na sie dzi bę Mu zeum Za głę -
bia w Be dzi nie. Obec nie mu zeum ofe ru je tu ry -
stom do zwie dza nia: Pa łac Mie ro szew skich, Za -
mek wraz z wie żą, Dom Mo dli twy „Mi zra chi”,
zre wi ta li zo wa ne Wzgó rze Zam ko we, na któ rym
znaj du je się m.in. 15 ma gicz nych miejsc.
Pod Wzgó rzem Zam ko wym Mu zeum udo stęp nia
do zwie dza nia Pod zie mia Bę dziń skie, któ re z cza -
sem zo sta ną wzbo ga co ne o aran ża cje na wią zu ją -
ce do hi sto rii Bę dzi na na prze strze ni dzie jów.

W sa mym zam ku od wtor ku do nie dzie li
(w okre sie wa ka cji od go dzi ny 9 do 17, z wy jąt -
kiem czwart ku – wów czas do 16.) obej rzeć moż -
na dwie wy sta wy: „Daw na broń” – eks po zy cja
bo ga tych zbio rów daw nej bro ni bia łej i pal nej,
od XVI do XX wie ku, m.in. pro chow ni ce musz -
kie ter skie i my śliw skie, ła dow ni ce, broń ar ty le -
ryj ska: moź dzie rze i lu fy ar mat nie ma łe go ka li -
bru – i „Z dzie jów zam ku i mia sta”, któ ra
ob ra zu je roz wój osad nic twa na Wzgó rzu Zam ko -
wym w śre dnio wie czu z uwzględ nie niem za bu -
do wy w ob rę bie dzi siej sze go zam ku oraz pa -
miąt ki z bo ga tej hi sto rii mia sta. Na ostat nim
pię trze znaj du je się wy sta wa plan szo wa „Le gen -
da o Czar nym Ry ce rzu”. Zwie dza ją cym za mek

w Bę dzi nie udo stęp nio no też wie żę zam ko wą,
z któ rej roz ta cza się pa no ra ma Za głę bia 

Na to miast w XVIII -wiecz nym, ba ro ko wo -
-kla sy cy stycz nym Pa ła cu Mie ro szew skich, któ ry
znaj du je się nie opo dal w Bę dzi nie -Gzi cho wie,
moż na zwie dzić m. in wy sta wę wnętrz sty lo wych
z XVIII i XIX w., wy sta wę ar che olo gicz ną „W łu -
życ kiej osa dzie i śre dnio wiecz nym gro dzie” oraz
wy sta wę et no gra ficz ną „Izba za głę biow ska” i eks -
po zy cje cza so we.
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Opracowanie: Joanna Kucharska 

W zamku można obejrzeć ekspozycję bogatych zbiorów 
dawnej broni białej i palnej, od XVI do XX w.

Malowniczy zamek góruje na śląskim Będzinem 
dodając mu tajemniczości  i uroku
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D
zi siaj o książ kach na te mat me no pau zy
do stęp nych na pol skim ryn ku. Jest ich
cał kiem spo ro i na pew no każ da z Was

znaj dzie coś dla sie bie, w za leż no ści od te go,
ja kich in for ma cji szu ka cie i ja kie po dej ście jest
Wam bli skie. Więk szość tych po zy cji sta wia
na ho li stycz ne po dej ście do zja wi ska kli mak te -
rium tzn. obej mu ją ce cia ło, psy chi kę i du cha
i my ślę, że to ma sens. Wy da je mi się, że war to
za in we sto wać w któ ryś z tych po rad ni ków, aby
po znać ob ja wy, le piej zro zu mieć to, co się z To -
bą dzie je i po czy tać, co mo żesz zro bić, aby zła -
go dzić przy kre do le gli wo ści. Na pew no do wiesz
się wię cej niż pod czas wi zy ty u le ka rza, co po -
zwo li Ci przejść przez ten czas w spo sób bar dziej
świa do my. Być mo że wpro wa dzisz zmia ny
w swo im sty lu ży cia, któ re trwa le ko rzyst nie
wpły ną na Two je zdro wie na ko lej ne la ta.
Wszyst kie te książ ki są do stęp ne na ryn ku, nie -
któ re w księ gar niach, więk szość w in ter ne cie.
War to zaj rzeć na al le gro, ta niak siaz ka.pl al bo
na ce neo.pl, aby spraw dzić naj ko rzyst niej szą
ce nę. Ja oso bi ście prze czy ta łam dwie, resz tę
przed sta wiam na pod sta wie in for ma cji wy daw -
cy al bo re cen zji czy tel ni czek. Ma cie więc pe łen
ze staw w jed nym miej scu i mam na dzie ję,
że na tej pod sta wie coś wy bie rze cie.
Na po czą tek dwie pu bli ka cje (już kla sy ki) uj mu -
ją ce kom plek so wo wszyst kie pro ce sy za cho dzą -
ce w ży ciu i cie le ko bie ty – książ ki ide al ne
do czy ta nia mię dzy po ko le nio we go – przez mat -
kę i cór kę.
Cia ło ko bie ty, mą drość ko bie ty, dr Chri -
stia ne Nor th rup – (naj now sze, zak tu ali zo -
wa ne wy da nie 2019, 880 stron, Co Ja Na To) 
– mię dzy na ro do wy be st sel ler, bi blia ko bie ce go
zdro wia. Tą książ ką za chwy ca się wie le mo ich
ko le ża nek w róż nym wie ku, zna la złam też w sie -
ci en tu zja stycz ne re cen zje czy tel ni czek. Wy daw -
ca pi sze: „To eks cy tu ją ca po dróż przez ko bie cość
w wy mia rze fi zycz nym i du cho wym. (…) … prze -
wod nik po jej or ga ni zmie: je go czę ściach, za cho -
dzą cych w nim pro ce sach (sek su al no ści, men -
stru acji, me no pau zie, cią ży, po ro dzie), cho ro-
bach i ich źró dłach, uka zu ją cy nie zwy kłą moc
i ogrom ną si łę ko bie ce go cia ła i ko bie co ści, któ -
ra nie mu si się wią zać z dys kom for tem i bó lem.
(…) Dr Chri stia ne Nor th rup do star cza rze tel ną
wie dzę na te mat ko bie cej ana to mii i naj częst -

szych cho rób i przy -
pa dło ści. Pre zen tu je
me to dy le cze nia za -
rów no w du chu kon -
wen cjo nal nej me dy -
cy ny, jak i me tod al -
ter na tyw nych wspo -
maga ją cych te ra pię,
pod kre śla jąc, że psy -
chicz ne na sta wie nie
i dą że nie do har mo nii we wnątrz sie bie i w re la -
cjach ze świa tem to jed no z naj lep szych le -
karstw. Jej zda niem cho ro ba to przede wszyst -
kim sy gnał, za po mo cą któ re go cia ło chce nam
coś po wie dzieć: po pro sić o lep szą dba łość o je -
go stan, zmo bi li zo wać do prze war to ścio wa nia
ży cia, za chę cić do in tro spek cji i lep sze go po -
zna nia sie bie; za że gna nia kon flik tu, czę sto nie -
uświa do mio ne go, któ ry wy nisz cza od środ ka.
(…) „pa mię taj, je steś ca ło ścią: ty, two je cia ło,
twój duch. Po znaj sie bie i za dbaj o swo je zdro -
wie.”
Księ ga ży cia ko bie ty, Jo an Bo ry sen ko,
(1999, 292 stro ny, Gdań skie To wa rzy stwo Psy -
cho lo gicz ne). Tej książ ki nie czy ta łam, ale za pa -
mię ta łam ją z ar ty ku łu w ma ga zy nie „Zwier cia -
dło” wie le, wie le lat te mu. Au tor ka, ame ry-
kań ska bio log i psy cho log opi su je pro ce sy
i zmia ny za cho dzą ce w cie le i emo cjach ko bie -
ty. Wy daw ca: „Z księ gi ży cia ko bie ty moż na się
na uczyć, jak w na tu ral ny spo sób przejść przez
zmia ny, któ re po ja wia ją się na ko lej nych eta -
pach ży cia, jak za cho wać zdro wie i czuć się do -
sko na le. Jo an Bo ry sen ko po ka zu je, że naj wyż -
sze sta dium roz wo ju – wbrew ogól nym prze-
ko na niom – ko bie ta osią ga po me no pau zie. Jej
książ ka oba la za tem ste reo ty py do ty czą ce roz -
wo ju i sta rze nia się ko biet. Dzię ki te mu mo że -
my do ce nić wła sną war tość nie za leż nie od te go,
ile ma my lat. Czy tel nicz ka: „Mą dra książ ka dla
każ dej ko bie ty. Opi su je w po szcze gól nych eta -
pach ca łe ży cie i co na da ne la ta przy pa da w na -
szym roz wo ju, tak i du cho wym, jak cie le snym.
Pod po wia da, jak się przy go to wać na zmia ny za -
cho dzą ce w na szych or ga ni zmach i jak na tu ral -
nie po ko ny wać ko lej ne, by mi ni ma li zo wać stra -
ty. Ni we lu je też pew ne ste reo ty py o ko bie cie,
a szcze gól nie te do ty czą ce ży cia po me no pau zie
i w star szym wie ku. Nie jest to ja kiś fa cho wy beł -

Menopauza – książki
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kot, choć bę dzie my mieć tu też do czy nie nia
z od po wied nią ter mi no lo gią. Ogól nie: bu du ją ca
książ ka:)”

A te raz już tyl ko o me no -
pau zie: 
Si ła jest w to bie. Zdro -
wie cia ła, emo cji i du cha
w dru giej po ło wie ży cia,
dr Pre eti Agra wal (2012,
353 stro ny, Wy daw nic two
For mat). Au tor ka to hin du -
ska gi ne ko log pra cu ją ca

od po nad 20 lat w Pol sce. W tej książ ce je stem
za ko cha na, tra fio ny za to pio ny. Za chwy ca ły się
nią też Mał go rza ta Brau nek, Ka ta rzy na Mil ler
i dzien ni kar ka Re na ta Dziur dzi kow ska. 
Dr Agra wal pod cho dzi do kwe stii me no pau zy
z czu ło ścią, wszyst ko wy ja śnia i wle wa du żo
opty mi zmu do gło wy i ser ca. Ty le mą drych słów,
moż na cy to wać bez koń ca! To ta książ ka roz bro -
iła wszyst kie mo je lę ki i nie po ko je, uspo ko iła,
że mo że być do brze, je śli o sie bie za dbam
i to w uję ciu wie lo wy mia ro wym. O cia ło, psy chi -
kę i emo cje. Au tor ka opi su je nie tyl ko do le gli wo -
ści me no pau zal ne i jak im prze ciw dzia łać, ale
po świę ca też uwa gę in nym ukła dom na sze go
or ga ni zmu, któ re pod czas kli mak te rium mo gą
się po sy pać. Sta wia ra czej na me to dy na tu ral ne,
ale pi sze też o HTZ, da je ko bie tom wy bór. Książ -
ka za wie ra prze pi sy na zdro we po sił ki od po -
wied nie na ten okres. Po zy cja dla ko biet, dla któ -
rych waż ny jest aspekt du cho wo ści, nie tyl ko
stric te me dycz ne po dej ście.
ME NO PAU ZA. Zmia na na lep sze (2018,
216 stron, Wy daw nic two Pu bli cat) – pra ca zbio -
ro wa au to rów bry tyj skie go por ta lu Hen pic ked.
Wszyst ko, co chcia ła byś wie dzieć o me no pau zie
po da ne w przy stęp ny, nie skom pli ko wa ny spo -
sób, po cząw szy od ob ja wów fi zycz nych i psy -
chicz nych po te ra pie na tu ral ne i HTZ. Po do ba -
ła mi się, bo jest bar dzo ży cio wa – du żo w niej
bez po śred nich oso bi stych re la cji ko biet (z Wiel -
kiej Bry ta nii) na te mat ich do świad czeń. Au to -
rzy pi szą: „Z ży cia trze ba ko rzy stać, a że ży je my
i pra cu je my za wo do wo co raz dłu żej, mu si my
się na uczyć prze cho dzić przez tę istot ną fa zę
tak, że by nie dać się jej przy tło czyć. (…) Ucie szy -
ło nas, że otrzy ma ły śmy bar dzo wie le od po wie -
dzi od ko biet, któ re prze szły już me no pau zę
i chcia ły po ka zać in nym, że ży cie nie tyl ko
po niej się nie koń czy, lecz mo że się tak że zmie -
nić na lep sze.” I ta książ ka mo że Ci w tej dro dze
po móc.

Me no pau za. Po rad nik dla ko biet – (2011,
256 stron, Wy daw nic two Mu za) – opis wy daw -
cy: „Wszech stron ne kom pen dium wie dzy na -
pi sa ne przez ze spół ame ry kań skich spe cja li stów
w dzie dzi nie gi ne ko lo gii, psy cho lo gii, sek su olo -
gii, die te ty ki i wy cho wa nia fi zycz ne go. Książ ka
do star cza prak tycz nych wska zó wek na te mat
wszyst kich aspek tów me no pau zy, od roz po zna -
nia i zła go dze nia ob ja wów nie do bo rów hor mo -
nal nych po spo so by za cho wa nia zdro wych ko ści
i do bre go ogól ne go sta nu zdro wia. Za wie ra tak -
że wy czer pu ją ce in for ma cje na te mat te ra pii
hor mo nal nej i jej na tu ral nych od po wied ni ków,
w tym za sto so wa nia fi to estro ge nów i su ple men -
tów zio ło wych. Dzię ki dzie siąt kom ilu stra cji,
sche ma tów i zdjęć, ła two zro zu mieć me dycz ne
aspek ty me no pau zy i zna leźć wła ści wy spo sób
na zła go dze nie jej skut ków. Dzię ki tej książ ce
ko bie ty bę dą mo gły do ko ny wać świa do mych
wy bo rów do ty czą cych po szu ki wa nia po mo cy le -
ka rza i ła go dze nia bądź eli mi no wa nia fi zycz -
nych, umy sło wych i emo cjo nal nych zmian to wa -
rzy szą cych me no pau zie. (...)”
Me no pau za. Prze cho -
dzi my na tu ral nie. Na tu -
ral na te ra pia hor mo nal -
na, dr Zol tan Ro na.
(2014, 64 stro ny, Wy daw -
nic two Źró dło Ży cia) –
książ ka, któ rej au to rem jest
ka na dyj ski le karz, spe cja li -
sta me dy cy ny in te gra cyj nej
i kom ple men tar nej. Od wy -
daw cy: „Wie le ko biet jest zdez o rien to wa nych
i zmar twio nych tym, co wi dzą i sły szą w me -
diach. Pa nu je prze ko na nie, że u ko biet w okre -
sie prze kwi ta nia wy stę pu ję więk sze ry zy ko wy -
stą pie nia cho rób ser ca, utra ty gę sto ści tkan ki
kost nej (oste opo ro zy), ra ka pier si i ra ka trzo nu
ma ci cy. Po wszech nie uwa ża się, że ry zy ko za -
cho ro wa nia na nie któ re z tych cho rób mo że zo -
stać zmniej szo ne, je śli ko bie ta bę dzie le czo na
hor mo nal ną te ra pią za stęp czą (HTZ), skła da ją -
cą się z syn te tycz ne go es tro ge nu i pro ge ste ro nu.
Jed nak co raz wię cej ko biet optu je za in nym po -
dej ściem do me no pau zy, po przez za sto so wa nie
na tu ral nej hor mo nal nej te ra pii za stęp czej, któ -
ra wią że się z wpro wa dze niem zmian w die cie
i su ple men ta cją róż ny mi wi ta mi na mi, mi ne ra -
ła mi i środ ka mi zio ło wy mi. Książ ka przed sta wia
m. in.: zwią zek me no pau zy z pra cą nad ner czy,
efek ty ubocz ne hor mo nal nej te ra pii za stęp czej,
die tę na do le gli wo ści zwią za ne z me no pau zą, ro -
lę su ple men tów od żyw czych i ziół.”
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Czy mnie się wy da je, czy
tu jest bar dzo go rą co?
Nie bój się me no pau zy
– (2019, 342 stro ny, Wy -
daw nic two Mar gi ne sy) 
– książ ka dwóch hisz pań -
skich dzien ni ka rek z hu mo-
rem i dy stan sem ana li zu ją -
cych czas me no pau zy. I my -

ślę so bie, że sko ro jed na z nich na zy wa się Ru -
iz de Ga lar re ta, to mu si być za baw nie.
To oczy wi ście sła by żart, ale blo ger ka Bo oken -
dor fi na tak m.in. pi sze o tej pu bli ka cji: „W książ -
ce znaj du ją się przy dat ne in for ma cje z za kre su
fi zycz nych i psy chicz nych ob ja wów, krzyw dzą -
cych ste reo ty pów, le cze nia hor mo nal ne go, cho -
rób to wa rzy szą cych, tak aby ko bie ta zro zu mia -
ła sie bie i swój or ga nizm. Spo rą część zaj mu ją
po ra dy do ty czą ce od ży wia nia, na wod nie nia, die -
ty, ak tyw no ści fi zycz nej, sek su al no ści, a na wet
fry zjer stwa i ko sme ty ków. (…) 
War to się gnąć po książ kę za nim me no pau za 
da w kość i wtrą ci w kom plek sy, tak aby wbrew
to wa rzy szą cym jej nie do god no ściom na brać po -
zy tyw ne go na sta wie nia, trak to wa nia jej nie ja -
ko kry zy su i uciąż li we go cię ża ru, któ re go trze ba
się bać, ale ja ko szan sę na od kry wa nie sie bie
na no wo, wy go spo da ro wa nie wła snej prze strze -
ni, szu ka nie spo so bów na pod nie sie nie sa mo -
oce ny, de fi nio wa nie i pie lę gno wa nie aspi ra cji,
pra gnień i ma rzeń. (...)”

Jak się nie dać me no -
pau zie. Fi zycz nie, psy -
chicz nie, du cho wo; Mo -
ni ka Björn – (2020, 
160 stron, Czar na Owca) 
– świe żut ka bu łecz ka, po -
rad nik szwedz kiej in struk -
tor ki fit nes su, na uczy ciel ki
jo gi i tre ner ki oso bi stej, któ -
ra, jak pi sze wy daw ca: „po -

ka zu je, jak wie le moż na zro bić dla sa mej sie bie
i po pra wy swo je go sa mo po czu cia w tym bar dzo
wy ma ga ją cym okre sie ży cia, ja kim jest me no -
pau za. (…) Ten po rad nik po ma ga roz po znać
i zro zu mieć wszel kie pro ce sy za cho dzą ce w or -
ga ni zmie ko bie ty w tym wy jąt ko wym cza sie.
Znaj du ją się w nim prak tycz ne ra dy i pod po wie -
dzi, jak ła go dzić nie przy jem ne ob ja wy mię dzy
in ny mi za po mo cą ak tyw no ści fi zycz nej i ćwi -
czeń, któ re mo gą być wy ko ny wa ne rów nież
w do mu. Au tor ka (…) opie ra jąc się na wła snym
do świad cze niu okre su me no pau zy, prze ka za ła
tę wie dzę w wy jąt ko wo przy stęp ny spo sób.”

Bądź młod sza za rok.
Jak za cho wać zdro -
wie 50-lat ki na ko lej -
ne 30 lat i dłu żej, Chris
Crow ley, Hen ry S. Lod -
ge, (2014, 382 stro ny, Ga -
lak ty ka); Opis książ ki:
„Obo wiąz ko wa lek tu ra dla
wszyst kich ko biet! Au to rzy
na pod sta wie naj now szej wie dzy o bio lo gii czło -
wie ka prze ko nu ją, że przez ko lej ne 30 lat po me -
no pau zie każ da ko bie ta mo że za cho wać, a na wet
po pra wić zdro wie i kon dy cję. Aby od zy skać wi -
tal ność za le ca ją ćwi cze nia, wła ści we od ży wia nie
się i an ga żo wa nie się w związ ki z in ny mi. Ho li -
stycz ne po dej ście dr Hen re go S. Lod ga – świet -
ne go in ter ni sty i ge ria try, po łą czo ne z do świad -
cze niem po nad 70-let nie go Chri sa Crow ley’a
da ją pew ność, że każ da ko bie ta mo że i po win na
być szczę śli wa nie za leż nie od upły wu lat. Ire na
Cie śliń ska, dzien ni kar ka spe cja li zu ją ca się w te -
ma ty ce po pu lar no -na uko wej: „Naj bar dziej po -
dzi wu i god ne uwa gi w tej książ ce jest ho li stycz -
ne po dej ście do ludz kiej na tu ry. Ra dy au to rów
nie brzmią: bie gaj, a bę dziesz szczę śli wy. Al bo:
nie bierz do ust tłu stych mię siw, a two je ży cie
od mie ni się nie do po zna nia. Ćwi cze nia są waż -
ne, bar dzo waż ne – prze ko nu ją Chris i Hen ry 
– ale naj waż niej sze, by mieć pa sję i by an ga żo -
wać się w związ ki z ludź mi, utrzy my wać i roz wi -
jać przy jaź nie”. O! – to już ode mnie, cho ciaż
ćwi czyć też lu bię.
Pre me no pau za. Prak tycz ny po rad nik dla
każ dej ko bie ty po 35. ro ku ży cia, dr Ann
Lo uise Git tle man (2019, 392 stro ny, Wy -
daw nic two Vi tal) Opis: „Nie daj się za sko czyć
pre me no pau zie! Jest to okres od 4 do na wet
10 lat przed wy stą pie niem pierw szych ob ja wów
me no pau zy i cha rak te ry zu je się symp to ma mi
nie rzad ko po dob ny mi do kli mak te rium. Dzię ki
fa cho wym po ra dom au tor ki, okrzyk nię tej pierw -
szą da mą die te ty ki bę dziesz mo gła do ko nać do -
kład nej au to dia gno zy swo je go sta nu zdro wia.
(...) W książ ce znaj dziesz rów nież szcze gó ło we
po ra dy jak w bez piecz ny spo sób od sta wić syn -
te tycz ne hor mo ny. Wkrocz z lek ko ścią w no wy
etap!”
„Me no pau za. Po dróż do esen cji ko bie -
co ści” Agniesz ka Ma ciąg – (2020, 320
stron, Wy daw nic two Otwar te). Książ ka uka za -
ła się pod ko niec czerw ca. Zna jąc Agniesz kę
moż na się spo dzie wać war to ścio wej lek tu ry sta -
wia ją cej na me to dy na tu ral ne.

Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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Z in for ma cji o sy tu acji osób star szych
za rok 2017 opu bli ko wa nej przez Mi ni ster stwo
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej wy ni ka,
że pra wie dwie trze cie osób po wy żej 60 ro ku ży -
cia wska za ło na dłu go trwa łe pro ble my zdro wot -
ne lub cho ro by prze wle kłe, któ re trwa ją (lub
prze wi du je się, że bę dą trwa ły) co naj mniej
6 mie się cy. Część z nich nie jest zdol na do sa -
mo dziel ne go funk cjo no wa nia. W gru pie osób
ob cią żo nych cięż ką prze wle kłą cho ro bą znaj du -

ją się też oso by mło de z nie któ ry mi scho rze nia -
mi neu ro lo gicz ny mi czy no wo two ro wy mi,
po ura zach i wy pad kach. Dla ca łej tej gru py pa -
cjen tów nie do ży wie nie to bardzo groź na sy tu -
acja. War to przy tym pa mię tać, że pa cjent
nie do ży wio ny mo że mieć… nad wa gę.

Za cho wa nie od po wied nie go sta nu od ży -
wie nia pa cjen ta jest pod sta wą w wal ce z cho ro -
bą. Jed nak na wet wśród per so ne lu me dycz ne go
wie dza na ten te mat wciąż jest nie wy star cza ją -
ca – pra wie po ło wa (41 procent) pie lę gnia rek
an kie to wa nych w ra mach Aka de mii Opie ki
Dłu gotermino wej ni gdy nie zde cy do wa ła się
na pod ję cie ja kiej kol wiek in ter wen cji ży wie nio -
wej u osób, którymi się opiekowała. Wy ni ka
to przede wszyst kim z bra ku prze ko na nia, że ży -
wie nie ma naprawdę istotny wpływ na stan pa -
cjen ta (63 procent). Jed no cze śnie pa cjen ci
nie do ży wie ni to więk szość pod opiecz nych pie -

Ryzyko niedożywienia 

Nie do ży wie nie w przy pad ku cięż kiej, dłu go trwa -
łej cho ro by ozna cza, że opie ka nad pa cjen tem sta -
je się jesz cze trud niej sza: nie do ży wio ny ma słab -
szą od por ność, więc czę ściej za pa da na in fek cje,
ra ny trud no się go ją, po gar sza się też współ pra -
ca z nim. Unik nię cie nie do ży wie nia jest moż li we,
a opie kun mo że od nieść z te go sze reg ko rzy ści,
np. zyskać dla siebie wię cej cza su.

fot. AdobeStock
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lę gnia rek zaj mu ją cych się prze wle kle cho ry mi
oso ba mi.

Sa ma wie dza i świa do mość wa gi pro ble -
mu jed nak nie wy star czy. By wa, że brak ape ty -
tu u cho re go oraz fakt, że nie chce on pod jąć
współ pra cy pod czas kar mie nia, jest naj trud -
niej szym aspek tem zwią za nym z opie ką.

Fa tal ne skut ki nie do ży wie nia

Jak wy ni ka z an kie ty prze pro wa dzo nej
w ra mach Aka de mii Opie ki Dłu go ter mi no wej
aż 68 proc. pie lę gnia rek, któ re świad czą opie -
kę w do mach, ma wśród swo ich pod opiecz nych
oso by nie do ży wio ne. 

To nie naj lep sza per spek ty wa. Dr na uk
me dycz nych Alek san dra Kar bow ni czek, neu ro -
log, wy li cza je go skut ki:

zmniej sze nie od por no ści or ga ni zmu,
co sprzyja za ka że niom;
wy dłu że nie cza su re kon wa le scen cji;
pro ble my z go je niem się ran, tak że tych po -
ope ra cyj nych;
wyż sze ry zy ko od le żyn;
po gor sze nie ro ko wa nia.

– Utrud nio na jest też re ha bi li ta cja,
co ma klu czo we zna cze nie u pa cjen tów neu ro -
lo gicz nych, po nie waż zmniej sza się ma sa mię -
śnio wa i po gar sza spraw ność ru cho wa. 
I wresz cie, nie wła ści wy stan od ży wie nia nie
tyl ko po gar sza ogól ne ro ko wa nie, ale mo że
rów nież unie moż li wić sku tecz ne le cze nie cho -
re go. Mo że bo wiem wy klu czyć moż li wość wy -
ko na nia za bie gu ope ra cyj ne go, bę dą ce go

for mą te ra pii w wie lu scho rze niach neu ro lo -
gicz nych, m.in. w cho ro bie Par kin so na – do -
da je le kar ka.

Zda rza ją się też gor sze kon se kwen cje 
– z ana liz i ob ser wa cji wy ni ka, że tyl ko po ło wa
pa cjen tów nie do ży wio nych prze ży wa po byt
na od dzia le in ten syw nej te ra pii. Umie ra ją oni
też na in nych od dzia łach lub tuż po wy pi sie 
– z po wo du za ni ku ma sy mię śnio wej i bra ku
moż li wo ści re ha bi li ta cji. 

Ja kie sy gna ły po win ny nas za alar mo wać

Oczy wi stym nie po ko ją cym ob ja wem jest
chud nię cie. Ale nie tyl ko. Opie kun czy pie lę -
gniar ka po win ni zwró cić uwa gę na ta kie sy gna -
ły jak: 

brak ape ty tu; 
trud no ści w gry zie niu, żu ciu i po ły ka niu; 
zmniej sze nie ilo ści przyj mo wa nych po kar -
mów;
kło po ty z tra wie niem i wchła nia niem skład -
ni ków po kar mo wych, ob ja wia ją ce się uczu -
ciem peł no ści, wzdę cia mi, nud no ścia mi,
wy mio ta mi czy bie gun ką. 

Jak prze ciw dzia łać

De cy zję o za sto so wa niu in ter wen cji ży wie -
nio wej po win no się pod jąć nie wte dy, gdy nie -
do ży wie nie już jest za awan so wa ne, ale wcze-
śniej, kie dy do pie ro po ja wia się je go ry zy ko. 

Ob ja wy wska zu ją ce na ko niecz ność in ter -
wen cji ży wie nio wej:

R E K L A M A
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a brak ape ty tu;
zmniej szo ne przyj mo wa nie po kar mów, któ re
mo gą być po tę go wa ne cho ro ba mi współ ist -
nie ją cy mi;
spa dek ma sy cia ła.

W wie lu przy pad kach sam opie kun mo że
spo ro zro bić. W nie któ rych przy pad kach war to
na przy kład roz pa trzeć in ter wen cję ży wie nio -
wą, któ ra po le ga na włą cze niu do do bo wej die -
ty do ust nych pre pa ra tów od żyw czych. Prze-
zna czo ne są dla osób, któ re np. z po wo du trud -
no ści w żu ciu i po ły ka niu, nie są w sta nie po -
kryć do bo we go za po trze bo wa nia na skład ni ki
od żyw cze die tą skła da ją się wy łącz nie z tra dy -
cyj nych po sił ków. Sto su je się je jed nak wy łą-
cz nie pod nad zo rem le ka rza.

War to wes przeć się też spe cja li stycz ną
wie dzą u pie lę gnia rek. Za rów no pie lę gniar ki
śro do wi sko we (POZ) jak i dłu go ter mi no we mo -
gą udzie lać po rad na te mat wła ści wej die ty i ży -
wie nia do ust ne go, a bio rąc pod uwa gę czę sty
kon takt z pa cjen tem cho rym prze wle kle, od wie -
dza jąc go w do mu, mo gą na bie żą co mo ni to ro -
wać je go stan i „wy ła pać” pierw sze nie po ko ją ce
ob ja wy mo gą ce przy czy nić się do po gor sze nia
je go sta nu zdro wia.

Pie lę gniar ka dłu go ter mi no wa ma do te go
moż li wość bar dziej za awan so wa nej in ter wen -
cji – na wy po sa że niu swo je go ne se se ra pie lę -
gniar skie go po win na mieć m.in. ze staw
do za kła da nia zgłęb ni ka, słu żą ce go do ży wie nia
do je li to we go – je śli za cho dzi ta ka ko niecz ność. 

– Pie lę gniar ki śro do wi sko we i opie ki dłu -
go ter mi no wej to oso by, któ re wi du ją się z pa -
cjen tem naj czę ściej, na bie żą co mo gą ob ser -
wo wać je go stan i pra wi dło wo, nie zwłocz nie
re ago wać. Dla te go tak waż ne jest, aby by ły
od po wied nio wy edu ko wa ne – pod kre śla dr n.
med. Mar cin Fol war ski pro wa dzą cy za ję cia do -
ty czą ce ży wie nia do - i po za je li to we go w wa run -
kach do mo wych w ra mach Aka de mii Opie ki
Dłu go ter mi no wej. 

Pil ną po trze bą jest też edu ka cja ro dzi ny
i przy go to wa nie jej do opie ki nad cho rym.

Ko rzy ści z do bre go od ży wie nia 

cho re go or ga ni zmu

Zda niem spe cja li stów wspar cie ży wie nio -
we po win no być in te gral ną czę ścią te ra pii każ -
de go cho re go prze wle kle. Za nim za pla nu je my
ko lej ne kro ki cho ry po wi nien mieć do ko na ną
oce nę sta nu od ży wie nia i za po trze bo wa nia
na nie zbęd ne sub stan cje od żyw cze. W za leż no -
ści od wy ni ków tej oce ny do bie ra się od po wied -

nią me to dę ży wie nia: dro gą do ust ną ze wspar -
ciem pre pa ra tów od żyw czych, do je li to wą,
a w ra zie ko niecz no ści po za je li to wą. 

Ko rzy ści ze sto so wa nia ży wie nia me dycz -
ne go wi dzą rów nież opie ku no wie. Więk szość
z nich (63 proc.) za uwa ży ło po pra wę kon dy cji
cho re go, szcze gól nie w za kre sie:

po wro tu sił i brak oznak szyb kie go mę cze nia
się (36,2 proc.);
lep szych efek tów re ha bi li ta cji (35,5 proc.);
wi tal no ści, po wro tu chę ci do ży cia, po pra wy
sa mo po czu cia (33,3 proc.);
po wrót ape ty tu (32,6 proc.);
znik nię cie pro ble mów z przyj mo wa niem po -
kar mu i tra wie niem (28,4 proc.);
więk sza współ pra ca ze stro ny cho re go pod -
czas kar mie nia (23,4 proc.).

Co cie ka we, nie mal trzy czwar te an kie to -
wa nych za uwa ży ło, że wspar cie ży wie nio we po -
zy tyw nie wpły nę ło na ich sy tu ację ja ko opie-
ku na – 57 proc. ba da nych de kla ro wa ło, że za -
sto so wa nie ży wie nia me dycz ne go da ło im po -
czu cie, że ich opie ka i pra ca nad cho rym
ma sens. Co trze ci z nich zwró cił uwa gę, że zy -
skał wię cej cza su dla sie bie, a 39 proc. wska za -
ło na na dzie ję i opty mizm na po pra wę sta nu
zdro wia pod opiecz ne go.

Aka de mia Opie ki Dłu go ter mi no wej

To pro gram szko le nio wy obej mu ją cy
14 go dzin wy kła dów i warsz ta tów, pod no szą -
cych wie dzę i umie jęt no ści uczest ni ków w za -
kre sie opie ki nad pa cjen tem prze wle kle cho rym
(w tym re ha bi li ta cji oraz le cze nia ran i od le żyn).
Po ło wę za jęć sta no wi część do ty czą ca wspar cia
ży wie nio we go. W ra mach ca łe go cy klu szko leń
prze szko lo nych zo sta nie 1600 pie lę gnia rek. Za -
wie szo ne ze wzglę du na CO VID -19 szko le nia
zo sta ną wzno wio ne w sierp niu.

20 |  SENIOR

Opracowanie: Oprac. Monika Wysocka, 
Źródło: zdrowie.pap.pl
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Sezon na kleszcze trwa 

W Pol sce bak te ria mi Bo rel lia po wo du ją cy -
mi bo re lio zę z Ly me za ka żo nych jest – zda niem
eks per tów – w za leż no ści od re gio nu Pol ski, na -
wet do 50 proc. klesz czy. Te re na mi zwięk szo ne -
go ry zy ka za cho ro wa nia na cho ro by od klesz czo -
we są wo je wódz twa: pod la skie, ma zur sko -war-
miń skie, dol no ślą skie i ma ło pol skie. Jed nak co -
rocz nie ob ser wu je się wzrost po pu la cji za ka żo -
nych klesz czy także na Ma zow szu. 

– Ge ne ral nie naj więk szy od se tek za ka żo -
nych klesz czy wy stę pu je w oko li cach du żych
miast, co ma zwią zek z tym, że jest tam wię cej
drob nych gry zo ni, któ re są głów nym źró dłem
in fek cji – mó wi dr Mar ta Su per gan -Mar wicz,
eks pert ka z Ka te dry Bio lo gii Ogól nej i Pa ra zy to -
lo gii War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

– Na przy kład sza cu je się, że w War sza wie aż 25
proc. sa mic klesz czy jest za in fe ko wa nych bo re -
lio zą.

Na szczę ście znacz nie mniej klesz czy jest
za ka żo nych wi ru sem klesz czo we go za pa le nia mó -
zgu.

– Sza cu je się, że tyl ko 0,1-3 proc. nich roz -
no si tę cho ro bę – do da je eks pert ka. – Z ba dań
wy ni ka, że naj wię cej za ka żo nych nią klesz czy
ży je w Pol sce pół noc no -wschod niej oraz po łu -
dnio wo -za chod niej. Za cho ro wa nia na klesz czo -
we za pa le nie mó zgu są w Pol sce znacz nie rzad -
sze (200-300 przy pad ków rocz nie) niż na bo -
re lio zę (kil ka na ście ty się cy za cho ro wań rocz -
nie).

Jak się za bez pie czyć przed klesz cza mi

Le ka rze przy po mi na ją, że klu czo we jest
ubra nie: dłu gie spodnie, skar pe ty, za kry te bu ty,
dłu gie rę ka wy, ka pe lusz na gło wie. War to jed nak
pa mię tać, że więk szość klesz czy że ru je w tra wach
i za ro ślach, a za tem naj bar dziej na ra żo ne na kon -
takt z ni mi są na sze sto py, łyd ki i ko la na.

Do dat ko wym za bez pie cze niem są środ ki
od stra sza ją ce klesz cze. Jed nak na wet je śli tak
przy go to wa ni po szli śmy do la su czy na łą kę, na -
tych miast po po wro cie obo wiąz ko wo trze ba obej -

fot. AdobeStock

Jest la to, czas urlo pów, któ ry nie rzad ko spę -
dza my na ło nie na tu ry. Chęt nie cho dzi my do la -
sów i par ków. Ru sza jąc na do bro czyn ny dla
zdro wia i sa mo po czu cia spa cer pa mię taj my jed -
nak, że mo że my na tknąć się na klesz cze. Te nie -
wiel kie pa ję cza ki fa cho wo okre śla ne są pa so ży -
ta mi ze wnętrz ny mi krę gow ców. Nie każ de ich
uką sze nie po wo du je bo re lio zę czy in ną cho ro -
bę, ale war to wie dzieć, jak się przed ni mi chro -
nić.
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rzeć ca łe cia ło. Dla cze go na tych miast? Klesz cze
za zwy czaj przez ja kiś czas wę dru ją po ubra niu
i po skó rze, szu ka jąc miej sca do god ne go do wcze -
pie nia się. Obej rze nie się na tych miast po po wro -
cie po wo du je, że zdej mie my pa ję cza ki za nim zdą -
żą nas ukłuć. A ukłu cie klesz cza nie bo li! 

– Klesz cze pod czas ukłu cia uwal nia ją sub -
stan cje znie czu la ją ce, prze ciw krze pli we i prze -
ciw za pal ne, dla te go nie za wsze moż na po czuć
ich obec ność na skó rze – wy ja śnia Bo że na Ja nic -
ka, pre zes Po ro zu mie nia Pra co daw ców Ochro ny
Zdro wia.  

Pod czas oglę dzin cia ła war to szcze gól nie
zwró cić uwa gę na miej sca na skó rze ulu bio ne
przez te pa ję cza ki, czy li tam, gdzie skó ra jest naj -
de li kat niej sza (oko li ce pach, pa chwin, zgię cia ko -
la no we, łok cio we i za usza mi). Nie na le ży za po -
mi nać o obej rze niu skó ry gło wy – war to wy cze sać
gło wę gę stym grze bie niem. 

Kleszcz nie zau wa żo ny mo że po zo stać na na -
szym cie le na wet przez kil ka dni. Dla te go pod sta -
wą pro fi lak ty ki jest do kład ne obej rze nie ca łe go
cia ła za raz po po wro cie z te re nu, gdzie na swo je
ofia ry czy ha ją te pa ję cza ki.

Klesz cze sta no wią za gro że nie nie tyl ko dla
lu dzi, ata ku ją tak że psy i ko ty, dla te go re gu lar nie
na le ży oglą dać na sze zwie rza ki, zwłasz cza, że mo -
gą one za wlec nie pro szo nych go ści do do mu.

Mam klesz cza! Co te raz?

Je śli nie uda nam się ustrzec i po spa ce rze
znaj dzie my u sie bie klesz cza wcze pio ne go w skó -
rę, na le ży go usu nąć jak naj szyb ciej (im szyb ciej,
tym więk sza szan sa na unik nię cie za ka że nia). 

W tym ce lu naj le piej użyć pę se ty – na le ży
de li kat nie chwy cić nią klesz cza przy sa mej skó rze
i wy cią gnąć zde cy do wa nym ru chem ob ro to wym.
Miej sce po ukłu ciu sta ran nie zde zyn fe ko wać.
Nie ma po trze by na tych mia sto wej wi zy ty u le ka -
rza, ale ko niecz nie trze ba się ob ser wo wać (szcze -
gól nie miej sce ukłu cia klesz cza).

Pa mię taj! Nie wol no sma ro wać miej sca
ukłu cia tłusz czem, ben zy ną, wy krę cać ani wy ci -
skać! Przez 30 dni ob ser wuj skó rę w miej scu
uką sze nia pod ką tem wy stą pie nia ru mie nia peł -
za ją ce go lub pier ście nio we go za czer wie nie nia
skó ry wo kół miej sca uką sze nia. Zwróć rów nież
uwa gę na ogól ne sa mo po czu cie. Je że li za uwa -
żysz nie po ko ją ce ob ja wy, ta kie jak osła bie nie, ból
gło wy, go rącz ka, ból mię śni lub pier ście nio wa te
za czer wie nie nie skó ry wo kół uką sze nia, ko niecz -
nie skon tak tuj się z le ka rzem.

Moż na zba dać... klesz cza

W ra zie po dej rze nia za ka że nia bak te rią Bor -
re lia, któ ra po wo du je bo re lio zę z Ly me, stan dar -
do wo le karz zle ca na po cząt ku test se ro lo gicz ny
me to dą ELI SA. Je śli wy nik jest do dat ni lub wąt -
pli wy le karz po wi nien skie ro wać pa cjen ta na do -
dat ko wy test me to dą we stern blot. 

– Stan dar do wy test se ro lo gicz ny wy kry -
wa ją cy prze ciw cia ła prze pro wa dza się do pie ro
po upły wie okre ślo ne go cza su od uką sze nia –
cza sem kil ku na stu dni, a cza sem kil ku ty go dni,
w za leż no ści od ba da nej in fek cji – wy ja śnia dr n.
biol. Agniesz ka Pa weł czyk, ad iunkt w Za kła dzie
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Im mu no pa to lo gii Cho rób Za kaź nych i pa so żyt ni -
czych WUM.

Ba da niom mo le ku lar nym moż na rów nież
pod dać sa me go klesz cza (dla te go lepiej po usu -
nię ciu klesz cza z cia ła nie wy rzu cać go, lecz prze -
ka zać do ba da nia). Na le ży jed nak pa mię tać
o ogra ni czo nym zna cze niu te go ty pu wy ni ków. 

Uwa ga! Cza sa mi mo że się zda rzyć, że w te -
stach wy kry to swo iste prze ciw cia ła wska zu ją ce
na to, że pa cjent ze tknął się z bak te rią wy wo łu ją -
cą bo re lio zę, ale le karz nie zle cił an ty bio ty ko te ra -
pii. Je śli pa cjent nie ma ob ja wów cho ro by, nie na -
le ży się dzi wić ta kie mu po stę po wa niu. Spe cja li ści
cho rób za kaź nych pod kre śla ją, że an ty bio ty ki na -
le ży sto so wać dopiero wów czas, gdy pa cjent
ma ob ja wy cho ro by oraz gdy wy ka za no obec ność
prze ciw ciał.

Cho ro by prze no szo ne przez klesz cze

Jed ną z naj groź niej szych jest klesz czo we
za pa le nie mó zgu (KZM). Moż na się przed nim za -
bez pie czyć dzię ki szcze pie niom. Do stęp ne są dwie
sku tecz ne i bez piecz ne szcze pion ki, któ re moż na
sto so wać już u dzie ci od 2. ro ku ży cia. Za szcze pie -
nie się prze ciw KZM nie chro ni przed in ny mi
cho ro ba mi prze no szo ny mi przez klesz cze, w tym
przed bo re lio zą (tę le czy się an ty bio ty ka mi).

War to pa mię tać, że ry zy ko za ka że nia do ty -
czy nie tyl ko dwóch wymienionych powyżej cho -
rób, ale tak że in nych, ta kich jak ba be szjo za, ana -
pla zmo za gra nu lo cytar na, dur po wrot ny, ospa
ri ket sjo za czy tu la re mia. Li sta cho rób prze no -
szo nych przez klesz cze jest na praw dę dłu ga.

Ob ja wy bo re lio zy

Pierw sze ob ja wy roz wi ja ją się od jed ne -
go do trzech ty go dni od uką sze nia. Cho ry mo że
mieć ob ja wy gry po po dob ne (go rącz ka, dresz cze,
ból gło wy, gar dła, sta wów, sztyw ność sta wów, ti -
ki mię śni). Mo że po ja wić się ru mień wę dru ją cy –
zwy kle po ok. sied miu dniach (ale by wa,
że w prze dzia le 3–30 dni) od ukłu cia przez klesz -
cza. To po cząt ko wo czer wo na wa plam ka lub
grud ka, szyb ko po więk szająca się ku ob wo do wi,
o śred ni cy po wy żej 5 cm. Ru mień ma pier ście nio -
wa ty kształt z prze ja śnie niem w środ ku (choć
mo że być jed no li cie za bar wio ny), brze gi ma wy -
raź nie od gra ni czo ne i nie jest wy pu kły, nie bo li
i nie swę dzi.

Naj le piej jest na tym eta pie wdro żyć an ty -
bio ty ko te ra pię. Je śli w po rę nie zo sta ją po da ne le -
ki, bo re lio za mo że przejść w fa zę roz sia ną. Od 2
ty go dni do kil ku mie się cy po ja wia ją się ob ja wy
wtór ne: za pa le nie sta wów, za bu rze nia neu ro lo -

gicz ne i kar dio lo gicz ne. Rok po za ka że niu bo re -
lio za mo że przejść w po stać prze wle kłą. 

Ob ja wy bo re lio zy ukła du ner wo we go (neu -
ro bo re lio zy) mo gą po ja wić się po wie lu la tach
od uką sze nia.

Ob ja wy klesz czo we go za pa le nia mó zgu

Klesz czo we za pa le nie mó zgu (KZM) u czę -
ści pa cjen tów mo że prze bie gać bez ob ja wo wo.
U po zo sta łych po 7-10 dniach po ja wia ją się ob ja -
wy gry po po dob ne: wy so ka tem pe ra tu ra, bó le
mię śni i sta wów, bó le gło wy. Mniej wię cej u 1/3
pa cjen tów, po kil ku dniach lep sze go sa mo po czu -
cia, cho ro ba ude rza po raz dru gi. Tym ra zem ob -
ja wy są znacz nie sil niej sze i po waż niej sze: bar dzo
wy so ka go rącz ka, sil ny ból gło wy, świa tło wstręt,
nud no ści, wy mio ty, za bu rze nia świa do mo ści,
a u nie któ rych pa cjen tów tak że drgaw ki i utra ta
przy tom no ści. Je śli doj dzie do za pa le nia mó zgu,
rdze nia krę go we go lub móżdż ku to znacz nie ro -
śnie ry zy ko po waż nych po wi kłań i zgo nu. KZM
le czy się tyl ko ob ja wo wo.

Źródło:  zdrowie.pap.pl
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Przy czyn po ja wie nia się pla mek na skó -
rze jest wie le, tak że ich wy gląd jest róż ny 
– część osób ma bia łe plam ki, in ni  ja sno brą zo -
we, a jesz cze in ni nie mal czar ne. Prze bar wie nia
czę ściej wy stę pu ją u ko biet niż u męż czyzn.
Ze sta ty styk wy ni ka, że co trze cia ko bie ta 
po 30. r.ż. ma plam ki na skó rze, po 50. wy stę -
pu ją one nie mal u 90 pro cent ko biet!

Ta „nie do bra” me la ni na

Czym są prze bar wie nia i skąd się bio rą?
To ciem niej sze pla my, któ re po wsta ją, gdy nie -
pra wi dło wo dzia ła ją ko mór ki wy twa rza ją ce
barw nik skó ry, czy li me la ni nę. Po ja wia ją się

naj czę ściej w miej scach naj bar dziej eks po no -
wa nych na słoń ce – na twa rzy, de kol cie, dło -
niach, łyd kach, przed ra mio nach i ra mio nach.
Ale nie tyl ko słoń ce wy wo łu je tę „przy pa dłość”. 

U nie któ rych osób pla my na skó rze po ja -
wia ją się, gdy sto su ją one pew ne zio ła, le ki czy
ko sme ty ki, al bo per fu my z al ko ho lem. W pew -
nych pro duk tach wy stę pu ją bo wiem sub stan cje
fo to uczu la ją ce. Pla my po ja wia ją się, gdy za ży wa -
jąc le ki lub sto su jąc ko sme ty ki i per fu my wy cho -
dzi my na słoń ce bez ochro ny. Czę sto nie ma my
świa do mo ści, że po ja wia ją ce się plam ki są wła -
śnie skut kiem sto so wa nia środ ków re agu ją cych
w ten spo sób na słoń ce. Przyj mu je się, że oko -
ło 10-20 pro cent prze bar wień to wła śnie tzw.
prze bar wie nia po le ko we.

Sy gnał dla or ga ni zmu

Przy czy ną pew nej gru py prze bar wień są
zmia ny hor mo nal ne, ja kie z róż nych po wo dów
za cho dzą w na szym or ga ni zmie. Wy stę pu ją one
czę sto u ko biet cię żar nych, u któ rych do cho dzi

Przebarwienia – 
nie tylko od słońca

fot. AdobeStock

Mo gą być ma łe i przy po mi nać pie gi al bo więk sze,
two rząc pla my o róż nych kształ tach. Prze bar wie -
nia na twa rzy, szyi i dło niach to pro blem wie lu ko -
biet. Czę sto po ja wia ją się ja ko „efekt ubocz ny”
opa la nia. Ale nie tyl ko. Jak so bie ra dzić z prze bar -
wie nia mi i czy w ogó le moż na so bie z ni mi po ra -
dzić? Spraw dza my.
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do de re gu la cji zwią za nej ze zmia na mi fi zjo lo -
gicz ny mi i psy chicz ny mi. Nie któ rzy le ka rze in -
for mu ją ko bie ty cię żar ne, że cza sem or ga nizm
mo że w ten spo sób za re ago wać na eks po zy cję
na słoń ce. In ną przy czy ną prze bar wień zwią -
za ną z hor mo na mi mo że być sto so wa nie środ -
ków an ty kon cep cyj nych i sze rzej te ra pii hor -
mo nal nej, np. te ra pii za stęp czej, zwią za nej
z okre sem me no pau zy. 

Plam ki na skó rze mo gą być rów nież sy -
gna łem, że z na szym or ga ni zmem dzie je się coś
złe go. Część le ka rzy oglą da jąc dło nie pa cjen -
tów po kry tych plam ka mi zle ca do dat ko we ba da -
nia, np. spraw dza ją ce funk cjo no wa nie wą tro by.
Plam ki na twa rzy i dło niach mo gą też in for mo -
wać o za pa le niu przy dat ków al bo nad czyn no ści
lub nie do czyn no ści ko ry nad ner czy. 

Kie dy do le ka rza?

Kie dy wi dok ja sno brą zo wych pla mek po -
wi nien nas za nie po ko ić? Wte dy, gdy za czy na
ich w krót kim okre sie cza su przy by wać z du żym
na si le niem. War to przy naj bliż szej wi zy cie u le -

ka rza ro dzin ne go skon sul to wać tak że tę kwe stię.
Le karz prze pro wa dzi z na mi wy wiad na te mat
die ty, sty lu ży cia, przyj mo wa nych le ków czy sto -
so wa nych ko sme ty ków. Mo że zle cić ba da nia
krwi al bo wi zy tę u der ma to lo ga, któ ry zdia gno -
zu je przy czy nę prze bar wień i za pro po nu je le cze -
nie. Mo że to być przyj mo wa nie le ków, ma ści,
uni ka nie słoń ca, sto so wa nie ko sme ty ków z wy -
so kim fil trem al bo dal sza dia gno sty ka u in ne go
spe cja li sty, np. en do kry no lo ga, któ ry spraw dzi
na szą go spo dar kę hor mo nal ną. Mocno za nie po -
ko ić nas powinny plam ki, któ re wy glą da ją jak
ra ny, są wy peł nio ne pły nem, plam ki o ciem -
nym za bar wie niu al bo ta kie, któ re są bo le sne.
W ta kich sy tu acjach po win ni śmy bez względ nie
udać się do le karza. 
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Wie le ko biet pró bu je do mo wy mi spo so -
ba mi po ra dzić so bie z nie este tycz ny mi prze bar -
wie nia mi. Na stro nach in ter ne to wych znaj dzie -
my róż ne po my sły na „od bar wie nie”, np. ma-
seczki z ogór ka, cy try ny, so dy. O ich sku tecz no -
ści trud no wy ro ko wać. Za zwy czaj ko bie ty, któ -
rym prze szka dza ją prze bar wie nia sto su ją ko s-
me ty ki, spe cjal ne kre my i ma ści roz ja śnia ją ce,
któ re moż na ku pić np. w ap te kach. W wal ce
z prze bar wie nia mi skó ry po móc nam mo że rów -
nież me dy cy na es te tycz na. 

Prze bar wie nia mo gą wy stę po wać w na -
skór ku lub w głęb szej war stwie skó ry. Wy bie ra -
jąc ko sme ty ki al bo za bie gi ni we lu ją ce prze bar -
wie nia sko rzy staj my z po rad der ma to lo gów czy
ko sme to lo gów. Szu kaj my ta kich, któ re za wie ra -
ją: kwa sy owo co we, wi ta mi nę C, umbe li fe ron,
hy dro chi non. Ha mu ją one dzia ła nie me la no cy -
tów i wy twa rza nie me la ni ny. Po moc ne w li kwi -
do wa niu prze bar wień są tak że za bie gi ko sme -
tycz ne, np. pe eling ka wi ta cyj ny, czy mi kro der -
ma bra zja, złusz cza ją ca me cha nicz nie na skó rek.
Le ka rze me dy cy ny es te tycz nej al bo der ma to lo -
dzy mo gą nam też za pro po no wać in ne in ten -
syw nie złusz cza ją ce pe elin gi che micz ne, wy ko -
rzy stu ją ce kwa sy. Sku tecz ne w ni we lo wa niu
prze bar wień są też za bie gi krio te ra pii, la se rem
czy świa tłem pul su ją cym. 

Do mo we spo so by

Na stro nach in ter ne to wych znaj dzie my
do mo we spo so by na roz ja śnie nie skó ry po prze -
bar wie niach. Naj po pu lar niej sze są ma secz ki
i to ni ki z owo ców i wa rzyw. 

To nik z cy try ny – cy try na ma wła ści -
wo ści roz ja śnia ją ce. W po zby ciu się prze bar -
wień na twa rzy, po móc nam mo że oczysz cza nie
jej wa ci kiem na są czo nym so kiem z cy try ny. 

Ma secz ka z so dy oczysz czo nej – so da
de li kat nie roz ja śni skó rę, do dat ko wo oczy ści
po ry. Aby przy rzą dzić ma secz kę z do dat kiem
so dy, na le ży zmie szać wo dę mi ne ral ną z so dą
oczysz czo ną i tak przy go to wa na pap kę na ło żyć
na twarz na 5-10 mi nut.

Ma secz ka z ogór ka – ogó rek roz ja śnia
ce rę, do dat ko wo ją na wil ża i od ży wia. Wy star -
czy ze trzeć ogór ka na tar ce, do dać kil ka kro pel
so ku z cy try ny i po wsta łą ma secz kę na ło żyć
na twarz na ok. 15 mi nut.

Bia łe plam ki 

Nie tyl ko ja sno brą zo we plam ki po ja wia ją
się na skó rze. Pro ble mem są też bia łe plam ki.

To od bar wie nia skó ry, któ re po wsta ją ce naj -
czę ściej pod wpły wem ura zów: opa rzeń, w tym
sło necz nych, ran, wy pry sków czy sta nów za pal -
nych. W ta kich sy tu acjach do cho dzi do znisz cze -
nia me la no cy tów. Bia łe plam ki mo gą rów nież
sy gna li zo wać cho ro bę skó ry. Je śli ich licz ba
wzra sta, al bo zle wa ją się w więk sze sku pi ska,
mo gą świad czyć o bie lac twie na by tym. Drob ne,
gę ste bia łe plam ki na ple cach, klat ce pier sio wej
czy brzu chu, zle wa ją ce się w więk sze sku pi ska,
mo gą świad czyć o łu pie żu pstrym czy li za ka że -
niu droż dża ka mi. Bie lac two i łu pież pstry
to choro by skó ry, któ re na le ży le czyć u der ma-
to lo ga.

Aleksandra Sadowska

WS55_uroda:WS  2020-09-03  14:30  Page 26



WS55_uroda:WS  2020-09-03  14:30  Page 27



WS55_uroda:WS  2020-09-03  14:30  Page 28


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf

