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SPIS TREŚCI
Mamy jesień. Czy złotą, polską czy deszczową, ponurą – to się jeszcze okaże. Ale jaka
by nie była, to zawsze z sobą niesie zwiększoną liczbę przeziębień, katarów, wirusowych
infekcji. Warto więc się do niej przygotować.
Najlepiej robić to przez cały rok, ale jak nie robiliśmy, to można zacząć choćby dziś. Chodzi
nam oczywiście o odporność naszego organizmu na wszelkie zakażenia. Zdrowy organizm
obroni się, a nawet jeśli się zarazi, to przejdzie
chorobę lżej i najczęściej bez komplikacji. Co robić, a czego unikać, aby zwiększyć swoją odporność, a tym samym szansę na niechorowanie w okresie jesienno-zimowym? Piszemy
o tym na stronie 19.
Wiadomo, że częste kontakty z innymi
ludźmi narażają nas też na zakażenia. Wystarczy, że ktoś w kolejce czy przy ladzie sklepowej kichnie czy zakaszle i już możemy do domu wrócić zarażeni. Co więc robić? Zakupy
przez Internet! Bez pośpiechu i wychodzenia
z domu. Ale rozważnie, z odpowiednią dozą
ostrożności. Na co zwrócić uwagę, jak wybrać
sprzedawcę, formę płatności i dostawy, jak
ustrzec się przed oszustami? O tym wszystkim
można przeczytać w naszym Temacie Miesiąca.
Życzymy milej (i pożytecznej) lektury,
Redakcja.
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Zakupy
bez wychodzenia z domu

pidemia koronawirusa bardzo namieszała wszystkim w życiu. Zmieniła też wiele
naszych nawyków. Między innymi tych
związanych z zakupami. Chcąc nie chcąc, wiele
osób zaczęło kupować przez Internet, bo przecież przez kilkanaście tygodni galerie handlowe
były pozamykane, a nasze potrzeby nie zniknęły.
Zakupy przez Internet to w wielu wypadkach bardzo wygodna forma nabywania potrzebnych rzeczy. Robimy je siedząc w domowym zaciszu, mamy dowolną ilość czasu
na podjęcie decyzji, możemy obejrzeć tysiące
produktów w stosunkowo krótkim czasie. Minusy? Nie możemy dotknąć produktu, który chcemy nabyć. Ale możemy go – w razie, gdy nam się
nie spodoba – odesłać w ciągu 14 dni od chwili
otrzymania, bez podawania przyczyny. Tak stanowi prawo konsumenckie w przypadku umów

E

zawieranych na odległość (a taką umową jest internetowy zakup rzeczy).
Przed transakcją
Wiadomo, że i w tej branży, czyli zakupów
online, możemy trafić na oszustów. Dlatego decyzję należy podejmować rozważnie. Na co zwrócić uwagę? Jeżeli chcemy zrobić zakupy na stronie sklepu internetowego, a nie znamy go,
sprawdźmy najpierw firmę, która ją prowadzi.
W zakładce „O nas” albo w Regulaminie sklepu,
który musi być udostępniony dla klientów, znajdziemy nazwę firmy i jej NIP. Te dane pozwolą
nam znaleźć ją w Internecie, na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli www.ceidg.gov.pl lub Krajowego Rejestru Sądowego ekrs.ms.gov.pl (tu
znajdziemy spółki i stowarzyszenia, które muszą
mieć nadany nr KRS). Jeśli dana firma jest zare-
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jestrowana, to daje nam pewność, że strona
ma konkretnego właściciela, który odpowiada
za transakcje.
Druga sprawa to kwestia płatności. Najczęściej sklepy oferują możliwość zapłaty za towar przez platformę płatniczą. Najbardziej znanymi i bezpiecznymi operatorami płatności
internetowych są m.in. PayU, Przelewy24, Dotpay, Tpay. Ważne jest, aby w trakcie dokonywania zakupów można było zalogować się do internetowych systemów transakcyjnych banków.
Współpraca sklepu z takim operatorem świadczy
na jego korzyść, gdyż firmy oferujące usługi płatnicze w Internecie także weryfikują swoich klientów.
Natomiast szczególną ostrożność należy
zachować, w sytuacji kiedy sprzedawca nie korzysta z usług operatora płatności internetowych, a jego rachunek bankowy nie jest podany

na stronie sklepu, tylko przesyła go za pośrednictwem e-mail’a.
Dobrym znakiem jest też możliwość zakupu za tzw. pobraniem. Kosztuje nieco więcej, ale
płacimy za towar dopiero po jego otrzymaniu
(i sprawdzeniu – doręczyciel ma obowiązek poczekać, aż klient otworzy paczkę i sprawdzi,
co w niej jest).
Można jeszcze poszukać opinii na temat
danego sklepu w sieci, sprawdzić od kiedy działa, tj. od kiedy jest zarejestrowana domena (datę rejestracji domeny oraz inne informacje nt.
danej domeny można pozyskać np. na stronie internetowej: https://centralops. net/co/domaindossier. aspx).
Nie taki diabeł straszny
Sam zakup przez Internet jest już prosty.
Wszystkie sklepy, bez względu na branżę, dzia-
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łają bardzo podobnie. Najpierw wchodzimy
na odpowiednią stronę, szukamy produktów,
które nas interesują, następnie te wybrane
„wrzucamy” do koszyka. Określamy też ich liczbę oraz podstawowe parametry, np. rozmiar
w przypadku ubrań, czy wagę w przypadku warzyw i owoców. Kiedy w koszyku mamy już
wszystko, co nam jest potrzebne, wówczas wybieramy formę płatności oraz dostawę. Zwykle
płatności możemy dokonać robiąc przelew, można zapłacić kartą (uwaga! Dane karty podawajmy tylko na odpowiednio zabezpieczonych stronach – obok paska adresowego powinien
znajdować się symbol zamkniętej kłódki. Jeżeli

go nie ma lub po kliknięciu w niego wyświetla się
komunikat o tym, że certyfikat wygasł albo jest
niemożliwy do weryfikacji, należy zrezygnować
z dokonywania płatności na takiej stronie) lub
blikiem.
Kolejny krok to wybór dostawcy. Tu też
jest zwykle kilka możliwości. Możemy zamówić
kuriera (np. DPD, DHL, GSL, UPS), który przyniesie nam towar do domu lub pod inny wskazany adres, możemy zdecydować się na odbiór
paczki w paczkomacie, w kiosku ruchu, sklepie
lub na stacji paliw. Wtedy musimy ją odebrać sami, ale plusem tu jest czas, który sami wybieramy. Idziemy po paczkę w dogodnym dla nas
momencie.
Kupując w sklepie internetowym zazwyczaj warto założyć konto klienta. Niektóre sklepy nawet tego wymagają, by w ogóle zrealizować
zamówienie. Założenie konta jest darmowe, ale
wymaga od nas podania podstawowych danych
– imienia, nazwiska, danych kontaktowych –
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez
sklep w związku z RODO.
A może przez Allegro
Allegro to jedna z najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce. Zrzesza zarówno sklepy, jak i prywatnych sprzedawców, dzięki czemu
jest wygodnym narzędziem do zakupów internetowych. Na Allegro możemy kupować m. in.: ubra-
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nia, zabawki, książki, gry, elektronikę, meble, kosmetyki, rośliny i wiele innych rzeczy.
Zakupy na Allegro są bardzo proste. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronie i znaleźć interesujący nas przedmiot. W tym samym
miejscu otrzymamy kilka lub kilkanaście ofert,
dzięki czemu możemy porównać ceny i opcje dostawy. Przedmioty możemy przeglądać również
po kategoriach.
Po wybraniu interesującego nas przedmiotu należy dokładnie zapoznać się z opisem
na stronie sprzedającego oraz sprawdzić, czy sprzedający jest wiarygodny. Jeśli towar spełnia nasze
oczekiwania możemy kupić przedmiot korzystając z jednej z dostępnych opcji: „Kup teraz”, licytacji, dodanie produktu do koszyka i kontynuowanie zakupów (również od innych sprzedawców),
zakup na raty. Następnie wybieramy formę płatności oraz rodzaj dostawy. Po udanych zakupach,
gdy towar do nas dotrze, możemy wystawić
sprzedającemu ocenę.
Na platformie można założyć swoje konto,
z którego później możemy korzystać przy każdych
zakupach, ale możemy też nabyć towary bez rejestracji, jeśli robimy je incydentalnie.
Zakupy na Allegro są bezpieczne, a firma stara się zapewnić kupującym jak największy komfort oraz ochronę na wypadek nieprzewidzianych
sytuacji. Poza Allegro możemy również korzystać
z innych, podobnych platform zakupowych, jak
OLX, Amazon czy Aliexpress.
Warto jednak wziąć pod uwagę, że ceny poszczególnych towarów na aukcjach na Allegro są
najczęściej wyższe niż w sklepach internetowych, które je wystawiają. Dlaczego? Z prostej,

ekonomicznej przyczyny: Allegro od sprzedających pobiera prowizję, która muszą oni wkalkulować w cenę. Można więc pokusić się o znalezienie sklepu, który wystawia swoje towary na Allegro i kupić bezpośrednio z ich strony.
Codzienne zakupy
Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu zakupy
internetowe kojarzyły nam się z towarami ściąganymi z innych krajów, z drugiego krańca Polski, z rzeczami, których nie można było znaleźć
w stacjonarnych sklepach. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Przez Internet można kupić wszystko. Oprócz alkoholu i tytoniu, gdyż
sprzedaż tych używek przez Internet jest niedozwolona. Dlaczego? Bo sprzedający nie może
sprawdzić wieku kupującego.
Przez Internet sprzedają swoje towary duże sieciowe sklepy, dyskonty i supermarkety
m.in. Carrefour, TESCO, Lidl, Auchan czy Stokrotka. Bez problemu kupimy tam te same rzeczy,
co w stacjonarnych sklepach, w tym żywność czy
produkty higieniczne.
Poza tym w sieci znajdziemy wiele sklepów
internetowych, które specjalizują się w dostawie
świeżych produktów oraz towarów codziennego
użytku. Często ceny w nich mogą być konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez cyfrowe sklepy dużych marek. Bez trudu można znaleźć te sklepy wpisując w wyszukiwarce internetowej „zakupy spożywcze online” lub podobne zapytania.
Internetowe zakupy umożliwiło też w czasie pandemii wiele osiedlowych sklepików z myślą o starszych osobach, które nie mogły wychodzić z domu. W tym przypadku obsługa była jeszcze prostsza. Klient zamawiał wybrane produkty i płacił przy ich odbiorze.
Joanna Kucharska
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Ćwiczyć warto przez całe życie, zarówno, kiedy
ma się 25 lat, jak i 80. Choć z czasem zdolność
do długotrwałego wysiłku ﬁzycznego spada,
to umysł może nam pozwolić na zawodową aktywność do później starości. O tym, jak zmieniają się możliwości człowieka wraz z wiekiem
opowiada prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka,
kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

– Kiedy tak naprawdę zaczynamy się
starzeć?
– Niektórzy twierdzą, że już w łonie matki! I rzeczywiście, starzejemy się od dzieciństwa.
Ale dopiero później dochodzą zmiany, z powodu
których zaczynamy gorzej funkcjonować. Staje się
to widoczne w zaawansowanym wieku średnim
i starszym. Pojawiają się problemy ze stawami czy

choroby neurozwyrodnieniowe, np. zmiany otępienne czy choroba Parkinsona.
– Ale dzisiejsi 40, 50, 60-latkowie,
a także ludzie od nich starsi chcą często
wiele czerpać z życia, na przykład uprawiając sport. Jak w tym zakresie zmieniają się możliwości człowieka?
– Niestety, nie jesteśmy w stanie utrzymać
przez całe życie takiej samej sprawności fizycznej,
nawet zakładając idealną kompozycję genetyczną. Doskonale pokazują to rekordy. Na przykład
rekord świata w biegu na 100 m wynosi mniej
niż 10 sekund, natomiast ten sam rekord, ale dla
osób powyżej 100 lat, wynosi 29,8 sekundy. Podstawowym parametrem, określającym zdolność
do wykonania wysiłku aerobowego, jest pochłanianie tlenu. U osoby młodej, lecz niewytrenowanej będzie to średnio około 40 ml na kilogram
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masy ciała na minutę. U mężczyzny-maratończyka – około 80, a u w miarę sprawnego siedemdziesięciokilkulatka – mniej więcej 25. To oznacza, że może w miarę sprawnie maszerować, ale
już nie biegać.
– W jaki sposób więc dozować wysiłek, jak dobierać dyscypliny?
– Po pierwsze należy pamiętać, że żaden
sport wyczynowy nie sprzyja zdrowiu. Uprawia
się go dla chwały i medali, a także ze względów finansowych. Natomiast, według obecnych zaleceń
zdrowotnych, należy trzy razy w tygodniu podejmować wysiłek wytrzymałościowy (tlenowy, aerobowy). W młodszym wieku może to być kolarstwo, bieganie, pływanie, biegi narciarskie,
w starszym – głównie marsz. Oprócz tego dwa razy w tygodniu, przez co najmniej 20 minut należy stosować ćwiczenia siłowe, z odpowiednio dobranym dla danej osoby obciążeniem. I nie należy
zapominać o koniecznych ćwiczeniach rozciągających. Osoby w podeszłym wieku powinny też
dodać zapobiegające upadkom ćwiczenia równowagi.
Jednak trzeba zwrócić uwagę, że w młodszym wieku podstawę lub nawet całość wysiłku
może stanowić trening aerobowy. Zapobiega on
m.in. chorobom układu krążenia, czy cukrzycy.
Z wiekiem dochodzą nowe problemy.
Na starość może pojawić się osłabienie kości czy
mięśni, czasami rozwija się tzw. zespół słabości
(kruchości). Z wiekiem coraz ważniejsze stają się
więc ćwiczenia siłowe i warto przestrzegać wspomnianych proporcji.
– Czy zatem do końca życia można
ćwiczyć na siłowni?
– Niekoniecznie trzeba dźwigać duże ciężary. U starszej osoby mogą to być dwie półlitrowe
butelki z wodą, które będą podnoszone w seriach
po 8-10 razy. Taki wysiłek pomoże zapobiec utracie mięśni i zachować samodzielność.
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– A co z dietą?
– W pewnym stopniu także powinna się
zmieniać. W młodszym wieku po prostu rekomendujemy przestrzeganie piramidy prawidłowego żywienia, a zatem zdrowe diety, czyli
na przykład tzw. śródziemnomorską. Podstawą
powinny być produkty zbożowe, mleczne, należy
jeść także dużo warzyw, owoców, a ograniczać
czerwone mięso, nasycone kwasy tłuszczowe.
Spożycie białka w młodszym wieku powinno wynosić około 0,8 gr na kilogram masy ciała na dobę.
Na starość trzeba te zalecenia zmodyfikować. W diecie powinno znaleźć się od 1 do 1,5 gr
białka na kg masy ciała na dobę, a w czasie rekonwalescencji czy przy zespole słabości nawet powyżej 1,5. Potrzebna może być suplementacja niektórymi witaminami i innymi składnikami.
Na przykład podawanie witaminy D3 i wapnia
pomaga zachować zdrowe kości i mięśnie.
– Często koniecznością jest praca
do późnego wieku, kiedy zaczyna nam doskwierać słabnąca wydajność. Gorzej mają osoby pracujące fizycznie czy umysłowo?
– W pierwszej kolejności spada zdolność
do ciężkiej pracy fizycznej. Organizm człowieka

nie jest przystosowany np. do tego, aby powyżej 60. roku życia ciężko pracować fizycznie. Z kolei zdolność do pracy umysłowej można zachować
do późnej starości, pod warunkiem, że nie pojawiają się jakieś schorzenia, jak np. wczesna postać
choroby Alzheimera. Lekarze, prawnicy czy profesorowie uczelni często pracują jeszcze po 70. roku życia.
– Mówiąc o pracy, nie sposób nie
wspomnieć o stresie, który towarzyszy też
innym sferom. Czy lepiej sobie radzimy
z nim w młodości, gdy jesteśmy silniejsi,
czy później, gdy mamy większe doświadczenie życiowe?
– W młodości mamy większą wydolność, ale
często zachowujemy się niedojrzale, co zmienia
się dopiero z wiekiem. Trudno właściwie powiedzieć, czy łatwiej jest stresować się w wieku 25 lat
czy 55, prawdopodobnie to kwestia indywidualna.
– Z pewnością jednak rośnie z wiekiem potrzeba odpoczynku...
– Oczywiście, potrzeba ta narasta. Skracają się okresy pracy, przerwy stają się coraz częstsze i dłuższe. Coraz bardziej potrzebne stają się
np. poobiednie drzemki.
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– Czy podobnie jest z długością snu
w ciągu doby?
– Niekiedy starsze osoby śpią krócej, budzą
się wcześniej, ale może to mieć związek z pewnymi chorobami. Może się pozornie wydawać,
że śpią krócej, ale trzeba też wziąć pod uwagę właśnie drzemki w ciągu dnia. Statystycznie, potrzeba snu maleje od niemowlęctwa do okresu dojrzewania, w dorosłości wynosi 7-9 godzin i może
nieznacznie obniżać się w wieku zaawansowanym.
– Jest jeszcze kwestia seksu. Można
spotkać różne opinie na temat zmian, zachodzących z upływem lat w tym obszarze.
Czy trzeba uważać, bo za dużo seksu szkodzi? A może przeciwnie, lepiej specjalnie
nie ograniczać aktywności seksualnej
wraz z wiekiem?
– Nic mi nie wiadomo, aby seks szkodził,
oczywiście poza ryzykiem chorób przekazywanych drogą płciową. W późniejszym wieku, z różnych powodów, statystycznie częstotliwość kon-

taktów spada, nawet już w wieku średnim. Jednak dla wielu osób utrzymywanie tego typu relacji jest ważne i uważam, że jest to istotne i dobre
dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Miałem
kiedyś pacjenta w wieku siedemdziesięciu kilku
lat, któremu, jak twierdził, „brakowało sił”. Okazało się, że było to spowodowane wieloma źle
połączonymi lekami. Kiedy udało się je odpowiednio zmodyfikować, pacjent wrócił bardzo
zadowolony po pobycie w sanatorium ze swoją
kolejną narzeczoną.
Rozmawiał Marek Matacz
Źródło: zdrowie.pap.pl

Prof. Tomasz Kostka, internista i geriatra,
Jest absolwentem Łódzkiej Akademii Medycznej.
Uzyskał trzy specjalizacje lekarskie: chorób
wewnętrznych, geriatrii i medycyny sportowej.
Odbył wiele staży w zagranicznych wiodących
ośrodkach medyczno-naukowych. Wykładowca
oraz autor szeregu publikacji naukowych.
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LDL, czyli zły cholesterol

Leki na obniżenie poziomu cholesterolu są skuteczne i przebadane, a szkodliwość nadmiernego poziomu tego lipidu we krwi nie jest mitem.
Uleganie mu w postaci nieuzgodnionego z lekarzem odstawiania leków, w tym statyn, oraz
nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych może
się źle skończyć – ostrzegają lekarze.
Kardiolodzy są zaniepokojeni, bo, jak
zwracają uwagę, w mediach coraz częściej pojawia się fałszywy przekaz, że obniżanie nadmiernego poziomu cholesterolu lekami nie jest konieczne.
– Mamy w tej sprawie coraz więcej sygnałów od pacjentów, którzy są wprowadzani w błąd – przyznał podczas lutowego spotkania w Sejmie prof. Piotr Jankowski, sekretarz
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Było
ono zorganizowane przez Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów na wniosek Towarzystwa, które wcześniej przygotowało apel do pacjentów i wszystkich innych zainteresowanych
tematem – by nie ulegać szkodliwym mitom.
Według badania WOBASZ II, w latach 2013-2014 hipercholesterolemia występowała aż u 64 proc. Polek i 70 proc. Polaków
w wieku 20 i więcej lat. Co więcej, 61 proc.
z nich nie zdawało sobie z tego sprawy. To źle,

bo nieleczona hipercholesterolemia może prowadzić do poważnych powikłań, w tym – miażdżycy, a w konsekwencji – zawału serca i udaru mózgu.
Co to jest hipercholesterolemia?
To podwyższone wartości cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi. Przypomnijmy, że we krwi cholesterol występuje pod dwoma głównymi postaciami:
LDL: tzw. zły cholesterol, który jest odpowiedzialny za zwężanie się światła tętnic i rozwój
miażdżycy;
HDL: tzw. dobry cholesterol, który działa
ochronnie na tętnice, zmniejszając ryzyko
rozwoju miażdżycy.
Kardiolodzy wskazują, że zachorowania
i zgony z powodu chorób układu krążenia w naszym kraju są wciąż wyraźnie częstsze niż w Europie Zachodniej. Jednym z głównych tego powodów jest zbyt wysoki poziom cholesterolu
we krwi u wielu naszych rodaków, na co wskazały wyżej wspomniane badania oraz wcześniejsze badania populacyjne.
Poziom cholesterolu jest mierzony w miligramach na decylitr (mg/dl). Prawidłowe stężenie u osób powyżej 20. roku życia w zależności
od płci wynosi:
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u kobiet: całkowity cholesterol: 125-200
mg/dl, LDL: mniej niż 100 mg/dl, HDL:
co najmniej 50 mg/dl, nie-HDL: mniej niż
120 mg/dl, triglicerydy: mniej niż 150 mg/dl;
u mężczyzn: całkowity cholesterol: 125-200 mg/dl, LDL: mniej niż 100 mg/dl, HDL:
co najmniej 40 mg/dl, nie-HDL: mniej niż
130 mg/dl, triglicerydy: mniej niż 150 mg/dl.
Prezes PTK prof. Piotr Ponikowski podkreśla w apelu, że „informacje podważające rolę
cholesterolu w patogenezie miażdżycy zmniejszają efektywność kampanii promujących zdrowy styl życia, są przyczyną przerywania terapii
przez pacjentów oraz podważają zaufanie
do współczesnej nauki, która nie ma wątpliwości co do przyczynowego związku między stężeniem cholesterolu we krwi, a ryzykiem występowania zawału serca, udaru mózgu oraz długością
życia”.
Czy w razie podwyższonego cholesterolu
zawsze potrzebne są leki?
Nie, decyduje o tym lekarz na podstawie
badań pacjenta, wyników badań dodatkowych
i wywiadu obejmującego pytania o to, na co chorowali i zmarli najbliżsi krewni. W niektórych
przypadkach jest możliwe skuteczne obniżenie
poziomu cholesterolu we krwi wyłącznie zmianą trybu życia, czyli konsekwentnym wprowadzeniem następujących nawyków:
całkowita abstynencja tytoniowa;
znaczne ograniczenie lub eliminacja alkoholu;
regularna aktywność fizyczna;
odpowiednia dieta, np. śródziemnomorska.
Podczas spotkania w Sejmie kardiolog
prof. Barbara Cybulska z Instytutu Żywności
i Żywienia w Warszawie podkreśliła, że odpowiednia dieta, np. śródziemnomorska, zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia oraz hipercholesterolemii. Ma też olbrzymie znaczenie
w trakcie leczenia tych schorzeń. Jednak nie
zawsze wystarczy. Wtedy konieczne jest zażywanie leków obniżających poziom cholesterolu
we krwi.
– Obniżenie stężenia cholesterolu we krwi
powoduje, że będzie go mniej również w blaszce miażdżycowej, dlatego leki, które go obniżają, zmniejszają też ryzyko zawału serca i udaru mózgu – wyjaśnia specjalistka, podkreślając,
że jeśli nie ma podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi, nie rozwija się miażdżyca.
– Zawsze zaczynamy od diety, ale nie
można jej stosować jedynie przez pewien czas.

Odpowiednie odżywianie się i aktywność fizyczna muszą być naszą codziennością, stylem życia – mówi Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ale zaznacza, że statyny powinna zażywać
prawie każda osoba z diagnozą miażdżycy.
– Leki te są stosowane od 30 lat i mamy
dowody, że wydłużają życie – podkreśla specjalista.
Statyny: spisek koncernów
farmaceutycznych?
W internecie mnożą się teorie spiskowe,
w myśl których szerokie stosowanie i zalecanie
statyn wynika wyłącznie z chęci zysku po stronie producentów tych leków oraz przekupionych przez nich lekarzy.
– To absurdalne twierdzenie – oburza się
prof. Jankowski.
Jak każdy lek, tak i statyny mogą mieć
działania uboczne. Lekarz, zlecając jakikolwiek
lek, dokonuje analizy potencjalnych korzyści
i strat dla pacjenta. Jeśli pojawiają się działania
niepożądane, konieczna jest zmiana postępowania.
Warto przy tym pamiętać, że produkcja
i obrót lekami podlega bardzo ścisłemu nadzorowi, zarówno przed wprowadzeniem ich na rynek, jak i lata po tym fakcie. Każdy ma prawo
zgłosić zaobserwowane działanie niepożądane
leku, a profesjonaliści medyczni tacy jak lekarz
mają wręcz ustawowy obowiązek takiego zgłoszenia. W Polsce instytucją monitorującą bezpieczeństwo leków oraz przyjmującą i analizującą zgłoszenia o działaniach niepożądanych
jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.
Na jego stronie internetowej stale aktualizowana jest sekcja dotycząca komunikatów
bezpieczeństwa o lekach.
Drugą instytucją zajmującą się bezpieczeństwem leków jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. W razie podejrzenia wystąpienia wady leku podejmuje decyzję o wstrzymaniu go
w obrocie lub wręcz jego wycofaniu z rynku.
Komunikaty na temat tych decyzji także można
znaleźć na stale aktualizowanej stronie internetowej PIF. Co ciekawe, najczęściej zgłoszenia
o podejrzeniu wady leku wysyłają jego producenci…
Źródło: zdrowie.pap.pl
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Ekstrakty konopi a odporność
Koronawirus odpowiedzialny za aktualną pandemię to SARS-CoV-2, a choroba którą powoduje COVID-19.

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

Wirusy są nawet 1000 razy mniejsze niż
niektóre komórki ludzkie oraz wielokrotnie
mniejsze od bakterii. Bardzo się od nich różnią
i dlatego nie działają na nie antybiotyki, a niektóre wirusy atakują komórki bakteryjne.
Same wirusy są nieaktywne i aby móc się
rozmnażać, wnikają do komórki żywiciela,
„przeprogramowują” ją z pełnienia własnych
funkcji na produkcję elementów wirusa. Dlatego trudno znaleźć lek przeciwwirusowy, który
nie byłby toksyczny dla gospodarza.
Wzmocnienie sił obronnych
Natura wyposażyła nasz organizm w wiele mechanizmów skutecznie broniących nas
przed wnikaniem patogenów. Podstawową barierą jest nieuszkodzona skóra i błony śluzowe.
Bardzo ważne jest nawadnianie organizmu, ponieważ suche błony śluzowe pękają i stają się
wrotami zakażeń. O wodzie szczególnie muszą
pamiętać osoby starsze, gdyż u nich bywa zaburzony mechanizm odczuwania pragnienia i nie
chce im się pić. Każdy układ ma swoje mechanizmy obronne. Niektóre działają stale, inne
uruchamiają się w odpowiedzi na zakażenie.
Ludzki organizm jest jak skomplikowana maszyneria, której pewne mechanizmy nauka już
poznała, a pozostałe czekają na odkrycie. Immunologia to temat złożony i konieczne jest podejście do niego ze zdrowym rozsądkiem.
Nadmierne, ciągłe pobudzanie odporności może doprowadzić do zaatakowania własnych tkanek i rozwoju chorób autoimmunologicznych, a także wiązać się z powikłaniami,
np. ze strony układu krążenia.
Trzeba skupić sie na wzmocnieniu
sił obronnych, by organizm sam łatwo
mógł sobie poradzić z infekcją.
Ekstrakty z konopi wykazują fizjologiczną
ambiwalentność. W zależności od potrzeb pobudzają lub hamują procesy przebiegające w organizmie. Dzięki temu mają zastosowanie
w regulowaniu odporności. Niektóre z recepto-

rów układu endokannabinoidowego – czyli naszego wewnętrznego układu reagującego zarówno na kannabinoidy, które organizm sam
produkuje, jak i te wytwarzane przez rośliny konopi – znajdują się w narządach związanych
z odpornością: w węzłach chłonnych, śledzionie, grasicy, migdałkach, leukocytach, makrofagach, a także w szpiku kostnym.
Układ endokannabinoidowy przywraca
w organizmie homeostazę, czyli równowagę
funkcjonowania w stosunku do zmiennych zewnętrznych warunków środowiska. Układ ten
jest ściśle powiązany z pozostałymi układami
w organizmie, dlatego kannabinoidy mają zastosowanie w tak ogromnej liczbie schorzeń
z tak dobrymi skutkami.
Konopie nie są lekiem na koronawirusa, ale poprzez wywarcie wpływu
na organizm wspomagają nasze własne
siły obronne.
Jednym z pierwszych efektów widocznych
przy prawidłowym stosowaniu jest poprawa
snu. Aromat konopny Mr Hemperek ma tę
przewagę nad lekami chemicznymi, że nie tylko
ułatwia zasypianie i zwiększa długość snu, ale
również sen po nim jest fizjologiczny,
ma wszystkie fazy i daje prawdziwą regenerację. Rozmowy z pacjentami w aptece pokazują
jak ważny jest to aspekt, a żaden lek do leczenia
bezsenności tego nie zapewnia. Dodatkowo
wiele z nich uzależnia.
Regularne stosowanie
Po prawidłowym zastosowaniu w ciągu
kilku dni widać zwiększenie odporności na stres
oraz działanie przeciwlękowe. W sytuacji przedłużającej się pandemii jest to ogromnie ważne. Regularne stosowanie przez okres 3-4 tygodni ma znaczący wpływ na normalizowanie
ciśnienia i pracy serca, co przekłada się zarówno na zwiększenie wydolności organizmu, odczuwalne jako więcej energii i siły, jak i lepsze
dotlenienie tkanek. Mało jest preparatów, które, tak jak konopie u jednej osoby obniżają ciśnienie a u innej podwyższają (wspomniana
wcześniej fizjologiczna ambiwalentność) i zawsze są to preparaty naturalne. Człowiekowi
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mimo ogromnych laboratoriów, rzeszy naukowców o różnych tytułach i dostępu do najlepszych nowinek technicznych, dotąd się to nie
udało.
140 kannabinoidów w olejku CBD
Na rynku mamy wiele ekstraktów z konopi i wybór najlepszego jest trudny. W Polsce
większość otrzymuje się za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym. Daje to produkt ubogi
w kannabinoidy, o niskim stężeniu CBD (cannabidiolu), głównego składnika czynnego w konopiach legalnie rosnących w Polsce. Trzeba
użyć specjalnych instalacji i robi się to w zakładach przemysłowych, np. w Puławach, gdzie zakład ekstrakcji nadkrytycznej jest jedną z dziedzin działalności, obok zakładu technologii
kwasu azotowego, zakładu nawozów czy katalizatorów. W tych produktach trzeba sztucznie
zwiększać zawartość % składnika czynnego,
przez dodanie izolatu CBD, często z Chin, co zaburza naturalną proporcję kannabinoidów z rośliny i obniża skuteczność. Bywa, że producenci
dodają terpeny uzyskane z konopi indyjskich,
aby zapach był bardziej intensywny. Naturalnie
polskie konopie mają delikatniej wyczuwalny
zapach oraz inną konfigurację kannabinoidów
niż indyjskie. Nie mają też działania uzależniającego.
Aromat konopny CBD Mr Hemperek wytwarzany jest w Polsce przy użyciu metod otrzymywania ekstraktów roślinnych, tak samo jak
w USA, Europie i Izraelu, kraju w którym naj-

Zakupu można dokonać na stronie

www.mrhemperek.pl
Umieściliśmy tam więcej informacji o konopiach
i odporności, dawkowaniu, podejściu lekarzy,
historie osób stosujących nasze produkty
a także sukcesywnie dodajemy artykuły
o stosowaniu konopi w różnych schorzeniach.
Adres strony trzeba wpisać dokładnie,
z uwagi na coraz wiecej podróbek.

tel. +48 663 839 103
dłużej bada się i leczy konopiami. Pozyskujemy
ekstrakty bogate w składniki działające, nasz
produkt zawiera ponad 140 kannabinoidów
i innych związków towarzyszących. Synergia
działania to lepsza skuteczność. Większość firm
oferujących produkty z konopi za tym nie nadążyło.
Najlepsze efekty daje regularne stosowanie Aromatu konopnego CBD Mr
Hemperek. Z każdym miesiącem efekty są
bardziej widoczne a samopoczucie lepsze.
Zaczynamy od stężenia 24% i dawkujemy 3x dz. po 1 kropli, najlepiej w równych odstępach co 8 godzin, po posiłku lub w trakcie.
Opracowanie: mgr Anna Szyszkowska
– konsultant w Mr Hemperek Sp z o.o.,
mgr farmacji, specjalista farmacji aptecznej,
dyplomowany dietoterapeuta
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Niezwykłe właściwości
oleju konopnego

fot. AdobeStock

Od kilku lat mamy na rynku kosmetycznym bum
na produkty wytworzone na bazie oleju konopnego. Skąd taka ich popularność? Odpowiedź jest
prosta – za sprawą ich wyjątkowych naturalnych właściwości, które są niezwykle cenne dla
naszej skóry.
Konopie są jednym z najtrwalszych, najcenniejszych i najbardziej ekologicznych surowców na świecie. Jeszcze 100 lat temu niemal
każda kartka papieru była wytworzona z konopi, gdyż łyko jej łodyg zawiera do 77% celulozy.
Do XX wieku aż osiemdziesiąt procent wszystkich tkanin na ubrania, namioty, bieliznę, koce,
prześcieradła, ręczniki i obrusy było wykonanych z włókna konopnego. Kwiaty rośliny stosowano w różnych kulturach, jako skuteczny śro-

dek w leczeniu malarii, jaskry, zaparć, nadciśnienia, astmy oskrzelowej, a także bólów reumatycznych. Już 4 tysiące lat temu w chińskiej
i hinduskiej medycynie ludowej wykorzystywano przeciwbólowe oraz rekreacyjne działanie
kwiatów konopi. Niestety w 1939 r. w Stanach
Zjednoczonych zdelegalizowano posiadanie
i uprawianie tej rośliny. Złą sławę przyniosła
konopi jej indyjska odmiana zawierająca w swoim składzie większe ilości psychoaktywnego
kannabinoidu THC. Za przykładem USA w kolejnych latach poszły inne kraje.
Uderzyło to w branżę produktów konopnych, mimo że w przemyśle i kosmetykach wykorzystuje się odmianę siewną, czyli Cannabis
Sativa, nieposiadającą właściwości narkotycznych. Olej z konopi siewnej wykazuje niezwykłe
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właściwości prozdrowotne i pielęgnacyjne korzystne dla skóry ciała i twarzy oraz włosów.
Olejowa skarbnica
Co takiego zawiera olej pozyskiwany z nasion konopi? Przede wszystkim niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, w skrócie NNTK,
czyli omega-3 i omega-6, które stanowią aż 80%
składu oleju konopnego.
Działają one bardzo korzystnie na organizm człowieka stosowane wewnętrznie i zewnętrznie.
Znakomicie nawilżają skórę, przywracając jej odpowiednią wilgotność. Mają też zdolność uzupełniania braków struktury cementu
międzykomórkowego, dzięki czemu poprawiają funkcje ochronne naskórka, uelastyczniają
go i zmniejszają utratę wody. Przywracają równowagę hydrolipidową skóry oraz redukują wydzielanie sebum, a co za tym idzie w widoczny
sposób wygładzają skórę pozostawiając ją w dobrej kondycji i zapobiegają jej przedwczesnemu
starzeniu.
Wzmacniając naturalną odporność skóry,
sprawiają, że jest ona mniej wrażliwa na zewnętrzne czynniki atmosferyczne (mróz, słońce, wiatr). NNKT przyspieszają również gojenie
ran i zmniejszają blizny, co jest szczególnie ważne przy skórze trądzikowej z zaognionymi wypryskami. W oleju z konopi siewnej znajdziemy
też nasycone kwasy tłuszczowe, odmładzające,
odżywcze witaminy A i E, przywracające skórze
zdrowie witaminy z grupy B, witaminę K

wzmacniającą naczynia krwionośne, witaminę D, minerały, przeciwutleniacze, proteiny,
aminokwasy, karoten, fitosterole, fosfolipidy
oraz całą gamę substancji czynnych, które mają właściwości antyseptyczne, antyoksydacyjne, regenerujące i przeciwzapalne.
Komu dedykowane
Kosmetyków na bazie oleju konopnego
używać mogą wszyscy, chyba że ktoś jest uczulony na jakąś substancję zawartą w oleju, co się
jednak rzadko zdarza. Produkty konopne oprócz
silnych właściwości nawilżających wykazują
również tendencje do zmniejszania przebarwień i wyrównywania kolorytu skóry.
Szczególnie polecane są osobom z problemami skórnymi, czyli z bardzo suchą i szorstką
skórą, atopową, łuszczycową, trądzikową oraz
bardzo wrażliwą (konopie mają właściwości hipoalergiczne). Znakomicie sprawdzą się również w pielęgnacji skóry dojrzałej, gdyż działają jak balsamy młodości z powodu obecności
antyoksydantów.
Kosmetyki te dobrze pielęgnują cerę, nawilżają, wygładzają i chronią. Osoby z cerą wrażliwą i dotkniętą AZS docenią je ze względu
na ich wzmacniające, ochronne i łagodzące działanie. Produkty na bazie konopi przyspieszają
też regenerację skóry, redukują świąd i zaczerwienienie, a przy tym nie powodują reakcji alergicznych.
Najbardziej efektowne działanie zauważą
osoby borykające się z problemami cery trądzi-

R

E

K

L

A

M

A

WS56_uroda:WS

18

2020-09-11

E

K

L

Page 18

| URODA

Niezwykłe właściwości...
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kowej. A to dzięki znakomitym właściwościom
przeciwzapalnym oleju konopnego. Wypryski
goją szybciej i pojawiają w mniejszej ilości,
a przetłuszczanie jest zredukowane. Skóra odzyskuje zdrową równowagę, stopniowo się wygładza i normuje.
Do ciała, włosów, twarzy
Ze względu na nawilżające właściwości konopi produkuje się na ich bazie kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji całego ciała, w tym oddzielne do rąk i do stóp, do twarzy i włosów.
Mamy do wyboru kremy, balsamy, maści, szampony, odżywki, mydła, żele pod prysznic, olejki
do masażu, kosmetyki przeciwsłoneczne (olej
konopny zabezpiecza skórę przed niekorzystnym działaniem UV, przy czym nie przeszkadza
w syntezie witaminy D) oraz preparaty dla niemowląt i dzieci.
Warto zaznaczyć, że olej konopny bardzo
szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze
tłustego filmu. Należy do tzw. olejów suchych

A

i m.in. dlatego jako składnik kosmetyków cieszy
się takim powodzeniem.
Dużą popularność na rynku kosmetycznym zdobyły też konopne szampony i odżywki
do włosów. Szczególnie wśród osób walczących
z łupieżem oraz wypadaniem włosów.
Olej konopny jest wysoko wchłanialny,
przez co pielęgnuje nie tylko włosy, ale i skórę
głowy, łagodzi przy tym podrażnienia, a także
reguluje pracę gruczołów łojowych, co zapobiega przetłuszczaniu się włosów.
Właściwości oleju konopnego, jak m.in.
zawartość NNKT, działają korzystnie na łuskę
włosów, nadając im miękkość, objętość, blask,
a także świetnie nawilżają i ułatwiają rozczesywanie.
Jednym słowem olej konopny i CBD
(w oleju pozyskiwanym z kwiatów konopi) mają tak wiele różnych pożądanych właściwości,
że warto rozejrzeć się za kosmetykami, które
mają je w swoim składzie.
Opracowanie: Joanna Kucharska

WS56_zdrowie_BIS:WS

2020-09-11

12:39

Page 19

ZDROWIE |
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Nadchodzi jesień i kwestia odporności coraz
częściej zaprząta naszą uwagę. Jak co roku,
spodziewamy się sezonu infekcji, przeziębień,
kaszlu, kichania i złego samopoczucia. Jak sobie
pomóc? Co możemy zrobić, by wirusy i bakterie
nie były w stanie sforsować naszego systemu odpornościowego? W tym roku sytuacja jest dużo
poważniejsza i trudniejsza niż zwykle.
COVID-19. Słowo, które od ponad pół roku towarzyszy nam codziennie i niezmiennie budzi strach. Wirus zmienił nasze życie, relacje i zachowania społeczne. A spodziewamy się, że jesienią naprawdę pokaże, na co go stać. Najważniejsze, żeby stosować się do zaleceń służb medycznych. Myjmy ręce jak najczęściej! Dezynfekujmy je. Dezynfekujmy też wszystkie przedmioty, które z wirusem mogły mieć kontakt: telefony, klucze, klamki, wyłączniki światła, piloty
do urządzeń, portfele, torebki. Zachowujmy dystans społeczny. Maseczki to obowiązkowy wyraz troski o innych i siebie. Przestrzegajmy zasad, nośmy maski we wszystkich pomieszczeniach
zamkniętych, w sklepach, kościołach, instytu-

cjach, komunikacji publicznej. Dbajmy o siebie
wzajemnie. I… wzmacniajmy własną odporność!
Czym jest odporność?
Niektórych ludzi chroni przed większością
zachorowań, a u innych tak łatwo zawodzi i powoduje, że każdy wirus czy bakteria błyskawicznie infekuje cały organizm. Najogólniej mówiąc
to komplet mechanizmów, które pomagają wytworzyć odpowiedź odpornościową, czyli zdolność czynnej i biernej ochrony organizmu
przed patogenami. Badaniem odporności zajmuje się immunologia. A co to oznacza w praktyce?
Odporny organizm nie jest podatny na niekorzystne czynniki zewnętrzne: brak wody, pokarmu,
obecność chorobotwórczych organizmów, toksyn i pasożytów. Potrafi on sobie z nimi poradzić
dzięki narządom, w których powstają i w pewnym sensie „uczą się” komórki odpornościowe.
Te narządy to szpik kostny, grasica, śledziona,
węzły chłonne i migdałki.
Na świat przychodzimy z wrodzoną odpornością, tzw. nieswoistą, a w ciągu życia, styka-
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jąc się z rozmaitymi czynnikami chorobotwórczymi nabywamy odporności swoistej. Wpływ
na powstanie i dobry stan tej odporności mają
np. szczepionki oraz styl życia, profilaktyka
i czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, w którym
żyjemy. Najłatwiej wyobrazić sobie, że nasza odporność to rodzaj armii, która chroni organizm
przed atakującymi chorobami. „Zarządza” tą armią grasica, a limfocyty, komórki krwi stanowiące „pierwszą linię obrony”, powstają w szpiku
kostnym, a stacjonują głównie w węzłach chłonnych. Wspomagają je inne komórki, makrofagi,
które „pożerają” komórki chorobotwórcze, trafiające do krwiobiegu. To, oczywiście, tylko obrazowe uproszczone porównanie, pozwalające sobie wyobrazić, jak ten skomplikowany układ funkcjonuje.
Co osłabia układ odpornościowy?
Co jej nie sprzyja, a czasem wręcz rujnuje?
Bo, rzecz jasna, działa ona prawidłowo i chroni
nas wówczas, gdy o nią dbamy. Geny są ważne,
ale wiele też możemy zdziałać, pielęgnując swój
układ odpornościowy. Kiedy zaczynają nas łapać
częste infekcje, nawracające przeziębienia czy ataki opryszczki, zapalenia gardła, katar to pierwszy sygnał osłabienia układu odpornościowego,
nasz system zabezpieczeń zawodzi. Dlaczego?
Przyczyn może być wiele.
Po pierwsze: zła dieta. Jemy za mało warzyw i owoców, zbyt wiele tłuszczów nasyconych
i żywności przetworzonej. Dostarczamy organizmowi za mało witamin i minerałów, które
chronią nas przed chorobami.
Po drugie: siedzący tryb życia, mało ruchu na świeżym powietrzu. Spędzamy całe dnie
przed ekranem monitora, a wieczorem zalegamy przed telewizorem. Mała aktywność fizyczna sprzyja nadwadze i wielu powiązanym z nią
chorobom.
Po trzecie: stres. Przepracowanie, presja,
hektolitry kawy, brak snu… To wszystko rujnuje nasz układ odpornościowy, który nie jest
w stanie skutecznie chronić nas przed chorobami powiązanymi z takim trybem życia.
Po czwarte: używki. Kawa, alkohol, dym
nikotynowy. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że nie sprzyjają zdrowiu...
Po piąte: sterylne warunki życia, detergenty, antybiotyki. Niszczą odporność, nie pozwalają na tworzenie się naturalnych mechanizmów obronnych. Nie nadużywajmy ich. Są
ważne i potrzebne, ale korzystajmy z nich z rozwagą.

Po szóste wreszcie – warunki życia. Klimatyzacja, smog, napięcie emocjonalne, nieregularny tryb życia. Oczywiście, najczęściej nie możemy uciec od uwarunkowań cywilizacyjnych. Ale
możemy i powinniśmy nauczyć się relaksować,
korzystać z wypoczynku na świeżym powietrzu, dbać o regularny i higieniczny styl życia.
Jak zwiększyć odporność?
No cóż, najprościej mówiąc: unikając tego,
co opisane powyżej.
Warto zacząć od właściwej diety, rozumianej nie jako kuracja, ale styl odżywiania.
Wzbogacenie jadłospisu o większą ilość warzyw i owoców oznacza większą ilość antyoksydantów, które pomagają zwalczyć wolne rodniki, osłabiające układ odpornościowy. Mowa
głównie o witaminach A, C i E (marchew, brokuły, szpinak, jarmuż, pomidory, papryka, cytrusy, porzeczki, truskawki).
Wielkim dobrodziejstwem są kiszonki. Korzystajmy z nich. To naturalne probiotyki,
wzmacniające jelita, a w jelitach znajduje się mnóstwo limfocytów, które chronią nas przed rozmaitymi patogenami. Kiszone ogórki, kapusta,
kwas buraczany to tylko początek przygody
z kiszonkami. Przywrócą równowagę bakteryjną w jelitach i doskonale będą stymulować odporność. Probiotyków dostarczą też jogurty naturalne. Doskonale wspomogą nas również własnoręcznie hodowane kiełki i soki, świeżo wyciskane z warzyw i owoców. Postawmy też na ruch.
Każdy rodzaj aktywności fizycznej jest dobry, dobierzmy taki, jaki lubimy i na jaki możemy sobie pozwolić. Ważne, by był regularny. Co najmniej 3 razy w tygodniu po 30-60 minut. Cenny będzie nawet energiczny spacer. A może ro-

Na zakończenie jeszcze ciekawostka. Czy
wiecie, że śmiech jest świetnym sposobem
na poprawę odporności? Głośny, serdeczny,
angażujący całe ciało nie tylko zwiększa ilość przeciwciał, ale też jest naszym wielkim sprzymierzeńcem w redukcji stresu. A nic bardziej nie wpływa na obniżenie odporności niż stres. Zatem
śmiejmy się na zdrowie!
Źródło: zdrowie.pap.pl
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wer? Taniec? Basen? Aktywność fizyczna poprawia kondycję, uwalnia endorfiny, redukuje stres,
dotlenia organizm.
Nie można zapominać też o porządnym regularnym wysypianiu się. Przemęczony organizm
jest podatny na infekcje. Nie wolno zarywać nocy, nie wysypiać się. Potrzebujemy około 8 godzin niezakłóconego snu na dobę. Głęboki,
zdrowy sen powoduje wzrost dobroczynnych limfocytów we krwi. Więc koniecznie wygospodarujmy czas na odpowiednią dawkę snu, dbajmy
by sypialnia była przewietrzona, zaciemniona i pozbawiona wszelkich zbytecznych źródeł
dźwięków i migających światełek. Sen to zdrowie. Całkiem dosłownie.
Największym wrogiem naszej odporności
jest stres. System odpornościowy jest ściśle powiązany z systemem nerwowym, a stres zakłóca ich harmonijne współdziałanie. Wszystko,
co minimalizuje napięcie i niepokój sprzyja
podnoszeniu odporności. Współczesny świat
stawia nam wiele wymagań, żyjemy pod nieustanną presją, dlatego warto nauczyć się relaksować.
Jest wiele prostych metod, które pomogą rozluźnić się, ukoić nerwy i uwolnić umysł od czarnych
myśli. Można spróbować form medytacji, popracować nad techniką oddychania albo po prostu
wybrać obcowanie z przyrodą, poszukać kreatywnego hobby.
Z prostych metod wspomagania odporności dobrze byłoby pamiętać o … hartowaniu organizmu. Stara, dobra metoda, która nic nie straciła na skuteczności. Znanym sposobem jest brodzenie w zimnej wodzie. Napełniamy wannę tak,
by woda sięgała do połowy łydek i energicznie brodzimy przez kilka, kilkanaście minut. Po takiej
sesji stopy trzeba dokładnie osuszyć i wymasować (można do tego celu użyć maści delikatnie
rozgrzewającej). Prostszą i szybszą metodą jest
naprzemienny, zimny i ciepły prysznic. Na zmianę polewamy ciało ciepłą wodą (30-60 sekund)
i zimną (3-5 sekund). Zabieg kończymy wodą
o temperaturze ciała. Taki natrysk fantastycznie
poprawia samopoczucie, stymuluje odporność
i dodaje energii.
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Jesienny
apel zdrowotny
Mili Państwo! Dzisiaj felieton powakacyjny, może nawet prowokacyjny, ale trochę mi
się refleksji zebrało, oj zebrało! Będzie jak zwykle konkretnie, choć dzisiaj z autentyczną
troską.
głowie
mam ciągle dwa obrazy z ostatniego lata.
Jak większość obywateli złaknionych odprężenia po różnych
stresach związanych
z pandemią, wyjechałam na letni wypoczynek. Najpierw nad Bałtyk, bo wiadomo, morza
szum, ptaków śpiew, no i ta złota plaża pośród
resztek drzew! Wymarzona sprawa dla umęczonego ludu pracującego miast i wsi i wcale
mnie nie dziwi, że naród tak tłumnie nad morze
zjechał. Oczywiście marzenia, a rzeczywistość
to dwie różne sprawy, ale oszczędzę Państwu
uwag na temat folkloru w rodzimym nadmorskim kurorcie. Wiedziałam, na co się piszę i nie
ma co strzelać fochów. Najważniejsze, że wypoczęłam. Przy okazji wzbogaciłam się o liczne
obserwacje natury socjologicznej oraz nadrobiłam brak znajomości repertuaru disco-polo,
a jak wiadomo, trzeba się rozwijać. Ale ja nie
o tym.
Kiedy pojawiłam się na plaży spragniona morskich widoków, to pierwszym widokiem, jaki
rzucił mi się w oczy był znaczny wzrost obwodów szanownych pań i panów, a także niestety,
dzieci, zwłaszcza chłopców. Polepszyło się w narodzie, co cieszy, bardziej zastanawia lekkomyślność w podejściu do własnego zdrowia,
zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji. Może
ten wirus nie jest taki groźny, jak się na początku wydawało, może się od niego nie umiera,
może jest do zwalczenia. Na pewno jednak
znaczny nadmiar kilogramów i ogólna nieruchawość na kondycję i odporność organizmu dobrze nie wpływa. I nie mówimy tylko o miłościwie nam panującym, ale o całej liście chorób
cywilizacyjnych spowodowanych stylem życia.

FAJNA BABA NIE RDZEWIEJE

fot. arch. autorki
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Pamiętam doskonale, jak na wiosnę, podczas
pierwszego etapu pandemii, rekordy popularności biły artykuły i posty o budowaniu odporności, odpowiedniej diecie i konieczności ruchu
w celu wzmacniania organizmu. I co się z tym
stało? Czy potrafimy mobilizować się tylko w obliczu zagrożenia, a potem hulaj dusza diabła nie
ma? Jest we mnie zrozumienie i empatia dla
otyłości wynikającej z układu genetycznego czy
jakichś głębszych przypadłości chorobowych.
Nie chodzi mi o konkursy Miss & Mister Polonia i nie jestem też inkwizycją do tropienia kilku nadprogramowych kilogramów. Ale to, co zobaczyłam nad morzem napawa grozą. A później
skargi na niewydolny system opieki zdrowotnej.
O niewydolnym systemie własnej dbałości
o zdrowie jakoś nikt nie mówi. Wirus ponoć
ciągle jest, media codziennie donoszą o nowych
zakażonych, ale ja czuję, że tej jesieni niekoniecznie wirus będzie najgroźniejszy. Będą nas
zabijać wszyscy starzy przyjaciele – choroby
serca, krążenia, cukrzyca, udary, czyli wszystko
to, czego skutki można minimalizować odpowiednim stylem życia.
Obraz drugi: kolejny tydzień w wiejskiej agroturystyce na Pojezierzu Drawskim. Cisza, spokój,
mało ludzi, piękna przyroda. I charyzmatyczny
gospodarz pan Szymon (61), dużo mówiący
o zdrowiu. Zaciekawiło mnie to, zaczęliśmy rozmawiać. I cóż się okazało? Jeszcze kilka lat temu za dużo pił, za dużo palił, jadł byle co i ruszał się tyle, co w pracy. Chorował dwa razy
w miesiącu. Pewnego dnia zauważył, że trudno
mu biegać za kilkuletnimi wnukami. To go zirytowało, wpisał w google „dlaczego ludzie chorują”, znalazł kilka interesujących artykułów i wystąpień na YouTube i tak to się zaczęło.
Rozpoczął proces zdrowienia, co wymagało samozaparcia i dyscypliny, ale było warto. Rzucił
alkohol i papierosy, zdrowo się odżywia, jeździ
na rowerze, pływa, ćwiczy. Jest innym człowie-
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kiem. Mówi, że czuje się świetnie, ma mnóstwo
energii, chce spełniać marzenia. Jego historia
ukaże się na blogu jesienią.
Dwa obrazy, dwa światy. Wydaje się, że niestety tacy ludzie jak Szymon są w mniejszości. Potwierdził to okładkowy artykuł w Tygodniku
Powszechnym (nr 32 z 9 sierpnia) „Nasz pierwszy nałóg. Gorzka prawda o cukrze” o niszczycielskich skutkach spożywania nadmiernych
ilości „słodkiej trucizny”. Tych wszystkich ciast
i torcików, napojów gazowanych, gofrów, batoników, ale też słodkich soków, jogurtów, żywności przetworzonej, śmieciowego jedzenia i tak
dalej i tak dalej. Liczby dotyczące otyłości w społeczeństwie polskim zatrważają. Polska jest liderem w Europie pod względem dynamiki wzrostu w tym zakresie. Aż ponad połowa Polaków
powyżej 15 roku życia zmaga się z nadwagą lub
otyłością (60% mężczyzn i 40% kobiet), co trzeci chłopiec i co czwarta dziewczynka w wieku
5-9 lat! Ilość chorób powodowanych niewłaściwym odżywianiem i brakiem ruchu poraża równie mocno.
Dlaczego dbamy o nasze czworonogi, samochody, domy i ogrody, a nie dbamy o nas samych?
Problem nie leży w tak zwanej kasie, zapewniam! Warzywa i woda nie kosztują dużo, trochę
ruchu na świeżym powietrzu czy wizyta na basenie też nie jest kosztem, którego większość Polaków nie jest w stanie udźwignąć. Brakuje chęci, być może tradycji, być może ogólnonarodowego programu pro-zdrowotnego. Taki program walki z otyłością ogłosił latem premier
Wielkiej Brytanii Boris Johnson, po tym jak
sam ciężko przeżył zarażenie wirusem COVID 19. Swoje strategie mają też kraje skandynawskie i Holandia.
Nowo mianowany minister zdrowia w Polsce
prof. Leszek Czupryniak udziela na ten temat
dość wymijających i mglistych odpowiedzi:
„trzeba”, „kiedyś”. „…taki plan nie jest łatwo
uzgodnić, gdy rządy szybko się zmieniają, ministerstwa łączą się, dzielą, a politycy myślą przede
wszystkim jak wygrywać kolejne wybory. Problem walki z nadwagą, otyłością, a w konsekwencji z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi, polega na tym, że musimy zrobić coś
dziś, żeby zobaczyć efekty za 10-15 lat. To duże
wyzwanie.” – mówi pan minister w wywiadzie
dla tygodnika „Do Rzeczy. O zdrowiu” (szóste
wydanie specjalne, wrzesień 2020).
Nasz system zdrowotny niewątpliwie jest przeciążony, nawet jeśli chodzi o zwykłe wizyty u lekarza domowego, o konsultacji u specjalisty

i zapisach na rehabilitację nawet nie wspominam! Zarówno lekarze jak i fizjoterapeuci mówią wprost: wielu pacjentów uniknęłoby schorzeń, gdyby chcieli choć trochę o siebie zadbać!
Wszyscy najchętniej korzystaliby z gotowych,
jak najszybszych rozwiązań – środek przeciwbólowy, zabieg, operacja – i to nawet na kręgosłupie! Tymczasem już miesiąc chodzenia np.
na jogę może przynieść znaczącą poprawę.
Na pewno nie pomagają też natrętne reklamy leków np. cudownych środków na wątrobę. Jedz
co chcesz i ile chcesz, a potem łyknij i sprawa załatwiona! Tylko czy na pewno? W sieci krąży
mem o dwóch kolejkach: przy okienku „Leki
i operacje” kłębiący się tłum, przy okienku
„Zmiana stylu życia” – żywej duszy. Wymowne,
nieprawdaż?
Dlaczego tak się dzieje? Przeprowadzałam mini-sondę wśród znajomych w moim wieku. Panie nie ćwiczą, bo nie są do tego przyzwyczajone, nie lubią, nie chce im się albo wstydzą się
swojego ciała, swojej kondycji. Panowie tradycyjnie nie lubią się przemęczać, a jeśli już to muszą robić coś spektakularnego, co zrobi wrażenie. Pewien mój kolega powiedział, że on
to najchętniej chodziłby na basen, ale jak już
pójdzie to chciałby przepłynąć minimum 1,5 km,
żeby to miało sens. Efekt jest taki, że nie chodzi
w ogóle, bo nie znajduje tyle czasu albo po pracy nie ma siły, żeby taki dystans pokonać.
„O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha!”
Piszę o tym wszystkim, bo wiem, że mnie ruch
pomógł na różne moje problemy o wiele lepiej
niż zabiegi fizykoterapii czy nawet zastrzyki.
Chodzenie z kijkami czy rower to najprostsze
formy ruchu dla każdego. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się joga (u mnie w grupie sporo „dojrzalsów” – oczywiście pań
– i to takich nawet około 70-tki) albo slow jogging – rekomendowany dla osób starszych! Dobroczynny wpływ na cały organizm ma pływanie i oczywiście TANIEC, czyli jak wieść gminna
nieść, specjalność sanatoryjna.
I zakładam, że właśnie w sanatorium czytają
Państwo ten artykuł. Chwalebne, że w ten sposób dbacie o swoje zdrowie. Przez najbliższy tydzień, może dwa, może nawet więcej. A co się
dzieje przez cały rok? Jesień to dobry moment
na podejmowanie decyzji. Najlepiej takich jak
Szymon.
Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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Francuski akcent
w Wielkopolsce

Zamek w Gołuchowie to jeden z cenniejszych zabytków Wielkopolski

amek w Gołuchowie, położony nad rzeczką Trzemną, może poszczycić się ponad 400-letnią historią. Pierwotna, wczesnorenesansowa budowla wzniesiona została
tu w latach 1550-1560. W początkach XVII wieku przekształcono ją w okazałą rezydencję magnacką, a w drugiej połowie XIX w. przebudowana została przez Izabelę z Czartoryskich
Działyńską na wzór zamków znad Loary.
Zamek wybudowano dla Rafała Leszczyńskiego, ówczesnego starosty radziejowskiego
i wojewody brzesko-kujawskiego. Była to budowla obronna z basztami w każdym narożniku.
Syn Rafała, Wacław Leszczyński, kasztelan i wojewoda kaliski, kanclerz wielki koronny, oddziedziczył Gołuchów w 1592 r. i przekształcił
zamek w okazałą rezydencję magnacką. Modernizacja budowli polegała na dobudowaniu budynku mieszkalnego w pobliżu oryginalnego
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dworu i połączeniu ich skrzydłami oraz wykonaniu arkadowej loggii w elewacji wejściowej.
Po sprzedaży zamku przez rodzinę Leszczyńskich, zmieniał on wielokrotnie właścicieli,
z których żaden nie był zainteresowany utrzymaniem jego świetności. Przez 250 lat budowla stopniowo popadała w ruinę. Aż w końcu
w 1853 zamek kupił Tytus Działyński z Kórnika
z myślą o nadchodzącym ślubie jego syna Jana
Kantego z Izabelą Czartoryską, córką księcia
Adama Jerzego Czartoryskiego, przywódcy
stronnictwa emigracyjnego Hotel Lambert, wokół którego skupiła się Wielka Emigracja
po upadku powstania listopadowego. Głuchów
miał zostać rezydencją nowożeńców.
Przebudowa Izabeli
Zamek w tamtym momencie nie przedstawiał się zbyt okazale.

fot. Sebastian Wielgosz, Roman Urbaniak, AdobeStock
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Sala Waz Greckich

Sypialnia księżnej Małgorzaty

Widok zamku od stony północnej

W salonie odrzwia zdobione scenkami ze Starego Testamentu

„Schody nie istnieją, wieże nie posiadają
dachów, mury obronne leżą na ziemi, aż trudno uwierzyć, że w takich ruinach można zamieszkać…” – taką relację z Gołuchowa otrzymał w liście od zszokowanej córki książę Adam
Jerzy Czartoryski.
Ale Izabela postanowiła przywrócić budowli jej wcześniejszą świetność. W latach 18751885 przeprowadziła gruntowną odbudowę połączoną z remontem. Z Francji sprowadziła
artystów, takich jak architekt Maurycy August
Ouradou, rzeźbiarz Karol Biberon i malarz Ludwik Breugnot, którzy odrestaurowali obiekt
na wzór francuskich zamków. To im Gołuchów
zawdzięcza wysokie, kryte łupkiem dachy, smukłe kominy i wystrój rzeźbiarski, typowy dla
XVI-wiecznych budowli francuskiego renesansu. Podczas trwających kilkanaście lat prac, wiele detali, zarówno zewnętrznego i wewnętrznego

wystroju, pochodzących z czasów kiedy zamek
był w posiadaniu rodziny Leszczyńskich, zostało odrestaurowanych.
Zamek został otoczony 158-hektarowym
parkiem-arboretum w stylu angielskim zapro-
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Francuski akcent...

Gołuchowski zamek w jesiennej oprawie

jektowanym przez Adama Kubaszewskiego.
Założenie parku, jego bogata kolekcja drzew i
krzewów oraz perspektywy rozbudowy są
wyłączną zasługą Jana Działyńskiego. Najokazalszym drzewem jest rodzimy dla polskiej flory dąb szypułkowy, zwany „Janem”, drzewo mające wyjątkowy, osobliwy pokrój oraz
obwód 540 cm i wysokość 25 m (w 2014 r.).
Zbiór na europejskim poziomie
Księżna Izabela chciała w zamku nie tylko
stworzyć rezydencję, ale również muzeum. Zaczęła kolekcjonowanie dzieł sztuki, w tym antycznych waz, grafik, obrazów i finezyjnych mebli.
13 lat po śmierci męża, w 1893 roku, powołała do życia Ordynację Książąt Czartoryskich
w Gołuchowie. W jej statucie napisała: „Na zamku w Gołuchowie (...) umieściłam zbiór dzieł
sztuki różnego rodzaju, który zbierałam w długim lat szeregu. Życzeniem jest moim, aby te
dzieła sztuki się nie rozproszyły i aby zbiór ten
zachował się pełny i cały po wieczne czasy.
Spodziewam się, że zbiór ten powyższy ogóło-

Dzisiejszy główny korpus zamku z krużgankiem

wi pożytek przyniesie wywołując i podnosząc
upodobanie do sztuki i zmysł piękna”.
Księżna zmarła w roku 1899 we Francji,
ale pochowana została w Gołuchowie, w przebudowanej w tym celu kaplicy, znajdującej się
na terenie parku, który otacza rezydencję.
Niestety, życzenia Izabeli się nie spełniły.
Kolekcja w całości istniała do września 1939 r.
W czasie drugiej wojny światowej część zbiorów
zrabowali hitlerowcy, wiele zabytków uległo
zniszczeniu albo zaginęło.
Część z tych ocalonych odzyskano w latach 50. i 60. Powróciły do zamku w Gołuchowie z byłego Związku Radzieckiego.
Gołuchów dzisiaj
Zamek w roku 1951 został przejęty przez
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Od tego czasu
dwukrotnie przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie, mające na celu usunięcie
zniszczeń powstałych w latach 1939-1951.
Nowy gospodarz wyposażył sale zamkowe we własne zbiory, m.in. renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli, kolekcję
rzemiosła artystycznego. Obecnie obejrzeć można tutaj również część dawnego zbioru z kolekcji Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej: wazy
antyczne, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z ówczesnego
wyposażenia zamku.
Turyści, którzy odwiedzają zamek, mogą
zachwycać się nie tylko wspaniałymi wnętrzami.
Równie ciekawy jest spacer po parku krajobrazowym, który ma obecnie aż 162 hektary powierzchni. Na jego terenie rosną ciekawe, egzotyczne gatunki drzew, jak jodła grecka i sosna
himalajska, a fragment parku został wydzielony
na duży, jedyny w Wielkopolsce, wybieg dla żubrów.
Opracowanie: Joanna Kucharska
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