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SPIS TREŚCI
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia,
a z nimi koniec roku. Roku, który wszyscy zapamiętamy. Niestety, nie pozytywnie. Przyniósł nam wirusa, który zniszczył wiele istnień
ludzkich. Atakuje, a my nie potrafimy się
przed nim skutecznie obronić. Związane z pandemią ograniczenia również nie wpływają
na nas dobrze. Pozamykani w swoich domach,
często odizolowani od rodziny i przyjaciół, samotnie spędzamy czas, który wypełniają nam
pędzące myśli, o tym, co może się jeszcze zdarzyć. Boimy się, a nasz strach ma wielkie oczy.
Musimy stawić temu czoła. Odrzucić czarne scenariusze. Z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Skupić się na prawidłowym odżywianiu, zaspokajać potrzebę ruchu, kontaktować się z najbliższymi przez telefon, skype’a czy
inne komunikatory. Nie zamykać się w sobie.
To najważniejsze. Wolny czas wykorzystać
na ciekawą lekturę lub dobry film. Pandemia
w końcu się skończy. Pierwsze szczepionki już
zostały podane. Wrócimy do normalności.
Czas świąt Bożego Narodzenia zawsze
kojarzy się z rodzinnymi spotkaniami, miłą,
przyjazną atmosferą, pogodnymi rozmowami. Niech i tak będzie w tym roku, może tylko
w szczuplejszym gronie. Niech nie zabraknie
na naszych stołach wigilijnych potraw, a pod
choinką świątecznych prezentów. Ale przede
wszystkim niech nie zabraknie zdrowia i optymizmu. Czego serdecznie Państwu życzymy.
I lepszego, spokojniejszego, bezpieczniejszego
Nowego Roku 2021.
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Wirus,
który zmienił świat

fot. AdobeStock

akiej pandemii jeszcze nie było. Wirus zjadliwie atakuje miliony ludzi na całym
świecie. Starszych i młodszych. Zdrowych
i tych z chorobami współistniejącymi. Jedni
przechodzą zakażenie bezobjawowo lub lekko,
podobnie jak zwykłe przeziębienie, inni tygodniami walczą z wirusem, niektórzy tę walkę
przegrywają. Co zrobić, żeby nie zwariować
w tym niepewnym czasie?
Przede wszystkim do wszelkich informacji
podchodzić z dystansem. Nie śledzić codziennie przez kilka godzin wiadomości na temat koronawirusa, szczególnie tych sensacyjnych. I nie
przekazywać ich dalej. Część z nich może być fałszywa, „wyprodukowana” specjalnie z myślą

T

o szerzeniu paniki. A przecież wiadomo, że stres
osłabia nasz organizm, który obecnie powinien
być silny, żeby w razie zakażenia poradził sobie
z chorobą.
Nie należy też lekceważyć zagrożenia,
bo ono jest. Warto więc stosować się do wszelkich zaleceń odnośnie higieny, dezynfekcji, dystansu czy noszenia maseczek, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.
Nie zamykaj się na innych
Kontakty z innymi osobami trzeba utrzymywać, bo jest to niezbędne dla naszego zdrowia
psychicznego. Wiadomo, że teraz ten kontakt
przez różne obostrzenia mamy utrudniony, ale
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na szczęście są telefony i komunikatory internetowe, dzięki którym możemy porozmawiać z rodziną czy przyjaciółmi. I trzeba z nich korzystać.
Każdy z nas może czuć się w obecnej sytuacji zagubiony i niepewny dalszego losu, warto o tych
obawach porozmawiać z kimś. Czasami taka rozmowa z bliską osobą może mocno zmienić nasze
spojrzenie na dany problem, przynieść ulgę i pociechę w trudnych chwilach.
„To normalne, że czujesz się smutny, zestresowany, zdezorientowany, przerażony i zły
w czasie kryzysu. Rozmowa z ludźmi, którym
ufasz, może ci pomóc. Bądź w stałym kontakcie
z rodziną i przyjaciółmi” – czytamy w poradniku wydanym na czas epidemii przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO).
A co, jeśli nie mamy bliskiej, zaufanej osoby, z którą moglibyśmy porozmawiać? Możemy
wówczas skorzystać ze specjalnych telefonicznych lub internetowych ośrodków wsparcia psychologicznego. W naszym kraju można uzyskać
taką pomoc m.in. dzwoniąc pod numery:
800 70 2222, 800 100 102 czy 116 123.
Samopoczucie poprawić może też pomoc
innym, bardziej potrzebującym. Sąsiadom czy
znajomym. Zaangażowanie się w takie działania
przyniesie nam poczucie, że nie jesteśmy sami
i że jesteśmy potrzebni. Możemy też wziąć udział
w różnych prospołecznych działaniach. Najważniejsze, aby się nie izolować, o ile jesteśmy zdrowi i utrzymywać kontakt z innymi.
Kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem
Chodzimy do pracy (jeśli nie możemy wykonywać jej zdalnie), robimy zakupy, załatwiamy różne, życiowe sprawy. Co zrobić, jeśli okaże się, że wśród osób, z którymi się spotkaliśmy
była osoba zakażona koronawirusem? W tym
wypadku kluczową sprawą jest odpowiedź na pytanie, czy nasz kontakt z nią był bliski czy przelotny. Jeśli mieliśmy bliski kontakt z osobą zakażoną, czyli przebywaliśmy w jej pobliżu
w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut (np. podczas rozmowy w zamkniętym pomieszczeniu) lub też, gdy nastąpił kontakt
fizyczny z osobą zakażoną (np. poprzez podanie
ręki), to istnieje spore prawdopodobieństwo,
że zakaziliśmy się koronawirusem. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim
poinformować sanepid, poprzez wypełnienie
i wysłanie drogą elektroniczną specjalnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na oficjalnej,
rządowej
stronie
internetowej

www.gov.pl/koronawirus (można go znaleźć
w sekcji „kwarantanna” lub zakładce „kontakt”
– pod hasłem „zgłoś kwarantannę”). I zostać
w domu, nie czekając na oficjalną decyzję o nałożeniu kwarantanny (informacja ta przekazywana jest obecnie za pośrednictwem automatycznego powiadomienia telefonicznego). W ten sposób
zadbamy o innych, nie będziemy roznosili wirusa, jeśli się nim zakaziliśmy. Natomiast w przypadku, gdy otrzymamy powiadomienie o nałożonej na nas kwarantannie, musimy pobrać
i zainstalować obowiązkową aplikację o nazwie
„Kwarantanna domowa”.
W razie wystąpienia niepokojących objawów, mogących świadczyć o rozwijającej się infekcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który może nas skierować
na test, mający potwierdzić lub wykluczyć zakażanie koronawirusem. Z kolei w przypadku gwałtownego pogorszenia stanu naszego zdrowia
i pojawienia się groźnych objawów – np. poważnych problemów z oddychaniem i bardzo
wysokiej gorączki – należy niezwłocznie wezwać
pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer ratunkowy 112 lub 999.
Kwarantanna
Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, osoby współzamieszkujące z kimś, kto jest
na kwarantannie, same nie podlegają kwarantannie. Jeśli więc tylko jeden z domowników
miał bliski kontakt z osobą zakażoną, np. w pra-
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cy czy szkole, przez co podlega obowiązkowej
kwarantannie, to już jego domownicy nie są nią
automatycznie obejmowani.
Tak stanowią przepisy, ale dla bezpieczeństwa innych wszyscy domownicy, mający kontakt z osobą potencjalnie zagrożoną zakażeniem,
powinni poddać się dobrowolnej kwarantannie,
a przynajmniej ograniczyć spotkania i obserwować swoje samopoczucie.
Co jeszcze warto wiedzieć o kwarantannie?
W przypadku, gdy nie wystąpią objawy choroby,
to kwarantanna kończy się po upływie 10 dni (licząc od dnia następującego po bliskim kontakcie). Jeśli wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 jest negatywny (co oznacza brak
zakażenia), to wtedy automatycznie kończy się
kwarantanna. Natomiast, jeśli okaże się, że dana osoba jest zakażona nowym koronawirusem,
co potwierdzi pozytywny wynik odpowiedniego
badania laboratoryjnego (testu molekularnego
PCR lub testu antygenowego), to wtedy zostaje
ona objęta obowiązkową izolacją, a jej domownicy obowiązkową, dwuetapową kwarantanną,
która będzie trwać tak długo jak izolacja osoby
chorej plus siedem dodatkowych dni.
Praca a kwarantanna
Osoba, która została objęta kwarantanną
powinna poinformować swojego pracodawcę
o rozpoczęciu kwarantanny (telefonicznie lub
mailowo). Nie trzeba okazywać żadnych dokumentów (zaświadczenia z sanepidu albo eZLA
– elektronicznego zwolnienia lekarskiego).
Wszelkie związane z tym formalności powinien
za nas załatwić Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS). Jeśli jednak zdarzy się, że w systemie informatycznym ZUS nie będzie informacji dla
pracodawcy o kwarantannie pracownika,
to w ciągu 3 dni od jej zakończenia musi on wypełnić i złożyć specjalne oświadczenie o jej odbyciu, na podstawie którego zostaną załatwione
związane z nią formalności i rozliczenia finansowe (ewentualna wypłata świadczeń chorobowych, jeśli podczas odosobnienia osoba poddawana kwarantannie nie mogła pracować zdalnie). Oświadczenie takie powinno zawierać: imię,
nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu
osobistego lub paszportu, dzień rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej kwarantanny i podpis.
Nie wszyscy muszą się izolować
Kwarantannie nie podlegają ozdrowieńcy
w przypadku kontaktu z osobą zakażoną ani medycy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej
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osobom chorym na COVID-19, w tym stażyści,
studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora
ochrony zdrowia, jeśli są badani codziennie,
przed rozpoczęciem pracy, testem antygenowym
(przez okres co najmniej 7 dni).
Więcej szczegółowych, aktualnych informacji na temat kwarantanny, izolacji, zasad bezpieczeństwa oraz innych ważnych kwestii związanych z epidemią COVID-19 można znaleźć
na rządowej stronie gov. pl/koronawirus. Informacje na temat zasad odbywania kwarantanny
można też uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię sanepidu działającą pod numerem
(22) 25 00 115, która jest czynna całodobowo!
W sieci dostępna jest także animacja, opublikowana przez Kancelarię Premiera, która w przystępny sposób podsumowuje aktualne zasady
odbywania kwarantanny.
Ponadto, w obecnej sytuacji ważnym źródłem informacji jest strona internetowa pacjent.
gov.pl, przez którą logujemy się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Przypomnijmy,

że na IKP można m.in. sprawdzić wynik swojego „testu na koronawirusa”, zaraz po tym, jak tylko zostanie on wpisany do systemu przez wykonujące test laboratorium. Na IKP można też
znaleźć inne konkretne i spersonalizowane informacje oraz dokumenty, dotyczące naszego aktualnego statusu „covidowego” (w tym m.in. o naszej izolacji czy kwarantannie). Na koniec warto
dodać, że w sytuacji, gdy nasz kontakt z osobą zakażoną nie był bliski, lecz tylko przelotny i przebiegał w bezpiecznej odległości (większej niż
2 m), zwłaszcza na otwartym powietrzu,
to w praktyce ryzyko zakażenia jest niewielkie.
W takim przypadku nie trzeba poddawać się
kwarantannie. Należy jednak uważnie obserwować swój stan zdrowia i oczywiście przez cały
czas stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki, wietrzenie pomieszczeń, etc.).
Joanna Kucharska
Źródło: zdrowie.pap.pl, pacjent.gov.pl, gov.pl
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Pięć zasad
pielęgnacji osób starszych

fot. AdobeStock

Starzenie się – to najczęściej stopniowa utrata
sprawności ﬁzycznej, a często również psychicznej. Zwykle dochodzi do tego dodatkowe utrudnienie – wielochorobowość. Zawsze jednak można zapobiec wielu niekorzystnym zdarzeniom
i zminimalizować dolegliwości.
Długotrwałe unieruchomienie
Choć aktywność fizyczna w podeszłym wieku bywa problemem, paradoksalnie wtedy właśnie trzeba zadbać o nią szczególnie. Dotyczy
to także osób, które w następstwie chorób są
częściowo lub całkowicie unieruchomione. Pomocne mogą okazać się odpowiednie masaże
oraz gimnastyka kończyn, by zapobiegać zmianom stawowo-mięśniowym i przykurczom kończyn.
– Długotrwałe unieruchomienie pacjenta
wpływa negatywnie na jego stan zdrowia

–mówi Beata Drzazga z Centrum Medycznego
BetaMed w Warszawie. – Organizm odczuwa
ogólne osłabienie, spadek napięcia mięśni bądź
całkowity ich zanik, pojawiają się odleżyny,
infekcje dróg oddechowych czy układu wydalniczego. Bardzo istotna jest tu pomoc drugiej
osoby, najczęściej członka rodziny. To ważne,
by rodziny pacjentów wiedziały, jak należy się
nimi opiekować, gdy wrócą po leczeniu do domów.
Jednym z najpoważniejszych problemów
zdrowotnych osób starszych są upadki. Warto
zrobić wszystko, by im zapobiegać, a zatem zadbać o bardzo dobre oświetlenie (seniorzy potrzebują silniejszego światła niż ludzie młodzi),
usunięcie chodników, na których można się poślizgnąć, zamocowanie poręczy. W zachowaniu
równowagi pomagają ćwiczenia postawy, a także specjalny trening wstawania, by nie doszło
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do upadku w razie pionizacji ciała. Zestaw odpowiednich ćwiczeń (filmy instruktażowe) znaleźć można na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Unikaj odleżyn
Bardzo częstym skutkiem długotrwałego
unieruchomienia osoby chorej są odleżyny.
Można nie doprowadzić do ich powstania, choć
wymaga to wiele pracy.
Odleżyny tworzą się dlatego, że przez unieruchomienie całego ciała skóra narażona jest
na ciągły ucisk i tarcie, a ponieważ to zaburza
krążenie, tkanki są gorzej odżywione. Wówczas
powstają rany, które – m.in. z tego powodu,
że zaburzone jest krążenie – trudno się goją.
Stąd konieczne są jak najczęstsze zmiany pozycji osoby leżącej (by skóra nie była uciskana
przez długo czas w tym samym miejscu), oklepywanie w celu pobudzenia krążenia, nacieranie
specjalnymi kremami i maściami najlepiej
co około dwie godziny, co także pozwala uniknąć ucisku na skórę i pobudza krążenie.
Warto jednak poznać prawidłowe techniki zmiany pozycji osoby leżącej, aby nie uszkodzić jeszcze bardziej delikatnej skóry. W przypadku osób stale leżących doskonale sprawdzają
się materace przeciwodleżynowe. Leczenie odleżyn jest bardzo bolesne i długotrwałe, dlatego
lepiej zapobiegać ich powstawaniu. Warto być
w stałym kontakcie z lekarzem i pielęgniarką.
Trudno w tym miejscu nie wspomnieć
o ogromnym znaczeniu stosowania wysokobiał-

9

kowej diety w przypadku zagrożenia lub istniejących odleżyn. Znacząco spowalnia ona ich pojawianie się oraz wspomaga proces gojenia.
Zadbaj o właściwe żywienie
W ogóle w procesie leczenia i pielęgnacji
osoby starszej bardzo dużą rolę odgrywa odpowiednia dieta, bowiem wraz z wiekiem zmienia
się zapotrzebowanie organizmu na składniki
odżywcze. Dietę należy układać zgodnie z trzema zasadami: regularne spożywanie posiłków,
różnorodność doboru produktów i potraw oraz
równoważenie bilansu energetycznego. Pamiętać należy przy tym, że nieodpowiednio przygotowana i przechowywana żywność naraża seniora na np. zaburzenia pokarmowe.
– Przede wszystkim należy postawić
na dietę łatwostrawną, a same posiłki powinny być zbilansowane i łatwe do spożycia
– zwraca uwagę Beata Drzazga. – Dużą rolę
odgrywa białko, którego organizm potrzebuje
podczas rekonwalescencji, a które odbudowuje tkanki, osocze i komórki odpornościowe. Odpowiednia podaż białka umożliwia także skuteczną walkę z procesem sarkopenii, czyli
zaniku mięśni, związanym z wiekiem podeszłym. Białko powinno być pełnowartościowe
i łatwostrawne. Duże znaczenie mają również
węglowodany, których akceptowalny poziom
wynosi 50-60% dziennego zapotrzebowania
energetycznego.
W przypadku seniorów, którzy mają małą
aktywność fizyczną, lepiej unikać smażenia oraz
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kalorycznych potraw, które mogą powodować
rozwój chorób, np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy miażdżycy.
– Warto mieć świadomość, że osoby chore i w starszym wieku często borykają się z brakiem apetytu i utratą węchu, przez co chudną
i nie mają ochoty, a często i pomysłów na przygotowywanie sobie posiłków – dodaje Beata
Drzazga.
Niedożywienie seniorów jest bardzo poważnym problemem, pogarszającym rokowanie w chorobie i zmniejszającym jakość życia.
Co istotne, niedożywiony senior może mieć nadwagę! Dietę najlepiej skonsultować z lekarzem
i dietetykiem. Czasami konieczne jest stosowanie produktów pobudzających apetyt lub uzupełnianie diety seniora specjalistycznymi preparatami odżywczymi, które skutecznie poprawiają stan odżywienia, a tym samym wpływają
na lepszą jakość życia osób starszych.
– Specjaliści bardzo często zalecają uzupełnianie diety seniora preparatami odżywczymi w płynie lub proszku – mówi Ida Hoffmann, specjalistka ds. Żywienia Medycznego.
– Koktajle odżywcze typu EnergyZip w niewielkiej objętości dostarczają dużej porcji energii i białka. Mogą zastąpić pełnowartościowy
posiłek, nie wymagają gotowania ani gryzienia. Preparaty w proszku umożliwiają wzbogacanie codziennych posiłków seniorów w niezbędne składniki odżywcze. Nowością na rynku
jest dieta w proszku Instanth Neo wspomagająca funkcjonowanie mózgu w chorobie Alzheimera.
Częsty problem – cukrzyca
Cukrzyca jest nierzadką chorobą w wieku
senioralnym. Jej podłoże zazwyczaj związane
jest z zaburzeniami gospodarki węglowodano-

wej. Wynika z nieprawidłowego działania trzustki w organizmie, ale wpływ na jej powstawanie
ma także mała aktywność fizyczna chorych, nadwaga lub otyłość, nadciśnienie tętnicze i wysoki poziom cholesterolu oraz nadmierne spożywanie cukrów oraz tłuszczów. Dlatego tak ważne
jest przestrzeganie odpowiedniej diety i regularność posiłków. Warto też, jeśli tylko to możliwe
zwiększyć aktywność fizyczną, choćby w postaci regularnych spacerów, a jeśli nie są możliwe,
ćwiczeń w pozycji leżącej lub siedzącej.
Objawy cukrzycy u osób starszych nie są
charakterystyczne, dlatego bardzo wskazane
jest wykonywanie badań przesiewowych, które
pomagają zdiagnozować chorobę. Seniorzy cierpiący na hiperglikemię mogą zdradzać symptomy takie jak: zaburzenia widzenia, pogorszenie się pamięci, poczucie osłabienia, zwiększone
pragnienie i apetyt, problemy z oddawaniem
moczu, problemy skórne, zakażenie grzybicze
i zakażenia dróg moczowych.
Cukrzycę u osób starszych leczy się za pomocą diety, tabletek i/lub insuliny. Nieleczona
cukrzyca osób starszych może skutkować poważnymi powikłaniami. Wśród najczęściej występujących są miażdżyca, zawał mięśnia sercowego bądź udar.
Wstydliwe nietrzymanie moczu
To wstydliwy problem, ale wśród seniorów
zdarza się bardzo często. Zmiany hormonalne
i upływ czasu zmniejszają sprawność mięśni,
które przestają być tak elastyczne, przez co nie
zamykają szczelnie ujścia pęcherza. To z kolei
może powodować, że mocz wycieka wbrew woli osoby cierpiącej na tę przypadłość. W tej sprawie trzeba wykazać się wyjątkowym wyczuciem
i cierpliwością. Nietrzymanie moczu (inkontynencja) to mimowolny i niekontrolowany wy-
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ciek moczu spowodowany wzrostem ciśnienia
w brzuchu i parciem. Bywa on wywołany gwałtownymi czynnościami, takimi jak śmiech lub
kichnięcie. Może powodować uczucie zawstydzenia, przez co osoba starsza zamyka się w sobie i unika kontaktu z innymi osobami, a to z kolei pogarsza jej stan. Trzeba więc wesprzeć ją
w radzeniu sobie z krępującą przypadłością. Jeśli nasz podopieczny nie jest w stanie w pełni tego kontrolować, warto wprowadzić stosowanie
tzw. pieluchomajtek dla dorosłych, które zminimalizują dyskomfort. Istotne jest również zadbanie o higienę w celu uniknięcia problemów
skórnych czy wręcz zakażenia dróg moczowych.
Odpowiednia dieta, ruch czy stosowanie
gimnastyki, zwłaszcza mięśni Kegla u kobiet,
to najważniejsze czynniki, które mogą poprawić
stan tej choroby, a tym samym wpłyną pozytywnie na samopoczucie bliskiej osoby. Pamiętajmy, że zapewnienie odpowiedniego komfortu fizycznego wpłynie pozytywnie na komfort psychiczny.
Źródło: zdrowie.pap.pl
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Renesans konopi
Konopie były znane i stosowane od stuleci. Dopiero ostatnie kilkadziesiąt lat to czas, w którym
rezygnowano z nich na rzecz innych, nowocześniejszych środków. Jednak w dobie, kiedy medycyna coraz częściej zawodzi, chorzy ludzie
wracają do naturalnych metod leczenia, opartych na obserwacji stanu chorego.

A R T Y K U Ł

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

Bywa, że wyniki badań pokazują, że pacjent jest
zdrowy, a on czuje sie coraz gorzej. Traci się wówczas
zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Po produkty
z konopi sięgają ludzie, którym medycyna często nie
ma już nic do zaoferowania, albo nawet nigdy nie
miała. Jeśli ktoś natknął się na termin „leki sieroce”
to wie, że są to leki wykorzystywane w leczeniu bardzo
rzadkich chorób, których częstość występowania
w populacji nie przekracza pięciu chorych na 10 000
osób. Wiele z tych chorób dotyczy dzieci.
Koncernom farmaceutycznym nie opłaca się
szukać nowych leków do leczenia tych chorób, ponieważ potencjalna grupa odbiorców jest tak mała, że nigdy nie zwrócą się środki zainwestowane w badania.
Są to choroby o przewlekłym i ciężkim przebiegu.
Chorzy szukają pomocy na wszystkie możliwe sposoby. Często sięgają po konopie – z dobrymi skutkami.
Firma Mr Hemperek istnieje na rynku od 2015
r. W tym czasie zdobyliśmy duże doświadczenie. Zapotrzebowanie na nasze produkty oraz na infomacje
jak je stosować, jest tak ogromne, że konieczne jest
wprowadzenie zmian organizacyjnych.
Sukcesywnie na stronie www.mrhemperek.pl
oraz na naszym kanale na youtube będą się pojawiały filmy instruktażowe, dotyczące stosowania w różnych problemach zdrowotnych. A także historie ludzi,
którym udało się pomóc. Doświadczenie pokazuje,

że same artykuły to za mało. Więcej osób preferuje
słowo mówione zamiast pisanego. Trudno się dziwić,
wiedza jest obszerna, a stres związany z chorobą
utrudnia skupienie na temacie. Nawet osoby, które
przeczytały artykuł kilka razy potrzebują jeszcze usłyszeć.
Trudnością w stosowaniu konopi jest brak wiedzy zarówno wśród społeczeństwa, jak i przedstawicieli służby zdrowia. Na studiach medycznych o układzie endokannabinoidowym jest zaledwie wspomniane, co i tak jest krokiem naprzód, ponieważ za moich
czasów nie było o tym ani słowa – studia na kierunku farmacja skończyłam w 2003 roku. Ci spośród nas,
którzy byli na szkoleniu w Izraelu mają łatwiej, reszta musi na własną rękę szukać informacji.
Kilkanaście lat pracy w aptece pokazało mi także jakie błędy podczas leczenia popełniają pacjenci.
Na skuteczność kuracji składa się zarówno dobry produkt, jak i odpowienia częstotliwość i dawka.
Jeśli pacjent jest świadomy, stosuje regularnie
Aromat konopny CBD Mr Hemperek i dobrał dawkę
prawidłowo do swojego zapotrzebowania to efekty są
widoczne w ciągu pierwszych dni, a potem z każdym
miesiącem są coraz lepsze.
Skuteczność w leczeniu jest również testem
na to czy mamy dobry produkt, czy słaby. Aromat
konopny CBD Mr Hemperek zawsze z czasem leczenia ma coraz lepsze efekty. Początkowo zauważamy
wyciszenie, uspokojenie, wyregulowanie snu, więcej
siły, więcej energii, wszystkiego się chce! Z czasem
normalizuje się ciśnienie, zmniejszają stany zapalne
tarczycy, trzustki, płuc. Reguluje się gospodarka hormonalna, normalizuje poziom cukru we krwi. Docelowo wielu osobom udaje się znacząco zmniejszyć
ilość leków a nawet zupełnie odstawić.
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Słabej jakości produkt można łatwo poznać
m. in. po tym, że początkowo widać delikatne działanie ale z czasem albo ono słabnie albo pozostaje
na tym samym poziomie.
Publikacji naukowych na temat skuteczności
stosowania produktów z konopi oraz ich bezpieczeństwa jest bardzo dużo. My dodatkowo mamy doświadczenie w stosowaniu.
Wyróżniamy się na rynku kilkoma rzeczami.
Pierwszą jest to, że produkujemy ekstrakt z konopi,
który zawiera wszystkie kanabinoidy jakie występują
w roślinie w naturalnej proporcji. Dlaczego to jest
ważne – dokładnie wytłumaczone jest to na filmie
znanego zielarza Marcina Sędkowskiego pt. „Olejek
CBD – Nie daj się nabrać”. Można go obejrzeć na naszej stronie internetowej www.mrhemperek.pl oraz
na youtube. Są tam również pokazane wyniki badań
analitycznych kilku najbardziej reklamowanych produktów konopnych, wyjawiające, że w odróżnieniu
od Aromatu konopnego CBD Mr Hemperek są otrzymywane z izolatu.
Aromat konopny to nazwa handlowa produktu, który zawiera ekstrakt z rośliny konopi. Podobnie
jak np. lek nazywa się Apap, a zawiera paracetamol.
Drugą cechą wyróżniającą produkty jest cena.
Jest jedną z najniższych na rynku, ponieważ celem
Krzysztofa Poręby – Mr Hemperka od początku było
umożliwienie jak największej ilości osób skorzystanie
z cudownej mocy leczniczej konopi. Ekstrakty – Aromaty konopne na początku robił dla swojej mamy,
u której stwierdzono nowotwór oraz dla siebie, ponieważ ma łuszczycę. Wcześniej był leczony standardowo czyli lekami sterydowymi, cyklosporyną (lek
obniżający odporność, którego działania niepożądane
to początkowo infekcje, a potem nowotwory) oraz
metotrexatem (lek o działaniu cytotoksycznym
– uszkadzajacym komórki, co prowadzi do zmian nowotworowych). Na załączonych zdjęciach widać
Krzysztofa, który obejmuje roślinę konopi, a palce
na jego dłoni są popękane do krwi. Mamy też zdjęcie
jego stóp ze zmianami łuszczycowymi – takie same
były na całym ciele. Drugie zdjęcie pokazuje jego stopy po kilku tygodniach stosowania Aromatu konopnego CBD Mr Hemperek. Najgorsze zaostrzenie
choroby w jego życiu, było po zupełnym odstawieniu
wszystkich leków. Wtedy częściowo mięśnie odchodziły mu od kości. Leżał w szpitalu i było mu wszystko jedno czy będzie żył czy umrze.
Informacje dotyczące stosowania też są inne niż
można znaleźć w innych źródłach. Moją rolą jest podanie stosowania skutecznego. Na tym polega moja
praca zarówno z konopiami jak i w aptece. Uważam,
ze farmaceuta to zawód, w którym wiedza jest obowiązkiem. Podpisuję się pod każdym napisanym artykułem lub opracowaniem, zawsze przedstawiam się
podczas rozmowy, ponieważ biorę odpowiedzialność
za każde moje słowo.

Opracowanie: mgr Anna Szyszkowska
konsultant w firmie Mr Hemperek Sp. z o.o.
mgr farmacji, specjalista farmacji aptecznej
dyplomowana dietoterapeuta

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
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Po tym roku
nie żyj w mroku
styczniu
2020 napisałam tekst
„To będzie dobry rok”
i gorąco wierzyłam,
że tak będzie. Zafascynowało mnie zestawienie dwóch dwudziestek i stwierdziłam, że to musi być jakiś znak. A znaki na niebie i ziemi już były – katastrofalne pożary w Australii i polityczny ogień
wzniecony przez prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie. Dlatego początek 2020 przywołał do mojej pamięci sienkiewiczowskie
otwarcie „Ogniem i mieczem”: … był to dziwny
rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi
zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przy moim optymistycznym nastawieniu nawet mi przez myśl nie przeszło, że było
to zdanie prorocze.
Co było dalej, wszyscy wiemy. Miłościwie
nam panujący wirus, który opanował i zatrzymał
świat na skalę, której nie pamiętamy chyba
od czasu II Wojny Światowej. Pojawił nam się
nowy serial, globalny hit, który dostarcza
wszystkich emocji, jakie wymyśliła ludzkość.
Chyba zdetronizuje „Dynastię”. Jak zawsze, najciekawsze scenariusze tworzy życie. Sezon
pierwszy, ten wiosenny, to „szok i niedowierzanie” jak piszą na plotkarskim „Pudelku”, ale tak
właśnie było, kiedy oglądaliśmy sceny z Włoch
i Hiszpanii, które zamieniły się w piekło. Liczne stresy, kiedy nagle trzeba było przez dwa
miesiące siedzieć w domu, a nie wszyscy potrafią. Niektórzy zauważyli, że mają dzieci i odkryli „niewidzialną rękę”, która zapełniała im lodówkę i prasowała koszule. Jeszcze inni
zmuszeni zostali do zaostrzonego reżimu higienicznego, co niewątpliwie korzystnie wpłynęło
na atmosferę w autobusach. Słowo „odporność”
odmieniano przez wszystkie przypadki skomplikowanej polskiej gramatyki i mentalności. Nie
wszyscy dali radę. Do akcji rzucili się guru
od zdrowego stylu życia, liftingu ducha i survi-
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valu, czyli przetrwania w warunkach ekstremalnych. Dołączyli wszelkiej maści wróżbici (choć
w podpisie mieli „socjolog”, „ekonomista” lub
„dziennikarz”), którzy siedząc nad fusami z kaw
albo z butelką wyborowej snuli wizje przyszłości i post-apokaliptycznego Nowego Ładu. Były
to dni, które wstrząsały światem. Internet rozgrzany był do czerwoności od opinii, komentarzy i rozkwitu życia „online”. Sezon letni to jak
na kanikułę przystało – odprężenie i relaks.
Chałupa zamieniona na różne nadmorskie Chałupy (bardzo „welcome to”, bo hotelarze w biedzie), no i było „sunshine reagge” i „golców
tłum, Bahama mama luz”. Wirus? Pan premier
mówił, że w odwrocie. Tak jak i rozum. Znana
z ekstrawagancji Madame Pompadour, kochanka Ludwika XV powiedziała ponoć: „Po nas
choćby potop”. Który niestety nastąpił.
Przepraszam za tę szyderę, nie jestem nieczułą, pozbawioną empatii, nikczemną kreaturą. Widzę, co się dzieje. Widzę strach, niepewność, frustrację, utratę dochodu, śmierć
bliskich. Widzę jak upadają biznesy, w które
włożyło się gigawaty życia i nadziei. Czytam
o problemach dzieci i młodzieży, odciętych
od rówieśników i skazanych na e-szkołę, o rodzicach, którzy łączą opiekę nad tymi dziećmi
z własną e-pracą i sami ledwo zipią. O milionach
innych istnień, które ta zaraza dotyka. Nie wspomnę już o polskim rządzie, który wzorem rzymskiej zasady Cezarów rzuca plebsowi chleb (trochę jakby mniej), ale przede wszystkim funduje
nam igrzyska, których naprawdę teraz nie potrzebujemy. Niemniej widzę też, że pandemia
ujawniła wiele zachowań i kilka prawd, które nie
są najwygodniejsze.
Dlaczego tak nam trudno? Pamiętam
rok 2000, zaczął się XXI wiek i nowe tysiąclecie.
Dużo było wtedy różnego rodzaju przewidywań.
Padła m.in. teza, że w nowym stuleciu nastąpi
rozwój duchowości; że po dłuższym okresie pokoju i podwyższeniu standardu bytowego, ludzie
w świecie zachodnim będą chcieli uporządkować i wzmocnić swoje emocje oraz siłę ducha.
Czy tak się stało? Pandemia pokazała, że nieko-
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niecznie. Jesteśmy przytłoczeni tempem życia
i jego wymogami, codzienną rywalizacją i porównywaniem się z innymi. Odcinamy się
od własnych źródeł mocy i sami sobie tę śrubę
dokręcamy. Dwa pierwsze sezony koronowego
serialu dostarczyły aż nadto dowodów. Mam
wrażenie, że wiele osób leci na autopilocie dobrobytu i przekonania, że życie to luz, blues
i rock’and’roll, inni zwyczajnie nie wytrzymują
przeciążeń na zakrętach. W tym miejscu wkracza niepamięć. O tym, że dzieje ludzkości pełne
są nieszczęść i tych naturalnych i tych, co to
człowiek człowiekowi. Wystarczy wspomnieć
XX w., obie wojny i spustoszenia, jakie spowodowały. I ile siły trzeba było mieć, aby to przetrwać. Okupację, bombardowania, obozy (!!!),
wielomiesięczne ukrywanie się, wywózki, łagry,
stalinowski terror, codzienny strach i zagrożenie. A stan wojenny? Czy naprawdę już tego nie
pamiętamy? Lubię czytać wywiady z prof. Bartłomiejem Dobroczyńskim, psychologiem z UJ,
które wyjaśniają tzw. kondycję współczesnego
człowieka. Polecam. W jednym z nich profesor
mówi: Wielu z nas żyło dotychczas pokazując,
co kupili, co przeżyli. Pandemia godzi w ten
tryb życia, nie można ani tyle mieć, ani tyle
przeżywać. I jeszcze: „… trzy rzeczy są pewne:
człowiek jest bardzo plastyczny, ma nieskończoną moc przetrwania i krótką pamięć.”
Trzymam z tymi, którzy pandemię, czas
zatrzymania, wykorzystali na refleksję,
przyjrzenie się sobie, być może podjęcie
wreszcie decyzji dotyczących zmiany stylu życia,
naprawienia czegoś, zdefiniowanie siebie na nowo. Widzę, że wszyscy ci, którzy albo już wcześniej zainwestowali w zbudowanie autentycznych fundamentów swojego zdrowia emocjonalnego i duchowego albo weszli na tę ścieżkę teraz – dużo lepiej radzą sobie ze wszystkimi
wyzwaniami. „Rośnie to, co karmisz” – chyba
wszyscy znamy to powiedzenie i teraz właśnie
widać aż za dobrze, że warto je stosować w praktyce. Jak? Pracować nad sobą i wierzyć, że zmiana jest możliwa. Różnego rodzaju stron z mądrymi myślami i osób, które mogą Ci w tym
pomóc jest aż nadto. Wysiłek musisz włożyć ty
sam. Lajkowanie nie wystarczy.
Pomimo i wbrew temu, co się dzieje,
uważam, że powinniśmy za wszelką cenę
pielęgnować w sobie pozytywne nastawienie i wiarę, że to wszystko przetrwamy.
„Pesymizm nigdy nie wygrał żadnej bitwy” powiedział generał Dwight Eisenhower, naczelny
dowódca sił alianckich w Europie. A w tej chwi-

li jesteśmy na wojnie i chcemy ją wygrać. Pisałam wiosną na moim fanpage’u, że nie możemy
pozwolić, aby wciągała nas medialna otchłań
złych wiadomości, która sieje strach i przerażenie. Nadmiar bodźców i przeciążenie systemu
nerwowego osłabia organizm i czyni go bardziej
podatnym na choroby. Kontakt z naturą, zanurzenie się w sztuce, w czymś kreatywnym czy
rozmowy z przyjaciółmi wzmacniają. O odpowiednim odżywianiu i ruchu nawet nie wspominam, bo to oczywiste. Bardzo ważna jest wzajemna życzliwość, wspieranie się i pomaganie.
Jedziemy na tym samym wózku, ale może ktoś
ma słabiej napompowane koła niż my? A może
złapał gumę? Nie przejeżdżajmy obok, zatrzymajmy się i pomóżmy. W tych dniach istotą
człowieczeństwa powinna być serdeczność i ciepło. Nie tylko na Instagramie.
Koniec 2020 też jest inny niż zwykle. Przyniósł nam wielkie protesty kobiet i trudno nie
czuć emocji z tego powodu. Patrzę na nie w szerszym kontekście – nie tylko politycznym, ale
też społeczno-obyczajowym. To początek końca
ery patriarchatu w Polsce. I bardzo dobrze.
Te młode dziewczyny wykrzykują dziś to,
na co mojemu pokoleniu zabrakło odwagi albo
świadomości, bo ciągle jechałyśmy na saniach
tradycji. A przecież wiemy, że w tej materii nasz
kraj również potrzebuje zmiany. Zresztą nie tylko w tej. I 2020 właśnie to pokazał. Dlatego
też, zgodnie z tym, co napisałam na początku,
uważam, że to był w jakimś sensie dobry rok.
Obnażył to, co złe, ale wydobył również to,
co w ludziach najlepsze. Emocje i solidarność
(a myślałam, że to słowo już się zdewaluowało).
Budują mnie protesty kobiet, wzruszają wszystkie informacje o wzajemnej pomocy sąsiadom,
zwłaszcza tym starszym, o wspaniałych koncertach i przedstawieniach online, o ratowaniu małych biznesików w społecznościach lokalnych,
o wszelkich formach wsparcia, jakie się pojawiły. Podziwiam kreatywność i dowcip tych,
którzy nas rozweselają i łzy zamieniają
w śmiech. I może okazuje się, że nie do końca jesteśmy sobie wilkami i warto wierzyć, że jest tak
jak pisze Edward Stachura: „Człowiek człowiekowi bliźnim, z bliźnim się możesz zabliźnić”.
Pamiętajmy o tym też w Boże Narodzenie, które w ostatnich latach stało się świętem hipokryzji, blichtru i lukrowanej rzeczywistości. Postawmy na bliskość i uważność, a nie prezenty
za grubą kasę. „Jutro nie umiera nigdy” – powiedział James Bond. A on umie pokonywać
wrogów jak nikt inny.
Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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Podagra

dotyka nie tylko najbogatszych

fot. AdobeStock

Pierwszy jej atak, z powodu ogromnego bólu,
zwykle zapamiętuje się do końca życia. Kiedyś
te dolegliwość nazywano podagrą, ale współczesny medyczny termin to dna moczanowa, który
ma szersze znaczenie. Dna atakuje najczęściej
w okresie ogólnego przeciążenia, wyziębienia lub
odwodnienia organizmu, ale także po długiej podróży, biesiadzie z mięsem i alkoholem czy intensywnym wysiłku. Dobra wiadomość jest taka,
że tej chorobie można zapobiegać.
Dna moczanowa, znana też jako artretyzm albo podagra, nazywana była kiedyś chorobą królów, ponieważ zapadali na nią głównie
przedstawiciele wyższych, zamożniejszych warstw
społecznych. Miało to bezpośredni związek
z prowadzonym przez elity wystawnym życiem,
które wiązało się m.in. z częstym ucztowaniem
i objadaniem się (przekarmieniem). W efekcie

zmian cywilizacyjnych obecnie jest to już niestety choroba powszechna, na którą tylko w Polsce
cierpi kilkaset tysięcy osób.
– Przyczynia się do tego m.in. fakt, że coraz więcej ludzi cierpi na nadwagę lub otyłość,
które wraz z nieprawidłowym żywieniem i siedzącym trybem życia należą do głównych
czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz tzw. zespołu metabolicznego
– tłumaczy dr Maria Maślińska, lekarz reumatolog z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów
przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. – Z zespołem metabolicznym wiążą się liczne zaburzenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia lipidowe, nieprawidłowa glikemia lub cukrzyca oraz hiperurykemia, czyli zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, prowadząca m.in. do dny moczanowej.

WS58_zdrowie:WS

2021-01-18

14:43

Page 17

17

ZDROWIE |

Kryształki kwasu
Norma dla kwasu moczowego to stężenie,
które nie przekracza poziomu 6,5 mg/dl krwi.
Dolna granica to z kolei 5 mg/dl. Ekspertka podkreśla, że niższe stężenia nie są korzystne i nie
powinno się ich utrzymywać przez dłuższy czas.
– Hiperurykemię możemy stwierdzić, gdy
stężenie kwasu moczowego przekracza 7 mg/dl.
Co jednak powinno się podkreślać: nawet jak
ktoś ma hiperurykemię, to wcale nie oznacza,
że rozwinie się u niego na pewno dna. I odwrotnie – zaznacza dr Maria Maślińska. – W czasie
napadu dny, czyli objawów ostrego zapalenia
stawu, u kogoś. kto przyjechał na SOR może się
okazać, po zbadaniu krwi, że ma prawidłowe
stężenie kwasu moczowego. W czasie napadu
dny można nawet odnotować jego spadek.
Dlatego tak ważny w diagnozowaniu tej choroby jest szczegółowy wywiad lekarski.
Lekarka wyjaśnia, że jest wiele czynników
ryzyka rozwoju dny (w tym m.in. genetycznych, związanych z wiekiem, płcią, prowadzonym
stylem życia). Warto wiedzieć, że niektóre leki
też zwiększają stężenie kwasu moczowego,
a krystalizację kwasu moczowego w stawach
u konkretnego pacjenta może spowodować
czynnik biologiczny lub fizykochemiczny.
Przy okazji warto wyjaśnić, skąd w ogóle bierze się dna i jaki jest mechanizm jej rozwoju.
– Jeśli kwasu moczowego jest zbyt dużo lub
też organizm nie radzi sobie z jego wydalaniem,
np. z powodu chorób nerek, wzrasta jego stężenie, zaś w tkankach może być przekroczona
gra ni ca je go roz pusz czal no ści (po wy żej
6,8 mg/dl) – wy ja śnia Ma ria Ma śliń ska.
– Wówczas kwas moczowy krystalizuje się,
a kryształy mogą odkładać się w stawach czy
nawet narządach wewnętrznych, co może
wkrótce objawić się w postaci ataku dny moczanowej. Jest to z reguły ból tak silny, że pamięta się go do końca życia.
Naj pro ściej mó wiąc, dna mo cza no wa
to efekt krystalizacji kwasu moczowego w tkankach lub narządach i wywołanego tym ostrego
stanu zapalnego.
– W walce z atakiem pomaga dobre nawodnienie organizmu, odpoczynek i przyjęcie
odpowiedniej dawki leków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych. Wtedy można go opanować
nawet w 48 godzin – podpowiada ekspertka.
Napad dny moczanowej
– Dna często atakuje po raz pierwszy
w okresie ogólnego przeciążenia, osłabienia, wy-

ziębienia lub odwodnienia organizmu, ale nierzadko także po długiej podróży, po biesiadzie
ze spożyciem alkoholu lub jakimś większym wysiłku fizycznym. Często wtedy cierpiący przyjmuje leki przeciwbólowe i gdy po paru dniach
problem ustępuje, nic z tym dalej nie robi. Ale
to błąd. Taki sygnał powinien skłonić do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu – podkrela Maria Maślińska.
Lekarka zwraca uwagę na fakt, że zwłaszcza u osób starszych najczęściej atak dny następuje w wyniku odwodnienia. Dlatego tak ważne
jest w ramach „dmuchania na zimne” u seniorów regularne picie wody. Na tym jednak nie koniec. Warto wspomnieć jeszcze kilka innych, konkretnych, możliwych przyczyn napadu dny i wyjaśnić, dlaczego jednym z najgroźniejszych jest
alkohol.
– Atak może sprowokować wiele rzeczy:
od zjedzenia dużej ilości pokarmu bogatego
w puryny (zawarte w żywności związki organiczne, które przekształcają się w kwas moczo-
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wy – przyp. red.), np. dania z owocami morza,
aż po wielogodzinny lot samolotem, w trakcie
którego nie tylko mało się ruszamy, lecz także
mało pijemy (głównie kawę, herbatę i alkohol)
– tłumaczy Maria Maślińska. – Często przytaczany jako negatywny czynnik predysponujący do napadu dny – alkohol, jak wiadomo, sam
puryn nie zawiera, lecz nasila odwodnienie
i zmienia ph tkanek, zaburza metabolizm wątroby, co sprzyja utrzymywaniu się wysokiego
stężenia kwasu moczowego we krwi i może wywołać jego krystalizację w tkankach. Jeśli mamy za ciasne obuwie i do tego jeszcze przemarzniemy, to również, w przypadku, gdy mamy
do tego predyspozycje możemy sprowokować
napad dny.
Lekarka podkreśla, że nie można zlekceważyć pierwszego, pojedynczego, choćby najmniejszego ataku dny moczanowej, ale jeśli objawy samoistnie ustąpią, bo z czasem na bazie nieleczonej dny może rozwinąć się przewlekłe zapalenie
stawów, w przebiegu którego dochodzi do ich nieodwracalnej destrukcji. Ostrzega też, że jeśli człowiek nic nie zrobi i nie zmieni niezdrowego stylu życia to prędzej czy później dojdzie do kolejnego napadu podagry.
– Typowy napad dny moczanowej wiąże
się z bardzo silnym bólem, choć zdarzają się też
pacjenci, którzy nie skarżą się wcale aż tak bardzo. Mniejszy ból może u nich wynikać np. z używania wygodnego obuwia, możliwości zafundowania sobie pełnego odpoczynku albo z innych czynników chroniących. Zwykle jednak
w czasie napadu trudno się chorym obejść bez
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych –
podkreśla dr Maria Maślińska.
Czym różnią się dna moczanowa
a podagra
Choć opisywana choroba nazywa jest często potocznie podagrą, to jednak z medycznego
punktu widzenia podagra to nie jest wcale to sa-

mo co dna moczanowa. Dna jest pojęciem szerszym, a podagra oznacza atak choroby zlokalizowany w jednym, konkretnym miejscu.
– Znanych jest wiele literackich opisów ataku dny moczanowej, np. atak podagry u słynnego Casanovy. Podagra to dawna nazwa
ataku dny moczanowej, który był zlokalizowany konkretnie w obrębie dużego palca u nogi.
Także dziś choroba ta najczęściej atakuje staw
śródstopno-paliczkowy pierwszy palucha,
mieszczący się właśnie u podstawy dużego
palca stopy. Dna może jednak zaatakować
dowolny staw w ciele człowieka – wyjaśnia lekarka.
Grupy ryzyka
Pocieszające w tym wszystkim jest to,
że dna moczanowa należy do grupy chorób, którym w dużej mierze można zapobiegać, a gdy już
wystąpi – można ją dość skutecznie kontrolować
i leczyć. W tym kontekście warto wiedzieć, kto
jest szczególnie zagrożony zachorowaniem.
– Najczęściej na dnę chorują mężczyźni
po 40. roku życia z nadmierną masą ciała, którzy poza tym, że niezdrowo się żywią i niewiele ruszają, to jeszcze często nadużywają alkoholu – informuje dr Maria Maślińska. – Generalnie ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem
i choć statystycznie mężczyźni zaczynają chorować wcześniej od kobiet, to jednak po 65. roku życia choroba coraz częściej pojawia się u kobiet, w powiązaniu z zaburzeniami metabolicznymi, jak i stosowanym leczeniem, np. lekami
moczopędnymi, które zwiększają stężenie kwasu moczowego we krwi.
W grupie podwyższonego ryzyka są też pacjenci z niewydolnością nerek, którzy mają nieprawidłowy mechanizm usuwania kwasu moczowego, przez co są bardziej narażeni na hiperurykemię oraz na dnę, niż osoby zdrowe.
Na tym jednak nie koniec. Zagrożone rozwojem dny są też osoby po przeszczepach narzą-
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dów oraz leczone z powodu chorób nowotworowych (m. in. z powodu stosowanych wtedy leków,
ale także różnych zmian zachodzących w ich organizmach).
– Szczególnie czujne powinni być też chorzy z cukrzycą typu 2, którzy mają zwiększoną
podatność na różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne – podsumowuje specjalistka.
Diagnostyka dny moczanowej
– Diagnozowanie tej choroby wcale nie jest
takie proste jak się wydaje – zastrzega dr Maria Maślińska. – Nie wystarczy do tego jedynie
badanie krwi wskazujące na hiperurykemię i ból
stawu. Potrzebny jest szczegółowy wywiad lekarski i badanie fizykalne, a często także dodatkowe, pogłębione badania diagnostyczne m. in.
histopatologiczne z oceną obecności kryształów
kwasu moczowego w płynie stawowym czy guzkach z tkanki podskórnej, badanie ultrasonograficzne, czy też jeszcze mało dostępne w Polsce badanie tomografii podwójnej energii.
Dzięki temu możemy wykluczyć inne możliwe
choroby i potwierdzić, że mamy do czynienia
właśnie z dną.
Najważniejsze są jednak doświadczenie
i wiedza lekarza, zarówno diagnozującego, jak
i np. wykonującego USG, bo dna moczanowa
to nie jest jedyna choroba stawów związana z odkładaniem się kryształów.
– Niestety, w ramach podstawowych badań kontrolnych np. w medycynie pracy nie
oznacza się stężenia kwasu moczowego we krwi.
Nie jest to jednak drogie i skomplikowane badanie. Jest dostępne w praktyce lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu. Zwłaszcza
powinni o to zadbać ci, którzy mają przewlekłe zaburzenia metaboliczne, np. osoby z nadwagą, ale także osoby obciążone rodzinną historią występowania chorób metabolicznych,
stawów czy też chorób układu sercowo-naczyniowego – sugeruje specjalistka.
Pomocne w diagnozowaniu i leczeniu hiperurykemii są także pogłębione badania, w tym ocena dobowego wydalania kwasu moczowego,
co jest istotne np. w przypadku planów zastosowania leków zwiększających jego wydalanie,
tzw. moczanopędnych.
Jak zapobiec dnie?
– Dna to choroba przewlekła, ale często
udaje się ją skutecznie kontrolować, dzięki czemu są osoby, które w swoim życiu doświadczają tylko jednego lub dwóch ataków tej choroby

i udaje się im „nie wracać do tematu”, dzięki skutecznemu leczeniu i właściwej profilaktyce,
w tym konsekwentnym zmianom w stylu życia
– mówi dr Maślińska. – Najtrudniejsze jest jednak wcale nie leczenie farmakologiczne, lecz
wprowadzanie trwałych zmian w stylu życia pacjentów.
Specjalistka podkreśla, że we wszystkich rekomendacjach dotyczących postępowania w dnie
moczanowej na pierwszym miejscu stawia się teraz na zmiany w stylu życia, a dopiero w drugiej
kolejności na farmakoterapię.
– Podstawowe zasady profilaktyki to:
redukcja masy ciała, rozsądna aktywność ruchowa, gdyż stawy nie lubią bezruchu, ale nie
lubią też przeciążania i urazów oraz zdrowe żywienie, czyli unikanie alkoholu, szczególnie
piwa, podrobów, owoców morza, nadmiaru
mięsa, picie odpowiedniej ilości wody – podpowiada Maria Maślińska.
Na koniec warto dodać, że do czynników ryzyka rozwoju dny należą też, podobnie jak
w przypadku wielu innych chorób, niedobór snu,
a także przewlekły stres i przeciążanie organizmu
spowodowane zbyt intensywną pracą, także
biurową.
– Prawidłowe proporcje między snem, pracą i wypoczynkiem, a także dobra jakość tego
snu oraz wypoczynku są ważnymi czynnikami
chroniącymi – podkreśla ekspertka. – Jednym
ze skutków niedoboru snu jest brak energii i zmęczenie, ale to z kolei przyczynia się do niepodejmowania wystarczającej ilości ruchu w ciągu
dnia. Tworzy się błędne koło, które pośrednio
i bezpośrednio wpływa także na stawy i metabolizm, zaburzenia związane z wydzielaniem np.
insuliny. Z kolei stres prowadzi ludzi często
do poszukiwania niezdrowych sposobów jego
odreagowania, np. poprzez alkohol lub objadanie się.
Źródło: zdrowie.pap.pl
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A wraz z zimą, jak co roku – problemy ze skórą
i z włosami. Skóra pierzchnie, przesusza się, pękają naczynka. Tłusta skóra produkuje więcej sebum, skutkiem czego pory zatykają się, powstają wypryski i podrażnienia. Włosy elektryzują się
i przetłuszczają pod czapkami, końcówki się
rozdwajają… Jak sobie poradzić z tymi zimowymi plagami urodowymi?
Skąd problemy?
Zimą nasza cera z jednej strony poddawana jest działaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – śnieg, niskie temperatury, zimny
wiatr, z drugiej – narażamy ją na długotrwałe
działanie suchego powietrza poprzez przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach. Gwałtowne zmiany temperatury powodują, że naczynka
kurczą się i rozszerzają, co może powodować ich

pękanie. Naturalna ochrona hydrolipidowa skóry zostaje nadwyrężona, co z kolei oznacza,
że skóra staje się nadwrażliwa, podatna
na uszkodzenia, podrażnienia, łuszczenie.
W efekcie jest odwodniona, szara, ziemista, mało elastyczna i skłonna do infekcji.
Jak pielęgnować skórę zimą?
Dwa najważniejsze przykazania brzmią:
chronić i nawilżać. Naszym najważniejszym
sprzymierzeńcem w walce o zdrową i piękną
skórę zimą jest dobry krem.
Powinien zawierać substancje pomagające
utrzymać wodę w skórze (ceramidy, kwasy tłuszczowe, glicerynę, kwas hialuronowy), składniki
łagodzące podrażnienia (alantoinę, aloes, wyciągi z rumianku i owsa) i antyoksydanty (witaminę E, olej arganowy, koenzym Q10, wyciąg
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z zielonej herbaty). Ogólna zasada mówi,
że do suchej skóry wybieramy krem bogaty
i najlepiej półtłusty, do cery tłustej – emulsję lub
lekki krem. Jednak pamiętajmy, że każda skóra
ma swoje upodobania, dlatego istotne jest obserwowanie, jak reaguje na dany preparat. Krem
ma za zadanie skórę zarówno nawilżyć, jak
i ochronić. Smarujemy twarz co najmniej dwa razy dziennie, pamiętając również o ochronie skóry pod oczami. Nie wychodzimy na zewnątrz
bezpośrednio po nałożeniu kremu, należy odczekać co najmniej 15-20 minut, aż specyfik się
wchłonie. Szczególnie w przypadku skóry suchej warto dwa razy w tygodniu nakładać maskę
odżywczo-nawilżającą albo nawilżającą.
No i najważniejsze: skórę nawilżamy
przede wszystkim od wewnątrz. O piciu odpowiedniej ilości wody latem (1,5-2 litry dziennie)
przypomina nam się nieustannie, tymczasem
zimą jest to co najmniej tak samo ważne. Ogrzewanie w samochodzie, ciepłe i suche powietrze
w pomieszczeniach oraz mroźne, suche powietrze na zewnątrz odwadniają naszą skórę szybciej i skuteczniej niż letnie upały. A odwodniona
skóra nie radzi sobie z zanieczyszczeniami, różnicami temperatur i staje się skłonna do podrażnień, nadwrażliwa, łuszczy się i pierzchnie. Dlatego tak ważne jest picie odpowiedniej ilości
wody oraz wzbogacenie diety w wartościowe oleje. Jeśli nikt z domowników nie ma alergii
na roztocza, można zainwestować w nawilżacz
powietrza. Przysłuży się nie tylko skórze, ale też
drogom oddechowym.
Pielęgnacja ust
Szczególnie narażone na odwodnienie
i pierzchnięcie są usta. Skóra na ustach jest
znacznie cieńsza i delikatniejsza niż na innych
częściach twarzy, dlatego wargi są podatne
na wysuszanie, pękanie czy łuszczenie się. W dodatku na wargach nie ma gruczołów łojowych,
więc brak im lipidowej warstwy ochronnej, którą zapewnia wydzielina tych gruczołów.
Spierzchnięte usta to zmora nie tylko zimą, choć
w tym okresie są one najbardziej narażone
na podrażnienia. Dlatego tak istotne jest zabezpieczenie warg. Nie ma lepszej rady niż ochrona
natłuszczającą pomadką w sztyfcie lub balsamem z cennymi olejkami, masłami, woskami, filtrami UV. Bezwzględnie należy unikać oblizywania ust na wietrze, przygryzania warg, odrywania
łuszczących się skórek. Za to doskonale sprawdzi się wykonywany dwa razy w tygodniu delikatny peeling warg, połączony z masażem. Peeling

można zrobić samemu, mieszając odrobinę oliwy lub oleju kokosowego z łyżeczką cukru lub zaopatrzyć się w specjalistyczny preparat (są
na rynku pomadki peelingujące).
Pielęgnacja i oczyszczanie
Zimą dobrze jest też zmienić sposób oczyszczania twarzy. Zamiast żeli i mydeł – wybierajmy mleczka i kremy do demakijażu. Najlepiej te,
zawierające naturalne olejki i przyjazne skórze
pH. I zdecydowanie unikajmy preparatów zawierających alkohol. Co do peelingów, tych do twarzy, zimą lepiej zrezygnować z gruboziarnistych
preparatów, które mogą podrażniać cerę i niszczyć jej naturalną barierę ochronną na rzecz delikatniejszych peelingów enzymatycznych. Skórę ciała możemy złuszczać delikatnie scrubem
cukrowym z dodatkiem olejków albo używać
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balsamu do ciała z kwasami AHA i BHA. Ochrony i nawilżania nie ograniczamy wyłącznie
do twarzy. Zimą cała skóra potrzebuje troskliwej
opieki, dlatego trzeba pamiętać o stosowaniu
balsamów i maseł ochronnych do ciała. Szczególnie wrażliwe na przesuszenie i szkodliwe warunki pogodowe są stopy i dłonie. Dobrze mieć
stale pod ręką dobry krem do rąk i używać rękawiczek, a na stopy nakładać przed snem krem
z masłem kakaowym, masłem shea i mocznikiem. Jeśli skóra jest bardzo wysuszona, swędzi
i piecze, to pomoże smarowanie jej na noc olejem. Najpierw nakładamy krem, potem w szczególnie wysuszone partie wmasowujemy kilka
kropli olejku (np. arganowego, lnianego, makadamia, jojoba lub z kiełków pszenicy). To zatrzyma wodę w naskórku. Nie każdy o tym wie,
ale zimą powinno się unikać gorących kąpieli.
Wiadomo, że po męczącym, mroźnym dniu nieraz o niczym nie marzymy bardziej, niż o zanurzeniu się w ciepłej, pachnącej wodzie z pianką.
Ale długie moczenie ciała w gorącej kąpieli niszczy płaszcz lipidowy skóry i wysusza ją, a syntetyczne dodatki w postaci pianek czy soli mogą
dodatkowo wywoływać podrażnienia. Dlatego
zimą lepszy będzie krótki prysznic z niezbyt gorącą wodą. A jeśli już, wyjątkowo, nie możemy
sobie odmówić ciepłej kąpieli, to zamiast aromatyzowanych i zawierających barwniki specyfików dodajmy do kąpieli naturalne oleje i olejki
zapachowe.
A co z ochroną przed słońcem?
Przyzwyczailiśmy się już do chronienia skóry preparatami z filtrami latem. Czy faktycznie,
również zimą musimy się tym kłopotać? Nie-

stety, tak. Zimą, w mroźne, słoneczne dni słońce bywa mocne, a do tego promieniowanie UV
przenikające przez chmury, wdziera się w głąb
skóry, gdzie rozbija odpowiedzialne za młody
wygląd włókna kolagenu i elastyny. Dlatego stosujmy filtry przeciwsłoneczne przez cały rok.
Szczególnie podczas wyjazdu na zimowe wakacje w góry warto pamiętać, że wraz z wysokością
rośnie natężenie promieniowania słonecznego,
które dodatkowo odbite od śniegu może skutkować nawet poparzeniami słonecznymi. Śnieg odbija aż 80% promieniowania. Zatem stosujmy
kosmetyki z filtrami przez cały rok. Będziemy
wyglądać młodziej i zdrowiej.
Zima to bardzo dobry okres na...
zabiegi kosmetyczne
Mikrodermabrazja, kuracja kwasami owocowymi, inne zabiegi złuszczające (np. laser, retinol) dają bardzo dobre efekty w przypadku,
gdy planujemy usuwanie przebarwień, zmarszczek czy rozszerzonych porów właśnie zimą. Może nie podczas siarczystych mrozów, ale te, ostatnimi laty, nie zdarzają się często. Ważne,
by po zabiegu używać zaleconego przez dermatologa kremu regenerującego, a także bezwzględnie chronić skórę przed słońcem. Krem z blokerem, całkowicie zatrzymującym promieniowanie
UV będzie niezbędny. A wiosną nadejdzie czas,
by cieszyć się gładką, jednolitą skórą.
Jak widać zima nie taka straszna. Wystarczy kilka modyfikacji w zakresie naszych standardowych zabiegów pielęgnacyjnych, by przywitać wiosnę ze świeżą, jasną i zdrową cerą.
Opracowanie: Anna Dobrowolska
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