
WS58_okladka i nawigacyjna:WS  2021-01-18  14:37  Page 1



WS58_okladka i nawigacyjna:WS  2021-01-18  14:37  Page 2



ZAPRASZAMY  |   3

SPIS TREŚCI

Zbli ża ją się świę ta Bo że go Na ro dze nia,
a z ni mi ko niec ro ku. Ro ku, któ ry wszy scy za -
pa mię ta my. Nie ste ty, nie po zy tyw nie. Przy -
niósł nam wi ru sa, któ ry znisz czył wie le ist nień
ludz kich. Ata ku je, a my nie po tra fi my się
przed nim sku tecz nie obro nić. Zwią za ne z pan -
de mią ogra ni cze nia rów nież nie wpły wa ją
na nas do brze. Po za my ka ni w swo ich do mach,
czę sto od izo lo wa ni od ro dzi ny i przy ja ciół, sa -
mot nie spę dza my czas, któ ry wy peł nia ją nam
pę dzą ce my śli, o tym, co mo że się jesz cze zda -
rzyć. Bo imy się, a nasz strach ma wiel kie oczy.

Mu si my sta wić te mu czo ła. Od rzu cić czar -
ne sce na riu sze. Z na dzie ją spoj rzeć w przy -
szłość. Za dbać o swo je zdro wie fi zycz ne i psy -
chicz ne. Sku pić się na pra wi dło wym od ży -
wia niu, za spo ka jać po trze bę ru chu, kon tak to -
wać się z naj bliż szy mi przez te le fon, sky pe’a czy
in ne ko mu ni ka to ry. Nie za my kać się w so bie.
To naj waż niej sze. Wol ny czas wy ko rzy stać
na cie ka wą lek tu rę lub do bry film. Pan de mia
w koń cu się skoń czy. Pierw sze szcze pion ki już
zo sta ły po da ne. Wró ci my do nor mal no ści.

Czas świąt Bo że go Na ro dze nia za wsze
ko ja rzy się z ro dzin ny mi spo tka nia mi, mi łą,
przy ja zną at mos fe rą, po god ny mi roz mo wa -
mi. Niech i tak bę dzie w tym ro ku, mo że tyl ko
w szczu plej szym gro nie. Niech nie za brak nie
na na szych sto łach wi gi lij nych po traw, a pod
cho in ką świą tecz nych pre zen tów. Ale przede
wszyst kim niech nie za brak nie zdro wia i opty -
mi zmu. Cze go ser decz nie Pań stwu ży czy my.
I lep sze go, spo koj niej sze go, bez piecz niej sze go
No we go Ro ku 2021.
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T
a kiej pan de mii jesz cze nie by ło. Wi rus zja -
dli wie ata ku je mi lio ny lu dzi na ca łym
świe cie. Star szych i młod szych. Zdro wych

i tych z cho ro ba mi współ ist nie ją cy mi. Jed ni
prze cho dzą za ka że nie bez ob ja wo wo lub lek ko,
po dob nie jak zwy kłe prze zię bie nie, in ni ty go -
dnia mi wal czą z wi ru sem, nie któ rzy tę wal kę
prze gry wa ją. Co zro bić, że by nie zwa rio wać
w tym nie pew nym cza sie?

Przede wszyst kim do wszel kich in for ma cji
pod cho dzić z dy stan sem. Nie śle dzić co dzien -
nie przez kil ka go dzin wia do mo ści na te mat ko -
ro na wi ru sa, szcze gól nie tych sen sa cyj nych. I nie
prze ka zy wać ich da lej. Część z nich mo że być fał -
szy wa, „wy pro du ko wa na” spe cjal nie z my ślą

fot. AdobeStock

Wirus, 
który zmienił świat

o sze rze niu pa ni ki. A prze cież wia do mo, że stres
osła bia nasz or ga nizm, któ ry obec nie po wi nien
być sil ny, że by w ra zie za ka że nia po ra dził so bie
z cho ro bą.

Nie na le ży też lek ce wa żyć za gro że nia,
bo ono jest. War to więc sto so wać się do wszel -
kich za le ceń od no śnie hi gie ny, de zyn fek cji, dy -
stan su czy no sze nia ma se czek, szcze gól nie w po -
miesz cze niach za mknię tych. 

Nie za my kaj się na in nych

Kon tak ty z in ny mi oso ba mi trze ba utrzy -
my wać, bo jest to nie zbęd ne dla na sze go zdro wia
psy chicz ne go. Wia do mo, że te raz ten kon takt
przez róż ne ob ostrze nia ma my utrud nio ny, ale
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na szczę ście są te le fo ny i ko mu ni ka to ry in ter ne -
to we, dzię ki któ rym mo że my po roz ma wiać z ro -
dzi ną czy przy ja ciół mi. I trze ba z nich ko rzy stać.
Każ dy z nas mo że czuć się w obec nej sy tu acji za -
gu bio ny i nie pew ny dal sze go lo su, war to o tych
oba wach po roz ma wiać z kimś. Cza sa mi ta ka roz -
mo wa z bli ską oso bą mo że moc no zmie nić na sze
spoj rze nie na da ny pro blem, przy nieść ulgę i po -
cie chę w trud nych chwi lach. 

„To nor mal ne, że czu jesz się smut ny, ze -
stre so wa ny, zdez o rien to wa ny, prze ra żo ny i zły
w cza sie kry zy su. Roz mo wa z ludź mi, któ rym
ufasz, mo że ci po móc. Bądź w sta łym kon tak cie
z ro dzi ną i przy ja ciół mi” – czy ta my w po rad ni -
ku wy da nym na czas epi de mii przez Świa to wą
Or ga ni za cję Zdro wia (WHO).

A co, je śli nie ma my bli skiej, za ufa nej oso -
by, z któ rą mo gli by śmy po roz ma wiać? Mo że my
wów czas sko rzy stać ze spe cjal nych te le fo nicz -
nych lub in ter ne to wych ośrod ków wspar cia psy -
cho lo gicz ne go. W na szym kra ju moż na uzy skać
ta ką po moc m.in. dzwo niąc pod nu me ry:
800 70 2222, 800 100 102 czy 116 123. 

Sa mo po czu cie po pra wić mo że też po moc
in nym, bar dziej po trze bu ją cym. Są sia dom czy
zna jo mym. Za an ga żo wa nie się w ta kie dzia ła nia
przy nie sie nam po czu cie, że nie je ste śmy sa mi
i że je ste śmy po trzeb ni. Mo że my też wziąć udział
w róż nych pro spo łecz nych dzia ła niach. Naj waż -
niej sze, aby się nie izo lo wać, o ile je ste śmy zdro -
wi i utrzy my wać kon takt z in ny mi.

Kon takt z oso bą

za ka żo ną ko ro na wi ru sem 

Cho dzi my do pra cy (je śli nie mo że my wy -
ko ny wać jej zdal nie), ro bi my za ku py, za ła twia -
my róż ne, ży cio we spra wy. Co zro bić, je śli oka -
że się, że wśród osób, z któ ry mi się spo tka li śmy
by ła oso ba za ka żo na ko ro na wi ru sem? W tym
wy pad ku klu czo wą spra wą jest od po wiedź na py -
ta nie, czy nasz kon takt z nią był bli ski czy prze -
lot ny. Je śli mie li śmy bli ski kon takt z oso bą za ka -
żo ną, czy li prze by wa li śmy w jej po bli żu
w od le gło ści mniej szej niż dwa me try przez po -
nad 15 mi nut (np. pod czas roz mo wy w za mknię -
tym po miesz cze niu) lub też, gdy na stą pił kon takt
fi zycz ny z oso bą za ka żo ną (np. po przez po da nie
rę ki), to ist nie je spo re praw do po do bień stwo,
że za ka zi li śmy się ko ro na wi ru sem. Co po win ni -
śmy zro bić w ta kiej sy tu acji? Przede wszyst kim
po in for mo wać sa ne pid, po przez wy peł nie nie
i wy sła nie dro gą elek tro nicz ną spe cjal ne go for -
mu la rza zgło sze nio we go, do stęp ne go na ofi cjal -
nej, rzą do wej stro nie in ter ne to wej

www.gov.pl/ko ro na wi rus (moż na go zna leźć
w sek cji „kwa ran tan na” lub za kład ce „kon takt” 
– pod ha słem „zgłoś kwa ran tan nę”). I zo stać
w do mu, nie cze ka jąc na ofi cjal ną de cy zję o na -
ło że niu kwa ran tan ny (in for ma cja ta prze ka zy wa -
na jest obec nie za po śred nic twem au to ma tycz ne -
go po wia do mie nia te le fo nicz ne go). W ten spo sób
za dba my o in nych, nie bę dzie my roz no si li wi ru -
sa, je śli się nim za ka zi li śmy. Na to miast w przy -
pad ku, gdy otrzy ma my po wia do mie nie o na ło żo -
nej na nas kwa ran tan nie, mu si my po brać
i za in sta lo wać obo wiąz ko wą apli ka cję o na zwie
„Kwa ran tan na do mo wa”.

W ra zie wy stą pie nia nie po ko ją cych ob ja -
wów, mo gą cych świad czyć o roz wi ja ją cej się in -
fek cji na le ży skon sul to wać się z le ka rzem pierw -
sze go kon tak tu, któ ry mo że nas skie ro wać
na test, ma ją cy po twier dzić lub wy klu czyć za ka -
ża nie ko ro na wi ru sem. Z ko lei w przy pad ku gwał -
tow ne go po gor sze nia stanu na sze go zdro wia
i po ja wie nia się groź nych ob ja wów – np. po -
waż nych pro ble mów z od dy cha niem i bar dzo
wy so kiej go rącz ki – na le ży nie zwłocz nie we zwać
po moc me dycz ną, dzwo niąc pod nu mer ra tun ko -
wy 112 lub 999.

Kwa ran tan na

Zgod nie z ak tu al nie obo wią zu ją cym pra -
wem, oso by współ za miesz ku ją ce z kimś, kto jest
na kwa ran tan nie, sa me nie pod le ga ją kwa ran -
tan nie. Je śli więc tyl ko je den z do mow ni ków
miał bli ski kon takt z oso bą za ka żo ną, np. w pra -
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t cy czy szko le, przez co pod le ga obo wiąz ko wej
kwa ran tan nie, to już je go do mow ni cy nie są nią
au to ma tycz nie obej mo wa ni.

Tak sta no wią prze pi sy, ale dla bez pie czeń -
stwa in nych wszy scy do mow ni cy, ma ją cy kon -
takt z oso bą po ten cjal nie za gro żo ną za ka że niem,
po win ni pod dać się do bro wol nej kwa ran tan nie,
a przy naj mniej ogra ni czyć spo tka nia i ob ser wo -
wać swo je sa mo po czu cie.

Co jesz cze war to wie dzieć o kwa ran tan nie?
W przy pad ku, gdy nie wy stą pią ob ja wy cho ro by,
to kwa ran tan na koń czy się po upły wie 10 dni (li -
cząc od dnia na stę pu ją ce go po bli skim kon tak -
cie). Je śli wy nik te stu na obec ność ko ro na wi ru -
sa SARS -CoV -2 jest ne ga tyw ny (co ozna cza brak
za ka że nia), to wte dy au to ma tycz nie koń czy się
kwa ran tan na. Na to miast, je śli oka że się, że da -
na oso ba jest za ka żo na no wym ko ro na wi ru sem,
co po twier dzi po zy tyw ny wy nik od po wied nie go
ba da nia la bo ra to ryj ne go (te stu mo le ku lar ne go
PCR lub te stu an ty ge no we go), to wte dy zo sta je
ona ob ję ta obo wiąz ko wą izo la cją, a jej do mow -
ni cy obo wiąz ko wą, dwu eta po wą kwa ran tan ną,
któ ra bę dzie trwać tak dłu go jak izo la cja oso by
cho rej plus sie dem do dat ko wych dni.

Pra ca a kwa ran tan na

Oso ba, któ ra zo sta ła ob ję ta kwa ran tan ną
po win na po in for mo wać swo je go pra co daw cę
o roz po czę ciu kwa ran tan ny (te le fo nicz nie lub
ma ilo wo). Nie trze ba oka zy wać żad nych do ku -
men tów (za świad cze nia z sa ne pi du al bo eZLA 
– elek tro nicz ne go zwol nie nia le kar skie go).
Wszel kie zwią za ne z tym for mal no ści po wi nien
za nas za ła twić Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych
(ZUS). Je śli jed nak zda rzy się, że w sys te mie in -
for ma tycz nym ZUS nie bę dzie in for ma cji dla
pra co daw cy o kwa ran tan nie pra cow ni ka,
to w cią gu 3 dni od jej za koń cze nia mu si on wy -
peł nić i zło żyć spe cjal ne oświad cze nie o jej od by -
ciu, na pod sta wie któ re go zo sta ną za ła twio ne
zwią za ne z nią for mal no ści i roz li cze nia fi nan so -
we (ewen tu al na wy pła ta świad czeń cho ro bo -
wych, je śli pod czas od osob nie nia oso ba pod da -
wa na kwa ran tan nie nie mo gła pra co wać zdal -
nie). Oświad cze nie ta kie po win no za wie rać: imię,
na zwi sko, nu mer PE SEL, se rię i nu mer do wo du
oso bi ste go lub pasz por tu, dzień roz po czę cia i za -
koń cze nia obo wiąz ko wej kwa ran tan ny i pod pis.

Nie wszy scy mu szą się izo lo wać

Kwa ran tan nie nie pod le ga ją ozdro wień cy
w przy pad ku kon tak tu z oso bą za ka żo ną ani me -
dy cy, udzie la ją cy świad czeń opie ki zdro wot nej
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oso bom cho rym na CO VID -19, w tym sta ży ści,
stu den ci, dok to ran ci i in ni pra cow ni cy sek to ra
ochro ny zdro wia, je śli są ba da ni co dzien nie,
przed roz po czę ciem pra cy, te stem an ty ge no wym
(przez okres co naj mniej 7 dni).

Wię cej szcze gó ło wych, ak tu al nych in for -
ma cji na te mat kwa ran tan ny, izo la cji, za sad bez -
pie czeń stwa oraz in nych waż nych kwe stii zwią -
za nych z epi de mią CO VID -19 moż na zna leźć
na rzą do wej stro nie gov. pl/ko ro na wi rus. In for -
ma cje na te mat za sad od by wa nia kwa ran tan ny
moż na też uzy skać dzwo niąc na spe cjal ną in fo -
li nię sa ne pi du dzia ła ją cą pod nu me rem
(22) 25 00 115, któ ra jest czyn na ca ło do bo wo!
W sie ci do stęp na jest tak że ani ma cja, opu bli ko -
wa na przez Kan ce la rię Pre mie ra, któ ra w przy -
stęp ny spo sób pod su mo wu je ak tu al ne za sa dy
od by wa nia kwa ran tan ny.

Po nad to, w obec nej sy tu acji waż nym źró -
dłem in for ma cji jest stro na in ter ne to wa pa cjent.
gov.pl, przez któ rą lo gu je my się na swo je In ter -
ne to we Kon to Pa cjen ta (IKP). Przy po mnij my,

że na IKP moż na m.in. spraw dzić wy nik swo je -
go „te stu na ko ro na wi ru sa”, za raz po tym, jak tyl -
ko zo sta nie on wpi sa ny do sys te mu przez wy ko -
nu ją ce test la bo ra to rium. Na IKP moż na też
zna leźć in ne kon kret ne i sper so na li zo wa ne in for -
ma cje oraz do ku men ty, do ty czą ce na sze go ak tu -
al ne go sta tu su „co vi do we go” (w tym m.in. o na -
szej izo la cji czy kwa ran tan nie). Na ko niec war to
do dać, że w sy tu acji, gdy nasz kon takt z oso bą za -
ka żo ną nie był bli ski, lecz tyl ko prze lot ny i prze -
bie gał w bez piecz nej od le gło ści (więk szej niż
2 m), zwłasz cza na otwar tym po wie trzu,
to w prak ty ce ry zy ko za ka że nia jest nie wiel kie.
W ta kim przy pad ku nie trze ba pod da wać się
kwa ran tan nie. Na le ży jed nak uważ nie ob ser wo -
wać swój stan zdro wia i oczy wi ście przez ca ły
czas sto so wać się do ogól nych za sad bez pie czeń -
stwa obo wią zu ją cych w cza sie pan de mii (dy -
stans spo łecz ny, de zyn fek cja, ma secz ki, wie trze -
nie po miesz czeń, etc.).

Joanna Kucharska
Źródło: zdrowie.pap.pl, pacjent.gov.pl, gov.pl

R E K L A M A

WS58_temat_miesiaca:WS  2021-01-18  14:41  Page 7



8 |  SENIOR

Dłu go trwa łe unie ru cho mie nie

Choć ak tyw ność fi zycz na w po de szłym wie -
ku by wa pro ble mem, pa ra dok sal nie wte dy wła -
śnie trze ba za dbać o nią szcze gól nie. Do ty czy
to tak że osób, któ re w na stęp stwie cho rób są
czę ścio wo lub cał ko wi cie unie ru cho mio ne. Po -
moc ne mo gą oka zać się od po wied nie ma sa że
oraz gim na sty ka koń czyn, by za po bie gać zmia -
nom sta wo wo -mię śnio wym i przy kur czom koń -
czyn.

– Dłu go trwa łe unie ru cho mie nie pa cjen ta
wpły wa ne ga tyw nie na je go stan zdro wia

–mó wi Be ata Drza zga z Cen trum Me dycz ne go
Be ta Med w War sza wie. – Or ga nizm od czu wa
ogól ne osła bie nie, spa dek na pię cia mię śni bądź
cał ko wi ty ich za nik, po ja wia ją się od le ży ny,
in fek cje dróg od de cho wych czy ukła du wy dal -
ni cze go. Bar dzo istot na jest tu po moc dru giej
oso by, naj czę ściej człon ka ro dzi ny. To waż ne,
by ro dzi ny pa cjen tów wie dzia ły, jak na le ży się
ni mi opie ko wać, gdy wró cą po le cze niu do do -
mów.

Jed nym z naj po waż niej szych pro ble mów
zdro wot nych osób star szych są upad ki. War to
zro bić wszyst ko, by im za po bie gać, a za tem za -
dbać o bar dzo do bre oświe tle nie (se nio rzy po -
trze bu ją sil niej sze go świa tła niż lu dzie mło dzi),
usu nię cie chod ni ków, na któ rych moż na się po -
śli zgnąć, za mo co wa nie po rę czy. W za cho wa niu
rów no wa gi po ma ga ją ćwi cze nia po sta wy, a tak -
że spe cjal ny tre ning wsta wa nia, by nie do szło

Pięć zasad 
pielęgnacji osób starszych

Sta rze nie się – to naj czę ściej stop nio wa utra ta
spraw no ści fi zycz nej, a czę sto rów nież psy chicz -
nej. Zwy kle do cho dzi do te go do dat ko we utrud -
nie nie – wie lo cho ro bo wość. Za wsze jed nak moż -
na za po biec wie lu nie ko rzyst nym zda rze niom
i zmi ni ma li zo wać do le gli wo ści.

fot. AdobeStock
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do upad ku w ra zie pio ni za cji cia ła. Ze staw od -
po wied nich ćwi czeń (fil my in struk ta żo we) zna -
leźć moż na na stro nie Kra jo wej Izby Fi zjo te ra -
peu tów.

Uni kaj od le żyn

Bar dzo czę stym skut kiem dłu go trwa łe go
unie ru cho mie nia oso by cho rej są od le ży ny.
Moż na nie do pro wa dzić do ich po wsta nia, choć
wy ma ga to wie le pra cy.

Od le ży ny two rzą się dla te go, że przez unie -
ru cho mie nie ca łe go cia ła skó ra na ra żo na jest
na cią gły ucisk i tar cie, a po nie waż to za bu rza
krą że nie, tkan ki są go rzej od ży wio ne. Wów czas
po wsta ją ra ny, któ re – m.in. z tego po wo du,
że za bu rzo ne jest krą że nie – trud no się go ją.
Stąd ko niecz ne są jak naj częst sze zmia ny po zy -
cji oso by le żą cej (by skó ra nie by ła uci ska na
przez dłu go czas w tym sa mym miej scu), okle -
py wa nie w ce lu po bu dze nia krą że nia, na cie ra nie
spe cjal ny mi kre ma mi i ma ścia mi naj le piej
co oko ło dwie go dzi ny, co tak że po zwa la unik -
nąć uci sku na skó rę i po bu dza krą że nie.

War to jed nak po znać pra wi dło we tech ni -
ki zmia ny po zy cji oso by le żą cej, aby nie uszko -
dzić jesz cze bar dziej de li kat nej skó ry. W przy -
pad ku osób sta le le żą cych do sko na le spraw dza ją
się ma te ra ce prze ciw o dle ży no we. Le cze nie od -
le żyn jest bar dzo bo le sne i dłu go trwa łe, dla te go
le piej za po bie gać ich po wsta wa niu. War to być
w sta łym kon tak cie z le ka rzem i pie lę gniar ką.

Trud no w tym miej scu nie wspo mnieć
o ogrom nym zna cze niu sto so wa nia wy so ko biał -

ko wej die ty w przy pad ku za gro że nia lub ist nie -
ją cych od le żyn. Zna czą co spo wal nia ona ich po -
ja wia nie się oraz wspo ma ga pro ces go je nia. 

Za dbaj o wła ści we ży wie nie 

W ogó le w pro ce sie le cze nia i pie lę gna cji
oso by star szej bar dzo du żą ro lę od gry wa od po -
wied nia die ta, bo wiem wraz z wie kiem zmie nia
się za po trze bo wa nie or ga ni zmu na skład ni ki
od żyw cze. Die tę na le ży ukła dać zgod nie z trze -
ma za sa da mi: re gu lar ne spo ży wa nie po sił ków,
róż no rod ność do bo ru pro duk tów i po traw oraz
rów no wa że nie bi lan su ener ge tycz ne go. Pa mię -
tać na le ży przy tym, że nie od po wied nio przy go -
to wa na i prze cho wy wa na żyw ność na ra ża se nio -
ra na np. zaburzenia po kar mo we.

– Przede wszyst kim na le ży po sta wić
na die tę ła two straw ną, a sa me po sił ki po win -
ny być zbi lan so wa ne i ła twe do spo ży cia
– zwra ca uwa gę Be ata Drza zga. – Du żą ro lę
od gry wa biał ko, któ re go or ga nizm po trze bu je
pod czas re kon wa le scen cji, a któ re od bu do wu -
je tkan ki, oso cze i ko mór ki od por no ścio we. Od -
po wied nia po daż biał ka umoż li wia tak że sku -
tecz ną wal kę z pro ce sem sar ko pe nii, czy li
za ni ku mię śni, zwią za nym z wie kiem po de -
szłym. Biał ko po win no być peł no war to ścio we
i ła twostraw ne. Du że zna cze nie ma ją rów nież
wę glo wo da ny, któ rych ak cep to wal ny po ziom
wy no si 50-60% dzien ne go za po trze bo wa nia
ener ge tycz ne go.

W przy pad ku se nio rów, któ rzy ma ją ma łą
ak tyw ność fi zycz ną, le piej uni kać sma że nia oraz

R E K L A M A
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ka lo rycz nych po traw, któ re mo gą po wo do wać
roz wój cho rób, np. cu krzy cy, nad ci śnie nia tęt -
ni cze go czy miaż dży cy.

– War to mieć świa do mość, że oso by cho -
re i w star szym wie ku czę sto bo ry ka ją się z bra -
kiem ape ty tu i utra tą wę chu, przez co chud ną
i nie ma ją ocho ty, a czę sto i po my słów na przy -
go to wy wa nie so bie po sił ków – do da je Be ata
Drza zga.

Nie do ży wie nie se nio rów jest bar dzo po -
waż nym pro ble mem, po gar sza ją cym ro ko wa -
nie w cho ro bie i zmniej sza ją cym ja kość ży cia.
Co istot ne, nie do ży wio ny se nior mo że mieć nad -
wa gę! Die tę naj le piej skon sul to wać z le ka rzem
i die te ty kiem. Cza sa mi ko niecz ne jest sto so wa -
nie pro duk tów po bu dza ją cych ape tyt lub uzu -
peł nia nie die ty se nio ra spe cja li stycz ny mi pre pa -
ra ta mi od żyw czy mi, któ re sku tecz nie po pra-
wia ją stan od ży wie nia, a tym sa mym wpły wa ją
na lep szą ja kość ży cia osób star szych. 

– Spe cja li ści bar dzo czę sto za le ca ją uzu -
peł nia nie die ty se nio ra pre pa ra ta mi od żyw -
czy mi w pły nie lub prosz ku – mó wi Ida Hof f -
mann, spe cja list ka ds. Ży wie nia Me dycz ne go.
– Kok taj le od żyw cze ty pu Ener gy Zip w nie -
wiel kiej ob ję to ści do star cza ją du żej por cji ener -
gii i biał ka. Mo gą za stą pić peł no war to ścio wy
po si łek, nie wy ma ga ją go to wa nia ani gry zie -
nia. Pre pa ra ty w prosz ku umoż li wia ją wzbo -
ga ca nie co dzien nych po sił ków se nio rów w nie -
zbęd ne skład ni ki od żyw cze. No wo ścią na ryn ku
jest die ta w prosz ku In stanth Neo wspo ma ga -
ją ca funk cjo no wa nie mó zgu w cho ro bie Al zhe -
ime ra.

Czę sty pro blem – cu krzy ca

Cu krzy ca jest nie rzad ką cho ro bą w wie ku
se nio ral nym. Jej pod ło że za zwy czaj zwią za ne
jest z za bu rze nia mi go spo dar ki wę glo wo da no -

wej. Wy ni ka z nie pra wi dło we go dzia ła nia trzust -
ki w or ga ni zmie, ale wpływ na jej po wsta wa nie
ma tak że ma ła ak tyw ność fi zycz na cho rych, nad -
wa ga lub oty łość, nad ci śnie nie tęt ni cze i wy so -
ki po ziom cho le ste ro lu oraz nad mier ne spo ży -
wa nie cu krów oraz tłusz czów. Dla te go tak waż ne
jest prze strze ga nie od po wied niej die ty i re gu lar -
ność po sił ków. War to też, je śli tyl ko to moż li we
zwięk szyć ak tyw ność fi zycz ną, choć by w po sta -
ci re gu lar nych spa ce rów, a je śli nie są moż li we,
ćwi czeń w po zy cji le żą cej lub sie dzą cej.

Ob ja wy cu krzy cy u osób star szych nie są
cha rak te ry stycz ne, dla te go bar dzo wska za ne
jest wy ko ny wa nie ba dań prze sie wo wych, któ re
po ma ga ją zdiagnozować cho ro bę. Se nio rzy cier -
pią cy na hi per gli ke mię mo gą zdra dzać symp to -
my ta kie jak: za bu rze nia wi dze nia, po gor sze -
nie się pa mię ci, po czu cie osła bie nia, zwięk szo ne
pra gnie nie i ape tyt, pro ble my z od da wa niem
mo czu, pro ble my skór ne, za ka że nie grzy bi cze
i za ka że nia dróg mo czo wych.

Cu krzy cę u osób star szych le czy się za po -
mo cą die ty, ta ble tek i/lub in su li ny. Nie le czo na
cu krzy ca osób star szych mo że skut ko wać po -
waż ny mi po wi kła nia mi. Wśród naj czę ściej wy -
stę pu ją cych są miaż dży ca, za wał mię śnia ser co -
we go bądź udar.

Wsty dli we nie trzy ma nie mo czu 

To wsty dli wy pro blem, ale wśród se nio rów
zda rza się bar dzo czę sto. Zmia ny hor mo nal ne
i upływ cza su zmniej sza ją spraw ność mię śni,
któ re prze sta ją być tak ela stycz ne, przez co nie
za my ka ją szczel nie uj ścia pę che rza. To z ko lei
mo że po wo do wać, że mocz wy cie ka wbrew wo -
li oso by cier pią cej na tę przy pa dłość. W tej spra -
wie trze ba wy ka zać się wy jąt ko wym wy czu ciem
i cier pli wo ścią. Nie trzy ma nie mo czu (in kon ty -
nen cja) to mi mo wol ny i nie kon tro lo wa ny wy -

10 |  SENIOR
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ciek mo czu spo wo do wa ny wzro stem ci śnie nia
w brzu chu i par ciem. By wa on wy wo ła ny gwał -
tow ny mi czyn no ścia mi, ta ki mi jak śmiech lub
kich nię cie. Mo że po wo do wać uczu cie za wsty -
dze nia, przez co oso ba star sza za my ka się w so -
bie i uni ka kon tak tu z in ny mi oso ba mi, a to z ko -
lei po gar sza jej stan. Trzeba więc wes przeć ją
w ra dze niu so bie z krę pu ją cą przy pa dło ścią. Je -
śli nasz pod opiecz ny nie jest w sta nie w peł ni te -
go kon tro lo wać, war to wpro wa dzić sto so wa nie
tzw. pie lu cho maj tek dla do ro słych, któ re zmi ni -
ma li zu ją dys kom fort. Istot ne jest rów nież za -
dba nie o hi gie nę w ce lu unik nię cia pro ble mów
skór nych czy wręcz za ka że nia dróg mo czo wych.

Od po wied nia die ta, ruch czy sto so wa nie
gim na sty ki, zwłasz cza mię śni Ke gla u ko biet,
to naj waż niej sze czyn ni ki, któ re mo gą po pra wić
stan tej cho ro by, a tym sa mym wpły ną po zy tyw -
nie na sa mo po czu cie bli skiej oso by. Pa mię taj -
my, że za pew nie nie od po wied nie go kom for tu fi -
zycz ne go wpły nie po zy tyw nie na kom fort psy -
chicz ny.

R E K L A M A
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By wa, że wy ni ki ba dań po ka zu ją, że pa cjent jest
zdro wy, a on czu je sie co raz go rzej. Tra ci się wów czas
za ufa nie do sys te mu opie ki zdro wot nej. Po pro duk ty
z ko no pi się ga ją lu dzie, któ rym me dy cy na czę sto nie
ma już nic do za ofe ro wa nia, al bo na wet ni gdy nie
mia ła. Je śli ktoś na tknął się na ter min „le ki sie ro ce”
to wie, że są to le ki wy ko rzy sty wa ne w le cze niu bar dzo
rzad kich cho rób, któ rych czę stość wy stę po wa nia
w po pu la cji nie prze kra cza pię ciu cho rych na 10 000
osób. Wie le z tych cho rób do ty czy dzie ci.

Kon cer nom far ma ceu tycz nym nie opła ca się
szu kać no wych le ków do le cze nia tych cho rób, po nie -
waż po ten cjal na gru pa od bior ców jest tak ma ła, że ni -
gdy nie zwró cą się środ ki za in we sto wa ne w ba da nia.
Są to cho ro by o prze wle kłym i cięż kim prze bie gu.
Cho rzy szu ka ją po mo cy na wszyst kie moż li we spo so -
by. Czę sto się ga ją po ko no pie – z do bry mi skut ka mi.

Fir ma Mr Hem pe rek ist nie je na ryn ku od 2015
r. W tym cza sie zdo by li śmy du że do świad cze nie. Za -
po trze bo wa nie na na sze pro duk ty oraz na in fo ma cje
jak je sto so wać, jest tak ogrom ne, że ko niecz ne jest
wpro wa dze nie zmian or ga ni za cyj nych.

Suk ce syw nie na stro nie www.mrhem pe rek.pl
oraz na na szym ka na le na youtu be bę dą się po ja wia -
ły fil my in struk ta żo we, do ty czą ce sto so wa nia w róż -
nych pro ble mach zdro wot nych. A tak że hi sto rie lu dzi,
któ rym uda ło się po móc. Do świad cze nie po ka zu je,

że sa me ar ty ku ły to za ma ło. Wię cej osób pre fe ru je
sło wo mó wio ne za miast pi sa ne go. Trud no się dzi wić,
wie dza jest ob szer na, a stres zwią za ny z cho ro bą
utrud nia sku pie nie na te ma cie. Na wet oso by, któ re
prze czy ta ły ar ty kuł kil ka ra zy po trze bu ją jesz cze usły -
szeć.

Trud no ścią w sto so wa niu ko no pi jest brak wie -
dzy za rów no wśród spo łe czeń stwa, jak i przed sta wi -
cie li służ by zdro wia. Na stu diach me dycz nych o ukła-
dzie en do kan na bi no ido wym jest za le d wie wspo mnia -
ne, co i tak jest kro kiem na przód, po nie waż za mo ich
cza sów nie by ło o tym ani sło wa – stu dia na kie run -
ku far ma cja skoń czyłam w 2003 ro ku. Ci spo śród nas,
któ rzy by li na szko le niu w Izra elu ma ją ła twiej, resz -
ta mu si na wła sną rę kę szu kać in for ma cji.

Kil ka na ście lat pra cy w ap te ce po ka za ło mi tak -
że ja kie błę dy pod czas le cze nia po peł nia ją pa cjen ci.
Na sku tecz ność ku ra cji skła da się za rów no do bry pro -
dukt, jak i od po wie nia czę sto tli wość i daw ka.

Je śli pa cjent jest świa do my, sto su je re gu lar nie
Aro mat ko nop ny CBD Mr Hem pe rek i do brał daw kę
pra wi dło wo do swo je go za po trze bo wa nia to efek ty są
wi docz ne w cią gu pierw szych dni, a po tem z każ dym
mie sią cem są co raz lep sze.

Sku tecz ność w le cze niu jest rów nież te stem
na to czy ma my do bry pro dukt, czy sła by. Arom at
konop ny CBD Mr Hem pe rek za wsze z cza sem le cze -
nia ma co raz lep sze efek ty. Po cząt ko wo za uwa ża my
wy ci sze nie, uspo ko je nie, wy re gu lo wa nie snu, wię cej
si ły, więcej ener gii, wszyst kie go się chce! Z cza sem
nor ma li zu je się ci śnie nie, zmniej sza ją sta ny za pal ne
tar czy cy, trzust ki, płuc. Re gu lu je się go spo dar ka hor -
mo nal na, nor ma li zu je po ziom cu kru we krwi. Do ce -
lo wo wie lu oso bom uda je się zna czą co zmniej szyć
ilość le ków a na wet zu peł nie od sta wić.

Ko no pie by ły zna ne i sto so wa ne od stu le ci. Do -
pie ro ostat nie kil ka dzie siąt lat to czas, w któ rym
re zy gno wa no z nich na rzecz in nych, no wo cze -
śniej szych środ ków. Jed nak w do bie, kie dy me -
dy cy na co raz czę ściej za wo dzi, cho rzy lu dzie
wra ca ją do na tu ral nych me tod le cze nia, opar -
tych na ob ser wa cji sta nu cho re go. 
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Sła bej ja ko ści pro dukt moż na ła two po znać 
m. in. po tym, że po cząt ko wo wi dać de li kat ne dzia ła -
nie ale z cza sem al bo ono słab nie albo po zo sta je
na tym sa mym po zio mie.

Pu bli ka cji na uko wych na te mat sku tecz no ści
sto so wa nia pro duk tów z ko no pi oraz ich bez pie czeń -
stwa jest bar dzo du żo. My do dat ko wo ma my do -
świad cze nie w sto so wa niu.

Wy róż nia my się na ryn ku kil ko ma rze cza mi.
Pierw szą jest to, że pro du ku je my eks trakt z ko no pi,
któ ry za wie ra wszyst kie ka na bi no idy ja kie wy stę pu ją
w ro śli nie w na tu ral nej pro por cji. Dla cze go to jest
waż ne – do kład nie wy tłu ma czo ne jest to na fil mie
zna ne go zie la rza Mar ci na Sęd kow skie go pt. „Ole jek
CBD – Nie daj się na brać”. Moż na go obej rzeć na na -
szej stro nie in ter ne to wej www.mrhem pe rek.pl oraz
na youtu be. Są tam rów nież po ka za ne wy ni ki ba dań
ana li tycz nych kil ku naj bar dziej re kla mo wa nych pro -
duk tów ko nop nych, wy ja wia ją ce, że w odróż nie niu
od Aro ma tu ko nop ne go CBD Mr Hem pe rek są otrzy -
my wa ne z izo la tu.

Aro mat ko nop ny to na zwa han dlo wa pro duk -
tu, któ ry za wie ra eks trakt z ro śli ny ko no pi. Po dob nie
jak np. lek na zy wa się Apap, a za wie ra pa ra ce-
ta mol.

Dru gą ce chą wy róż nia ją cą pro duk ty jest ce na.
Jest jed ną z naj niż szych na ryn ku, po nie waż ce lem
Krzysz to fa Po rę by – Mr Hem per ka od po cząt ku by ło
umoż li wie nie jak naj więk szej ilo ści osób sko rzy sta nie
z cu dow nej mo cy lecz ni czej ko no pi. Eks trak ty – Aro -
ma ty ko nop ne na po cząt ku ro bił dla swo jej ma my,
u któ rej stwier dzo no no wo twór oraz dla sie bie, po -
nie waż ma łusz czy cę. Wcze śniej był le czo ny stan dar -
do wo czy li le ka mi ste ry do wy mi, cy klospory ną (lek
ob ni ża ją cy od por ność, któ re go dzia ła nia nie po żą da ne
to po cząt ko wo in fek cje, a po tem no wo two ry) oraz
me to tre xa tem (lek o dzia ła niu cy to tok sycz nym 
– uszka dza ja cym ko mór ki, co pro wa dzi do zmian no -
wo two ro wych). Na za łą czo nych zdję ciach wi dać
Krzysz to fa, któ ry obej mu je ro śli nę ko no pi, a pal ce
na je go dło ni są po pę ka ne do krwi. Ma my też zdję cie
je go stóp ze zmia na mi łusz czy co wy mi  – ta kie sa me
by ły na ca łym cie le. Dru gie zdję cie po ka zu je je go sto -
py po kil ku ty go dniach sto so wa nia Aro ma tu ko nop -
ne go CBD Mr Hem pe rek. Naj gor sze za ostrze nie
cho ro by w je go ży ciu, by ło po zu peł nym od sta wie niu
wszyst kich le ków. Wte dy czę ścio wo mię śnie od cho -
dzi ły mu od ko ści. Le żał w szpi ta lu i by ło mu wszyst -
ko jed no czy bę dzie żył czy umrze.

In for ma cje do ty czą ce sto so wa nia też są in ne niż
moż na zna leźć w in nych źró dłach. Mo ją ro lą jest po -
da nie sto so wa nia sku tecz ne go. Na tym po le ga mo ja
pra ca za rów no z ko no pia mi jak i w ap te ce. Uwa żam,
ze far ma ceu ta to za wód, w któ rym wie dza jest obo -
wiąz kiem. Pod pi su ję się pod każ dym na pi sa nym ar ty -
ku łem lub opra co wa niem, za wsze przed sta wiam się
pod czas roz mo wy, po nie waż bio rę od po wie dzial ność
za każ de mo je sło wo.

Opracowanie: mgr Anna Szyszkowska 
konsultant w firmie Mr Hemperek Sp. z o.o.

mgr farmacji, specjalista farmacji aptecznej
dyplomowana dietoterapeuta
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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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„To bę dzie do bry rok”
i go rą co wie rzy łam,
że tak bę dzie. Za fa scy -
no wa ło mnie ze sta -
wie nie dwóch dwu -
dzie stek i stwier dzi -
łam, że to mu si być ja -

kiś znak. A zna ki na nie bie i zie mi już by ły – ka -
ta stro fal ne po ża ry w Au stra lii i po li tycz ny ogień
wznie co ny przez pre zy den ta Trum pa na Bli -
skim Wscho dzie. Dla te go po czą tek 2020 przy -
wo łał do mo jej pa mię ci sien kie wi czow skie
otwar cie „Ogniem i mie czem”: … był to dziw ny
rok, w któ rym roz ma ite zna ki na nie bie i zie mi
zwia sto wa ły ja ko weś klę ski i nad zwy czaj ne zda -
rze nia.” Przy mo im opty mi stycz nym na sta wie -
niu na wet mi przez myśl nie prze szło, że by ło
to zda nie pro ro cze. 
Co by ło da lej, wszy scy wie my. Mi ło ści wie
nam pa nu ją cy wi rus, któ ry opa no wał i za trzy mał
świat na ska lę, któ rej nie pa mię ta my chy ba
od cza su II Woj ny Świa to wej. Po ja wił nam się
no wy se rial, glo bal ny hit, któ ry do star cza
wszyst kich emo cji, ja kie wy my śli ła ludz kość.
Chy ba zde tro ni zu je „Dy na stię”. Jak za wsze, naj -
cie kaw sze sce na riu sze two rzy ży cie. Se zon
pierw szy, ten wio sen ny, to „szok i nie do wie rza -
nie” jak pi szą na plot kar skim „Pu del ku”, ale tak
wła śnie by ło, kie dy oglą da li śmy sce ny z Włoch
i Hisz pa nii, któ re za mie ni ły się w pie kło. Licz -
ne stre sy, kie dy na gle trze ba by ło przez dwa
mie sią ce sie dzieć w do mu, a nie wszy scy po tra -
fią. Nie któ rzy za uwa ży li, że ma ją dzie ci i od -
kry li „nie wi dzial ną rę kę”, któ ra za peł nia ła im lo -
dów kę i pra so wa ła ko szu le. Jesz cze in ni
zmu sze ni zo sta li do za ostrzo ne go re żi mu hi gie -
nicz ne go, co nie wąt pli wie ko rzyst nie wpły nę ło
na at mos fe rę w au to bu sach. Sło wo „od por ność”
od mie nia no przez wszyst kie przy pad ki skom pli -
ko wa nej pol skiej gra ma ty ki i men tal no ści. Nie
wszy scy da li ra dę. Do ak cji rzu ci li się gu ru
od zdro we go sty lu ży cia, li ftin gu du cha i su rvi -

va lu, czy li prze trwa nia w wa run kach eks tre mal -
nych. Do łą czy li wszel kiej ma ści wróż bi ci (choć
w pod pi sie mie li „so cjo log”, „eko no mi sta” lub
„dzien ni karz”), któ rzy sie dząc nad fu sa mi z kaw
al bo z bu tel ką wy bo ro wej snu li wi zje przy szło -
ści i post -apo ka lip tycz ne go No we go Ła du. By ły
to dni, któ re wstrzą sa ły świa tem. In ter net roz -
grza ny był do czer wo no ści od opi nii, ko men ta -
rzy i roz kwi tu ży cia „on li ne”. Se zon let ni to jak
na ka ni ku łę przy sta ło – od prę że nie i re laks.
Cha łu pa za mie nio na na róż ne nad mor skie Cha -
łu py (bar dzo „we lco me to”, bo ho te la rze w bie -
dzie), no i by ło „sun shi ne re ag ge” i „gol ców
tłum, Ba ha ma ma ma luz”. Wi rus? Pan pre mier
mó wił, że w od wro cie. Tak jak i ro zum. Zna na
z eks tra wa gan cji Ma da me Pom pa do ur, ko chan -
ka Lu dwi ka XV po wie dzia ła po noć: „Po nas
choć by po top”. Któ ry nie ste ty na stą pił. 
Prze pra szam za tę szy de rę, nie je stem nie -
czu łą, po zba wio ną em pa tii, nik czem ną kre atu -
rą. Wi dzę, co się dzie je. Wi dzę strach, nie pew -
ność, fru stra cję, utra tę do cho du, śmierć
bli skich. Wi dzę jak upa da ją biz ne sy, w któ re
wło ży ło się gi ga wa ty ży cia i na dziei. Czy tam
o pro ble mach dzie ci i mło dzie ży, od cię tych
od ró wie śni ków i ska za nych na e -szko łę, o ro dzi -
cach, któ rzy łą czą opie kę nad ty mi dzieć mi
z wła sną e -pra cą i sa mi le d wo zi pią. O mi lio nach
in nych ist nień, któ re ta za ra za do ty ka. Nie wspo -
mnę już o pol skim rzą dzie, któ ry wzo rem rzym -
skiej za sa dy Ce za rów rzu ca pleb so wi chleb (tro -
chę jak by mniej), ale przede wszyst kim fun du je
nam igrzy ska, któ rych na praw dę te raz nie po -
trze bu je my. Nie mniej wi dzę też, że pan de mia
ujaw ni ła wie le za cho wań i kil ka prawd, któ re nie
są naj wy god niej sze. 
Dla cze go tak nam trud no? Pa mię tam
rok 2000, za czął się XXI wiek i no we ty siąc le cie.
Du żo by ło wte dy róż ne go ro dza ju prze wi dy wań.
Pa dła m.in. te za, że w no wym stu le ciu na stą pi
roz wój du cho wo ści; że po dłuż szym okre sie po -
ko ju i pod wyż sze niu stan dar du by to we go, lu dzie
w świe cie za chod nim bę dą chcie li upo rząd ko -
wać i wzmoc nić swo je emo cje oraz si łę du cha.
Czy tak się sta ło? Pan de mia po ka za ła, że nie ko -

Po tym roku 
nie żyj w mroku
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niecz nie. Je ste śmy przy tło cze ni tem pem ży cia
i je go wy mo ga mi, co dzien ną ry wa li za cją i po -
rów ny wa niem się z in ny mi. Od ci na my się
od wła snych źró deł mo cy i sa mi so bie tę śru bę
do krę ca my. Dwa pierw sze se zo ny ko ro no we go
se ria lu do star czy ły aż nad to do wo dów. Mam
wra że nie, że wie le osób le ci na au to pi lo cie do -
bro by tu i prze ko na nia, że ży cie to luz, blu es
i rock’and’roll, in ni zwy czaj nie nie wy trzy mu ją
prze cią żeń na za krę tach. W tym miej scu wkra -
cza nie pa mięć. O tym, że dzie je ludz ko ści peł ne
są nie szczęść i tych na tu ral nych i tych, co to
czło wiek czło wie ko wi. Wy star czy wspo mnieć
XX w., obie woj ny i spu sto sze nia, ja kie spo wo -
do wa ły. I ile si ły trze ba by ło mieć, aby to prze -
trwać. Oku pa cję, bom bar do wa nia, obo zy (!!!),
wie lo mie sięcz ne ukry wa nie się, wy wóz ki, ła gry,
sta li now ski ter ror, co dzien ny strach i za gro że -
nie. A stan wo jen ny? Czy na praw dę już te go nie
pa mię ta my? Lu bię czy tać wy wia dy z prof. Bar -
tło mie jem Do bro czyń skim, psy cho lo giem z UJ,
któ re wy ja śnia ją tzw. kon dy cję współ cze sne go
czło wie ka. Po le cam. W jed nym z nich pro fe sor
mó wi: Wie lu z nas ży ło do tych czas po ka zu jąc,
co ku pi li, co prze ży li. Pan de mia go dzi w ten
tryb ży cia, nie moż na ani ty le mieć, ani ty le
prze ży wać. I jesz cze: „… trzy rze czy są pew ne:
czło wiek jest bar dzo pla stycz ny, ma nie skoń -
czo ną moc prze trwa nia i krót ką pa mięć.” 
Trzy mam z ty mi, któ rzy pan de mię, czas
za trzy ma nia, wy ko rzy sta li na re flek sję,
przyj rze nie się so bie, być mo że pod ję cie
wresz cie de cy zji do ty czą cych zmia ny sty lu ży cia,
na pra wie nia cze goś, zde fi nio wa nie sie bie na no -
wo. Wi dzę, że wszy scy ci, któ rzy al bo już wcze -
śniej za in we sto wa li w zbu do wa nie au ten tycz -
nych fun da men tów swo je go zdro wia emo -
cjo nal ne go i du cho we go al bo we szli na tę ścież -
kę te raz – du żo le piej ra dzą so bie ze wszyst ki mi
wy zwa nia mi. „Ro śnie to, co kar misz” – chy ba
wszy scy zna my to po wie dze nie i te raz wła śnie
wi dać aż za do brze, że war to je sto so wać w prak -
ty ce. Jak? Pra co wać nad so bą i wie rzyć, że zmia -
na jest moż li wa. Róż ne go ro dza ju stron z mą -
dry mi my śla mi i osób, któ re mo gą Ci w tym
po móc jest aż nad to. Wy si łek mu sisz wło żyć ty
sam. Laj ko wa nie nie wy star czy. 
Po mi mo i wbrew te mu, co się dzie je,
uwa żam, że po win ni śmy za wszel ką ce nę
pie lę gno wać w so bie po zy tyw ne na sta -
wie nie i wia rę, że to wszyst ko prze trwa my.
„Pe sy mizm ni gdy nie wy grał żad nej bi twy” po -
wie dział ge ne rał Dwi ght Eisen ho wer, na czel ny
do wód ca sił alianc kich w Eu ro pie. A w tej chwi -

li je ste śmy na woj nie i chce my ją wy grać. Pi sa -
łam wio sną na mo im fan pa ge’u, że nie mo że my
po zwo lić, aby wcią ga ła nas me dial na ot chłań
złych wia do mo ści, któ ra sie je strach i prze ra że -
nie. Nad miar bodź ców i prze cią że nie sys te mu
ner wo we go osła bia or ga nizm i czy ni go bar dziej
po dat nym na cho ro by. Kon takt z na tu rą, za nu -
rze nie się w sztu ce, w czymś kre atyw nym czy
roz mo wy z przy ja ciół mi wzmac nia ją. O od po -
wied nim od ży wia niu i ru chu na wet nie wspo mi -
nam, bo to oczy wi ste. Bar dzo waż na jest wza -
jem na życz li wość, wspie ra nie się i po ma ga nie.
Je dzie my na tym sa mym wóz ku, ale mo że ktoś
ma sła biej na pom po wa ne ko ła niż my? A mo że
zła pał gu mę? Nie prze jeż dżaj my obok, za trzy -
maj my się i po móż my. W tych dniach isto tą
czło wie czeń stwa po win na być ser decz ność i cie -
pło. Nie tyl ko na In sta gra mie. 
Ko niec 2020 też jest in ny niż zwy kle. Przy -
niósł nam wiel kie pro te sty ko biet i trud no nie
czuć emo cji z te go po wo du. Pa trzę na nie w szer -
szym kon tek ście – nie tyl ko po li tycz nym, ale
też spo łecz no -oby cza jo wym. To po czą tek koń ca
ery pa triar cha tu w Pol sce. I bar dzo do brze. 
Te mło de dziew czy ny wy krzy ku ją dziś to,
na co mo je mu po ko le niu za bra kło od wa gi al bo
świa do mo ści, bo cią gle je cha ły śmy na sa niach
tra dy cji. A prze cież wie my, że w tej ma te rii nasz
kraj rów nież po trze bu je zmia ny. Zresz tą nie tyl -
ko w tej. I 2020 wła śnie to po ka zał. Dla te go
też, zgod nie z tym, co na pi sa łam na po cząt ku,
uwa żam, że to był w ja kimś sen sie do bry rok.
Ob na żył to, co złe, ale wy do był rów nież to,
co w lu dziach naj lep sze. Emo cje i so li dar ność
(a my śla łam, że to sło wo już się zde wa lu owa ło).
Bu du ją mnie pro te sty ko biet, wzru sza ją wszyst -
kie in for ma cje o wza jem nej po mo cy są sia dom,
zwłasz cza tym star szym, o wspa nia łych kon cer -
tach i przed sta wie niach on li ne, o ra to wa niu ma -
łych biz ne si ków w spo łecz no ściach lo kal nych,
o wszel kich for mach wspar cia, ja kie się po ja wi -
ły. Po dzi wiam kre atyw ność i dow cip tych, 
któ rzy nas roz we se la ją i łzy za mie nia ją
w śmiech. I mo że oka zu je się, że nie do koń ca je -
ste śmy so bie wil ka mi i war to wie rzyć, że jest tak
jak pi sze Edward Sta chu ra: „Czło wiek czło wie -
ko wi bliź nim, z bliź nim się mo żesz za bliź nić”.
Pa mię taj my o tym też w Bo że Na ro dze nie, któ -
re w ostat nich la tach sta ło się świę tem hi po kry -
zji, blich tru i lu kro wa nej rze czy wi sto ści. Po -
staw my na bli skość i uważ ność, a nie pre zen ty
za gru bą ka sę. „Ju tro nie umie ra ni gdy” – po -
wie dział Ja mes Bond. A on umie po ko ny wać
wro gów jak nikt in ny.

Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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Podagra 
dotyka nie tylko najbogatszych

Pierw szy jej atak, z po wo du ogrom ne go bó lu,
zwy kle za pa mię tu je się do koń ca ży cia. Kie dyś
te do le gli wość na zy wa no po da grą, ale współ cze -
sny me dycz ny ter min to dna mo cza no wa, któ ry
ma szer sze zna cze nie. Dna ata ku je naj czę ściej
w okre sie ogól ne go prze cią że nia, wy zię bie nia lub
od wod nie nia or ga ni zmu, ale tak że po dłu giej po -
dró ży, bie sia dzie z mię sem i al ko ho lem czy in ten -
syw nym wy sił ku. Do bra wia do mość jest ta ka,
że tej cho ro bie moż na za po bie gać.

Dna mo cza no wa, zna na też ja ko ar tre -
tyzm al bo po da gra, na zy wa na by ła kie dyś cho -
ro bą kró lów, po nie waż za pa da li na nią głów nie
przed sta wi cie le wyż szych, za moż niej szych warstw
spo łecz nych. Mia ło to bez po śred ni zwią zek
z pro wa dzo nym przez eli ty wy staw nym ży ciem,
któ re wią za ło się m.in. z czę stym uczto wa niem
i ob ja da niem się (prze kar mie niem). W efek cie

fot. AdobeStock

zmian cy wi li za cyj nych obec nie jest to już nie ste -
ty cho ro ba po wszech na, na któ rą tyl ko w Pol sce
cier pi kil ka set ty się cy osób.

– Przy czy nia się do te go m.in. fakt, że co -
raz wię cej lu dzi cier pi na nad wa gę lub oty łość,
któ re wraz z nie pra wi dło wym ży wie niem i sie -
dzą cym try bem ży cia na le żą do głów nych
czyn ni ków ry zy ka roz wo ju cho rób ser co wo -na -
czy nio wych oraz tzw. ze spo łu me ta bo licz ne go
– tłu ma czy dr Ma ria Ma śliń ska, le karz reu ma -
to log z Kli ni ki Wcze sne go Za pa le nia Sta wów
przy Na ro do wym In sty tu cie Ge ria trii, Reu ma -
to lo gii i Re ha bi li ta cji. – Z ze spo łem me ta bo licz -
nym wią żą się licz ne za bu rze nia, ta kie jak: nad -
ci śnie nie tęt ni cze, cho ro ba wień co wa, za bu rze -
nia li pi do we, nie pra wi dło wa gli ke mia lub cu -
krzy ca oraz hi per u ry ke mia, czyli zwięk szo ne stę -
że nie kwa su mo czo we go we krwi, pro wa dzą -
ca m.in. do dny mo cza no wej. 
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R E K L A M A

zię bie nia lub od wod nie nia or ga ni zmu, ale nie -
rzad ko tak że po dłu giej po dró ży, po bie sia dzie
ze spo ży ciem al ko ho lu lub ja kimś więk szym wy -
sił ku fi zycz nym. Czę sto wte dy cier pią cy przyj -
mu je le ki prze ciw bó lo we i gdy po pa ru dniach
pro blem ustę pu je, nic z tym da lej nie ro bi. Ale
to błąd. Ta ki sy gnał po wi nien skło nić do wi zy -
ty u le ka rza pierw sze go kon tak tu – podkrela Ma -
ria Ma śliń ska. 

Le kar ka zwra ca uwa gę na fakt, że zwłasz -
cza u osób star szych naj czę ściej atak dny na stę -
pu je w wy ni ku od wod nie nia. Dla te go tak waż ne
jest w ra mach „dmu cha nia na zim ne” u se nio -
rów re gu lar ne pi cie wo dy.  Na tym jed nak nie ko -
niec. War to wspo mnieć jesz cze kil ka in nych, kon -
kret nych, moż li wych przy czyn na pa du dny i wy -
ja śnić, dla cze go jed nym z naj groź niej szych jest
al ko hol.  

– Atak mo że spro wo ko wać wie le rze czy:
od zje dze nia du żej ilo ści po kar mu bo ga te go
w pu ry ny (za war te w żyw no ści związ ki or ga -
nicz ne, któ re prze kształ ca ją się w kwas mo czo -

Krysz tał ki kwa su

Nor ma dla kwa su mo czo we go to stę że nie,
któ re nie prze kra cza po zio mu 6,5 mg/dl krwi.
Dol na gra ni ca to z ko lei 5 mg/dl. Eks pert ka pod -
kre śla, że niż sze stę że nia nie są ko rzyst ne i nie
po win no się ich utrzy my wać przez dłuż szy czas.

– Hi per u ry ke mię mo że my stwier dzić, gdy
stę że nie kwa su mo czo we go prze kra cza 7 mg/dl.
Co jed nak po win no się pod kre ślać: na wet jak
ktoś ma hi per u ry ke mię, to wca le nie ozna cza,
że roz wi nie się u nie go na pew no dna. I od wrot -
nie – za zna cza dr Ma ria Ma śliń ska. – W cza sie
na pa du dny, czy li ob ja wów ostre go za pa le nia
sta wu, u ko goś. kto przy je chał na SOR mo że się
oka zać, po zba da niu krwi, że ma pra wi dło we
stę że nie kwa su mo czo we go. W cza sie na pa du
dny moż na na wet od no to wać je go spa dek.
Dla te go tak waż ny w dia gno zo wa niu tej cho -
ro by jest szcze gó ło wy wy wiad le kar ski.

Le kar ka wy ja śnia, że jest wie le czyn ni ków
ry zy ka roz wo ju dny (w tym m.in. ge ne tycz -
nych, zwią za nych z wie kiem, płcią, pro wa dzo nym
sty lem ży cia). War to wie dzieć, że nie któ re le ki
też  zwięk sza ją stę że nie kwa su mo czo we go,
a kry sta li za cję kwa su mo czo we go w sta wach
u kon kret ne go pa cjen ta mo że spo wo do wać
czyn ni k bio lo gicz ny lub fi zy ko che micz ny.

Przy oka zji war to wy ja śnić, skąd w ogó le bie -
rze się dna i ja ki jest me cha nizm jej roz wo ju. 

– Je śli kwa su mo czo we go jest zbyt du żo lub
też or ga nizm nie ra dzi so bie z je go wy da la niem,
np. z po wo du cho rób ne rek, wzra sta jego stę -
że nie, zaś w tkan kach mo że być prze kro czo na
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. 
– Wów czas kwas mo czo wy kry sta li zu je się,
a krysz ta ły mo gą od kła dać się w sta wach czy
na wet na rzą dach we wnętrz nych, co mo że
wkrót ce ob ja wić się w po sta ci ata ku dny mo -
cza no wej. Jest to z re gu ły ból tak sil ny, że pa -
mię ta się go do koń ca ży cia. 

Naj pro ściej mó wiąc, dna mo cza no wa
to efekt kry sta li za cji kwa su mo czo we go w tkan -
kach lub na rzą dach i wy wo ła ne go tym ostre go
sta nu za pal ne go.

– W wal ce z ata kiem po ma ga do bre na -
wod nie nie or ga ni zmu, od po czy nek i przy ję cie
od po wied niej daw ki le ków prze ciw bó lo wych
i prze ciw za pal nych. Wte dy moż na go opa no wać
na wet w 48 go dzin – pod po wia da eks pert ka.

Na pad dny mo cza no wej 

– Dna czę sto ata ku je po raz pierw szy
w okre sie ogól ne go prze cią że nia, osła bie nia, wy -
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wy – przyp. red.), np. da nia z owo ca mi mo rza,
aż po wie lo go dzin ny lot sa mo lo tem, w trak cie
któ re go nie tyl ko ma ło się ru sza my, lecz tak że
ma ło pi je my (głów nie ka wę, her ba tę i al ko hol)
– tłu ma czy Ma ria Ma śliń ska. – Czę sto przy ta -
cza ny ja ko ne ga tyw ny czyn nik pre dys po nu ją -
cy do na pa du dny – al ko hol, jak wia do mo, sam
pu ryn nie za wie ra, lecz na si la od wod nie nie
i zmie nia ph tka nek, za bu rza me ta bo lizm wą -
tro by, co sprzy ja utrzy my wa niu się wy so kie go
stę że nia kwa su mo czo we go we krwi i mo że wy -
wo łać je go kry sta li za cję w tkan kach. Je śli ma -
my za cia sne obu wie i do te go jesz cze prze mar -
z nie my, to rów nież, w przy pad ku, gdy ma my
do te go pre dys po zy cje mo że my spro wo ko wać
na pad dny. 

Le kar ka pod kre śla, że nie moż na zlek ce wa -
żyć pierw sze go, po je dyn cze go, choć by naj mniej -
sze go ata ku dny mo cza no wej, ale je śli ob ja wy sa -
mo ist nie ustą pią, bo z cza sem na ba zie nie le czo -
nej dny mo że roz wi nąć się prze wle kłe za pa le nie
sta wów, w prze bie gu któ re go do cho dzi do ich nie -
od wra cal nej de struk cji. Ostrze ga też, że je śli czło -
wiek nic nie zro bi i nie zmie ni nie zdro we go sty -
lu ży cia to prę dzej czy póź niej doj dzie do ko lej -
ne go na pa du po da gry. 

– Ty po wy na pad dny mo cza no wej wią że
się z bar dzo sil nym bó lem, choć zda rza ją się też
pa cjen ci, któ rzy nie skar żą się wca le aż tak bar -
dzo. Mniej szy ból mo że u nich wy ni kać np. z uży -
wa nia wy god ne go obu wia, moż li wo ści za fun -
do wa nia so bie peł ne go od po czyn ku al bo z in -
nych czyn ni ków chro nią cych. Zwy kle jed nak
w cza sie na pa du trud no się cho rym obejść bez
le ków prze ciw bó lo wych i prze ciw za pal nych –
pod kre śla dr Ma ria Ma śliń ska.  

Czym róż nią się dna mo cza no wa 

a po da gra

Choć opi sy wa na cho ro ba na zy wa jest czę -
sto po tocz nie po da grą, to jed nak z me dycz ne go
punk tu wi dze nia po da gra to nie jest wca le to sa -

mo co dna mo cza no wa. Dna jest po ję ciem szer -
szym, a po da gra ozna cza atak cho ro by zlo ka li -
zo wa ny w jed nym, kon kret nym miej scu. 

– Zna nych jest wie le li te rac kich opi sów ata -
ku dny mo cza no wej, np. atak po da gry u słyn -
ne go Ca sa no vy. Po da gra to daw na na zwa
ata ku dny mo cza no wej, któ ry był zlo ka li zo wa -
ny kon kret nie w ob rę bie du że go pal ca u no gi.
Tak że dziś cho ro ba ta naj czę ściej ata ku je staw
śród stop no -pa licz ko wy pierw szy pa lu cha,
miesz czą cy się wła śnie u pod sta wy du że go
pal ca sto py. Dna mo że jed nak za ata ko wać
do wol ny staw w cie le czło wie ka – wy ja śnia le -
kar ka. 

Gru py ry zy ka

Po cie sza ją ce w tym wszyst kim jest to,
że dna mo cza no wa na le ży do gru py cho rób, któ -
rym w du żej mie rze moż na za po bie gać, a gdy już
wy stą pi – moż na ją dość sku tecz nie kon tro lo wać
i le czyć. W tym kon tek ście war to wie dzieć, kto
jest szcze gól nie za gro żo ny za cho ro wa niem. 

– Naj czę ściej na dnę cho ru ją męż czyź ni
po 40. ro ku ży cia z nad mier ną ma są cia ła, któ -
rzy po za tym, że nie zdro wo się ży wią i nie wie -
le ru sza ją, to jesz cze czę sto nad uży wa ją al ko -
ho lu – in for mu je dr Ma ria Ma śliń ska. – Ge ne -
ral nie ry zy ko za cho ro wa nia ro śnie z wie kiem
i choć sta ty stycz nie męż czyź ni za czy na ją cho -
ro wać wcze śniej od ko biet, to jed nak po 65. ro -
ku ży cia cho ro ba co raz czę ściej po ja wia się u ko -
biet, w po wią za niu z za bu rze nia mi me ta bo licz -
ny mi, jak i sto so wa nym le cze niem, np. le ka mi
mo czo pęd ny mi, któ re zwięk sza ją stę że nie kwa -
su mo czo we go we krwi.  

W gru pie pod wyż szo ne go ry zy ka są też pa -
cjen ci z nie wy dol no ścią ne rek, któ rzy ma ją nie -
pra wi dło wy me cha nizm usu wa nia kwa su mo czo -
we go, przez co są bar dziej na ra że ni na hi per u -
ry ke mię oraz na dnę, niż oso by zdro we. 

Na tym jed nak nie ko niec. Za gro żo ne roz -
wo jem dny są też oso by po prze szcze pach na rzą -
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i uda je się im „nie wra cać do te ma tu”, dzię ki sku -
tecz ne mu le cze niu i wła ści wej pro fi lak ty ce,
w tym kon se kwent nym zmia nom w sty lu ży cia
– mó wi dr Ma śliń ska. – Naj trud niej sze jest jed -
nak wca le nie le cze nie far ma ko lo gicz ne, lecz
wpro wa dza nie trwa łych zmian w sty lu ży cia pa -
cjen tów. 

Spe cja list ka pod kre śla, że we wszyst kich re -
ko men da cjach do ty czą cych po stę po wa nia w dnie
mo cza no wej na pierw szym miej scu sta wia się te -
raz na zmia ny w sty lu ży cia, a do pie ro w dru giej
ko lej no ści na far ma ko te ra pię. 

– Pod sta wo we za sa dy pro fi lak ty ki to:
re duk cja ma sy cia ła, roz sąd na ak tyw ność ru -
cho wa, gdyż sta wy nie lu bią bez ru chu, ale nie
lu bią też prze cią ża nia i ura zów oraz zdro we ży -
wie nie, czy li uni ka nie al ko ho lu, szcze gól nie
pi wa, po dro bów, owo ców mo rza, nad mia ru
mię sa, pi cie od po wied niej ilo ści wo dy – pod po -
wia da Ma ria Ma śliń ska. 

Na ko niec war to do dać, że do czyn ni ków ry -
zy ka roz wo ju dny na le żą też, po dob nie jak
w przy pad ku wie lu in nych cho rób, nie do bór snu,
a tak że prze wle kły stres i prze cią ża nie or ga ni zmu
spo wo do wa ne zbyt in ten syw ną pra cą, tak że
biu ro wą. 

– Pra wi dło we pro por cje mię dzy snem, pra -
cą i wy po czyn kiem, a tak że do bra ja kość te go
snu oraz wy po czyn ku są waż ny mi czyn ni ka mi
chro nią cy mi – pod kre śla eks pert ka. – Jed nym
ze skut ków nie do bo ru snu jest brak ener gii i zmę -
cze nie, ale to z ko lei przy czy nia się do nie podej -
mo wa nia wy star cza ją cej ilo ści ru chu w cią gu
dnia. Two rzy się błęd ne ko ło, któ re po śred nio
i bez po śred nio wpły wa tak że na sta wy i me ta -
bo lizm, za bu rze nia zwią za ne z wy dzie la niem np.
in su li ny. Z ko lei stres pro wa dzi lu dzi czę sto
do po szu ki wa nia nie zdro wych spo so bów je go
od re ago wa nia, np. po przez al ko hol lub ob ja da -
nie się.

dów oraz le czo ne z po wo du cho rób no wo two ro -
wych (m. in. z po wo du sto so wa nych wte dy le ków,
ale tak że róż nych zmian za cho dzą cych w ich or -
ga ni zmach).   

– Szcze gól nie czuj ne po win ni być też cho -
rzy z cu krzy cą ty pu 2, któ rzy ma ją zwięk szo ną
po dat ność na róż ne go ro dza ju za bu rze nia me -
ta bo licz ne – pod su mo wu je spe cja list ka. 

Dia gno sty ka dny mo cza no wej 

– Dia gno zo wa nie tej cho ro by wca le nie jest
ta kie pro ste jak się wy da je – za strze ga dr Ma -
ria Ma śliń ska. – Nie wy star czy do te go je dy nie
ba da nie krwi wska zu ją ce na hi per u ry ke mię i ból
sta wu. Po trzeb ny jest szcze gó ło wy wy wiad le -
kar ski i ba da nie fi zy kal ne, a czę sto tak że do dat -
ko we, po głę bio ne ba da nia dia gno stycz ne m. in.
hi sto pa to lo gicz ne z oce ną obec no ści krysz ta łów
kwa su mo czo we go w pły nie sta wo wym czy guz -
kach z tkan ki pod skór nej, ba da nie ul tra so no -
gra ficz ne, czy też jesz cze ma ło do stęp ne w Pol -
sce ba da nie to mo gra fii po dwój nej ener gii.
Dzię ki te mu mo że my wy klu czyć in ne moż li we
cho ro by i po twier dzić, że ma my do czy nie nia
wła śnie z dną. 

Naj waż niej sze są jed nak do świad cze nie
i wie dza le ka rza, za rów no dia gno zu ją ce go, jak
i np. wy ko nu ją ce go USG, bo dna mo cza no wa
to nie jest je dy na cho ro ba sta wów zwią za na z od -
kła da niem się krysz ta łów. 

– Nie ste ty, w ra mach pod sta wo wych ba -
dań kon tro l nych np. w me dy cy nie pra cy nie
ozna cza się stę że nia kwa su mo czo we go we krwi.
Nie jest to jed nak dro gie i skom pli ko wa ne ba -
da nie. Jest do stęp ne w prak ty ce le ka rza ro dzin -
ne go, le ka rza pierw sze go kon tak tu.  Zwłasz cza
po win ni o to za dbać ci, któ rzy ma ją  prze wle -
kłe za bu rze nia me ta bo licz ne, np. oso by z nad -
wa gą, ale tak że oso by ob cią żo ne ro dzin ną hi -
sto rią wy stę po wa nia cho rób me ta bo licz nych,
sta wów czy też cho rób ukła du ser co wo -na czy -
nio we go – su ge ru je spe cja list ka. 

Po moc ne w dia gno zo wa niu i le cze niu hi per -
u ry ke mii są tak że po głę bio ne ba da nia, w tym oce -
na do bo we go wy da la nia kwa su mo czo we go,
co jest istot ne np. w przy pad ku pla nów za sto so -
wa nia le ków zwięk sza ją cych je go wy da la nie,
tzw. mo cza no pęd nych.

Jak za po biec dnie?

– Dna to cho ro ba prze wle kła, ale czę sto
uda je się ją sku tecz nie kon tro lo wać, dzię ki cze -
mu są oso by, któ re w swo im ży ciu do świad cza -
ją tyl ko jed ne go lub dwóch ata ków tej cho ro by
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Skąd pro ble my? 

Zi mą na sza ce ra z jed nej stro ny pod da wa -
na jest dzia ła niu nie ko rzyst nych zja wisk at mos -
fe rycz nych – śnieg, ni skie tem pe ra tu ry, zim ny
wiatr, z dru giej – na ra ża my ją na dłu go trwa łe
dzia ła nie su che go po wie trza po przez prze by wa -
nie w ogrze wa nych po miesz cze niach. Gwał tow -
ne zmia ny tem pe ra tu ry po wo du ją, że na czyn ka
kur czą się i roz sze rza ją, co mo że po wo do wać ich

pę ka nie. Na tu ral na ochro na hy dro li pi do wa skó -
ry zo sta je nad wy rę żo na, co z ko lei ozna cza,
że skó ra sta je się nad wraż li wa, po dat na
na uszko dze nia, po draż nie nia, łusz cze nie.
W efek cie jest od wod nio na, sza ra, zie mi sta, ma -
ło ela stycz na i skłonna do in fek cji. 

Jak pie lę gno wać skó rę zi mą? 

Dwa naj waż niej sze przy ka za nia brzmią:
chro nić i na wil żać. Na szym naj waż niej szym
sprzy mie rzeń cem w wal ce o zdro wą i pięk ną
skó rę zi mą jest do bry krem.

Po wi nien za wie rać sub stan cje po ma ga ją ce
utrzy mać wo dę w skó rze (ce ra mi dy, kwa sy tłusz -
czo we, gli ce ry nę, kwas hia lu ro no wy), skład ni ki
ła go dzą ce po draż nie nia (alan to inę, alo es, wy -
cią gi z ru mian ku i owsa) i an ty ok sy dan ty (wi ta -
mi nę E, olej ar ga no wy, ko en zym Q10, wy ciąg

Idzie zima zła…

A wraz z zi mą, jak co ro ku – pro ble my ze skó rą
i z wło sa mi. Skó ra pierzch nie, prze su sza się, pę -
ka ją na czyn ka. Tłu sta skó ra pro du ku je wię cej se -
bum, skut kiem cze go po ry za ty ka ją się, po wsta -
ją wy pry ski i po draż nie nia. Wło sy elek try zu ją się
i prze tłusz cza ją pod czap ka mi, koń ców ki się
roz dwa ja ją… Jak so bie po ra dzić z ty mi zi mo wy -
mi pla ga mi uro do wy mi?

fot. AdobeStock
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z zie lo nej her ba ty). Ogól na za sa da mó wi,
że do su chej skó ry wy bie ra my krem bo ga ty
i najle piej pół tłu sty, do ce ry tłu stej – emul sję lub
lek ki krem. Jed nak pa mię taj my, że każ da skó ra
ma swo je upodo ba nia, dla te go istot ne jest ob ser -
wo wa nie, jak re agu je na da ny pre pa rat. Krem
ma za za da nie skó rę za rów no na wil żyć, jak
i ochro nić. Sma ru je my twarz co naj mniej dwa ra -
zy dzien nie, pa mię ta jąc rów nież o ochro nie skó -
ry pod ocza mi. Nie wy cho dzi my na ze wnątrz
bez po śred nio po na ło że niu kre mu, na le ży od cze -
kać co naj mniej 15-20 mi nut, aż spe cy fik się
wchło nie. Szcze gól nie w przy pad ku skó ry su -
chej war to dwa ra zy w ty go dniu na kła dać ma skę
od żyw czo -na wil ża ją cą al bo na wil ża ją cą. 

No i naj waż niej sze: skó rę na wil ża my
przede wszyst kim od we wnątrz. O pi ciu od po -
wied niej ilo ści wo dy la tem (1,5-2 li try dzien nie)
przy po mi na nam się nie ustan nie, tym cza sem
zi mą jest to co naj mniej tak sa mo waż ne. Ogrze -
wa nie w sa mo cho dzie, cie płe i su che po wie trze
w po miesz cze niach oraz mroź ne, su che po wie -
trze na ze wnątrz od wad nia ją na szą skó rę szyb -
ciej i sku tecz niej niż let nie upa ły. A od wod nio na
skó ra nie ra dzi so bie z za nie czysz cze nia mi, róż -
ni ca mi tem pe ra tur i sta je się skłon na do po draż -
nień, nad wraż li wa, łusz czy się i pierzch nie. Dla -
te go tak waż ne jest pi cie od po wied niej ilo ści
wo dy oraz wzbo ga ce nie die ty w war to ścio we ole -
je. Je śli nikt z do mow ni ków nie ma aler gii
na roz to cza, moż na za in we sto wać w na wil żacz
po wie trza. Przy słu ży się nie tyl ko skó rze, ale też
dro gom od de cho wym.

Pie lę gna cja ust

Sz cze gól nie na ra żo ne na od wod nie nie
i pierzch nię cie są usta. Skó ra na ustach jest
znacz nie cień sza i de li kat niej sza niż na in nych
czę ściach twa rzy, dla te go war gi są po dat ne
na wy su sza nie, pę ka nie czy łusz cze nie się. W do -
dat ku na war gach nie ma gru czo łów ło jo wych,
więc brak im li pi do wej war stwy ochron nej, któ -
rą za pew nia wy dzie li na tych gru czo łów.
Spierzch nię te usta to zmo ra nie tyl ko zi mą, choć
w tym okre sie są one naj bar dziej na ra żo ne
na po draż nie nia. Dla te go tak istot ne jest za bez -
pie cze nie warg. Nie ma lep szej ra dy niż ochro na
na tłusz cza ją cą po mad ką w sztyf cie lub bal sa -
mem z cen ny mi olej ka mi, ma sła mi, wo ska mi, fil -
tra mi UV. Bez względ nie na le ży uni kać ob li zy wa -
nia ust na wie trze, przy gry za nia warg, od ry wa nia
łusz czą cych się skó rek. Za to do sko na le spraw -
dzi się wy ko ny wa ny dwa ra zy w ty go dniu de li kat -
ny pe eling warg, po łą czo ny z ma sa żem. Pe eling

moż na zro bić sa me mu, mie sza jąc odro bi nę oli -
wy lub ole ju ko ko so we go z ły żecz ką cu kru lub za -
opa trzyć się w spe cja li stycz ny pre pa rat (są
na ryn ku po mad ki pe elin gu ją ce). 

Pie lę gna cja i oczysz cza nie 

Zi mą do brze jest też zmie nić spo sób oczysz -
cza nia twa rzy. Za miast że li i my deł – wy bie raj -
my mlecz ka i kre my do de ma ki ja żu. Naj le piej te,
za wie ra ją ce na tu ral ne olej ki i przy ja zne skó rze
pH. I zde cy do wa nie uni kaj my pre pa ra tów za wie -
ra ją cych al ko hol. Co do pe elin gów, tych do twa -
rzy, zi mą le piej zre zy gno wać z gru bo ziar ni stych
pre pa ra tów, któ re mo gą po draż niać ce rę i nisz -
czyć jej na tu ral ną ba rie rę ochron ną na rzecz de -
li kat niej szych pe elin gów en zy ma tycz nych. Skó -
rę cia ła mo że my złusz czać de li kat nie scru bem
cu kro wym z do dat kiem olej ków al bo uży wać
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bal sa mu do cia ła z kwa sa mi AHA i BHA. Ochro -
ny i na wil ża nia nie ogra ni cza my wy łącz nie
do twa rzy. Zi mą ca ła skó ra po trze bu je tro skli wej
opie ki, dla te go trze ba pa mię tać o sto so wa niu
bal sa mów i ma seł ochron nych do cia ła. Szcze gól -
nie wraż li we na prze su sze nie i szko dli we wa -
run ki po go do we są sto py i dło nie. Do brze mieć
sta le pod rę ką do bry krem do rąk i uży wać rę ka -
wi czek, a na sto py na kła dać przed snem krem
z ma słem ka ka owym, ma słem shea i mocz ni -
kiem. Je śli skó ra jest bar dzo wy su szo na, swę dzi
i pie cze, to po mo że sma ro wa nie jej na noc ole -
jem. Naj pierw na kła da my krem, po tem w szcze -
gól nie wy su szo ne par tie wma so wu je my kil ka
kro pli olej ku (np. ar ga no we go, lnia ne go, ma ka -
da mia, jo jo ba lub z kieł ków psze ni cy). To za -
trzy ma wo dę w na skór ku. Nie każ dy o tym wie,
ale zi mą po win no się uni kać go rą cych ką pie li.
Wia do mo, że po mę czą cym, mroź nym dniu nie -
raz o ni czym nie ma rzy my bar dziej, niż o za nu -
rze niu się w cie płej, pach ną cej wo dzie z pian ką.
Ale dłu gie mo cze nie cia ła w go rą cej ką pie li nisz -
czy płaszcz li pi do wy skó ry i wy su sza ją, a syn te -
tycz ne do dat ki w po sta ci pia nek czy so li mo gą
do dat ko wo wy wo ły wać po draż nie nia. Dla te go
zi mą lep szy bę dzie krót ki prysz nic z nie zbyt go -
rą cą wo dą. A je śli już, wy jąt ko wo, nie mo że my
so bie od mó wić cie płej ką pie li, to za miast aro ma -
ty zo wa nych i za wie ra ją cych barw ni ki spe cy fi -
ków do daj my do ką pie li na tu ral ne ole je i olej ki
za pa cho we. 

A co z ochro ną przed słoń cem? 

Przy zwy cza ili śmy się już do chro nie nia skó -
ry pre pa ra ta mi z fil tra mi la tem. Czy fak tycz nie,
rów nież zi mą mu si my się tym kło po tać? Nie -

ste ty, tak. Zi mą, w mroź ne, sło necz ne dni słoń -
ce by wa moc ne, a do te go pro mie nio wa nie UV
prze ni ka ją ce przez chmu ry, wdzie ra się w głąb
skó ry, gdzie roz bi ja od po wie dzial ne za mło dy
wy gląd włók na ko la ge nu i ela sty ny. Dla te go sto -
suj my fil try prze ciw sło necz ne przez ca ły rok.
Szcze gól nie pod czas wy jaz du na zi mo we wa ka -
cje w gó ry war to pa mię tać, że wraz z wy so ko ścią
ro śnie na tę że nie pro mie nio wa nia sło necz ne go,
któ re do dat ko wo od bi te od śnie gu mo że skut ko -
wać na wet po pa rze nia mi sło necz ny mi. Śnieg od -
bi ja aż 80% pro mie nio wa nia. Za tem sto suj my
ko sme ty ki z fil tra mi przez ca ły rok. Bę dzie my
wy glą dać mło dziej i zdro wiej. 

Zi ma to bar dzo do bry okres na... 

za bie gi ko sme tycz ne

Mi kro der ma bra zja, ku ra cja kwa sa mi owo -
co wy mi, in ne za bie gi złusz cza ją ce (np. la ser, re -
ti nol) da ją bar dzo do bre efek ty w przy pad ku,
gdy pla nu je my usu wa nie prze bar wień, zmarsz -
czek czy roz sze rzo nych po rów wła śnie zi mą. Mo -
że nie pod czas siar czy stych mro zów, ale te, ostat -
ni mi la ty, nie zda rza ją się czę sto. Waż ne, 
by po za bie gu uży wać za le co ne go przez der ma -
to lo ga kre mu re ge ne ru ją ce go, a tak że bez względ -
nie chro nić skó rę przed słoń cem. Krem z blo ke -
rem, cał ko wi cie za trzy mu ją cym pro mie nio wa nie
UV bę dzie nie zbęd ny. A wio sną na dej dzie czas,
by cie szyć się gład ką, jed no li tą skó rą. 

Jak wi dać zi ma nie ta ka strasz na. Wy star -
czy kil ka mo dy fi ka cji w za kre sie na szych stan -
dar do wych za bie gów pie lę gna cyj nych, by przy -
wi tać wio snę ze świe żą, ja sną i zdro wą ce rą.

Opracowanie: Anna Dobrowolska

fot. AdobeStock
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