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SPIS TREŚCI

Prze łom paź dzier ni ka i li sto pa da zwy kle
na stra ja nas re flek syj nie. To czas za du my
nad tym, co prze szło, co się zda rzy ło i ja kie
przy nio sło kon se kwen cje. Ostat nie la ta nas nie
piesz czą. Pan de mia, zmia ny kli ma tycz ne, a te -
raz ta strasz na, bez sen sow na woj na. Co jesz cze
nas cze ka? Trud no po wie dzieć, ale zga dzam się
z au tor ką blo ga „Faj na ba ba nie rdze wie je”,
któ rej naj now szy tekst pu bli ku je my w ak tu al -
nym wy da niu, że naj waż niej sze, aby w ob li czu
tych wszyst kich wy da rzeń nie po zo sta wać
bier nym, bez czyn nym, bo to wy zwa la po czu cie
nie mo cy i bez rad no ści. Dla te go war to się w coś
za an ga żo wać, ro bić coś na mia rę swo ich moż -
li wo ści, po ma gać, pro pa go wać, pro te sto wać…
Moż na zbie rać nie zbęd ne żoł nie rzom na fron -
cie ubra nia czy me dy ka men ty, moż na nie pa -
lić by le czym w pie cu, moż na po je chać na gra -
ni cę pol sko -bia ło ru ską i wspo móc tam tej szych
uchodź ców, moż na… Wbrew po zo rom każ dy
z nas mo że wie le, wy star czy tyl ko w coś się za -
an ga żo wać. Ta kie dzia ła nie przy nie sie nam
wy mier ne ko rzy ści. Da po czu cie spraw czej mo -
cy, wy rwie z ma ra zmu.

Nie daj my przy tło czyć się pro ble mom,
któ re ata ku ją nas ze wszyst kich stron. Dbaj my
o sie bie, o swo je zdro wie, bo ono naj waż niej sze.
Też o to zdro wie psy chicz ne. 

Mi łej lek tu ry
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T
ur nus sa na to ryj ny, nie cier pli wie wy cze ki -
wa ny, nie raz przez dłu gi czas. Każ dy z ku -
ra cju szy wie, że aby móc sko rzy stać z re -

fun do wa ne go przez NFZ wy jaz du trze ba
prze brnąć przez licz ne for mal no ści i przy go to wać
się na dość od le gły ter min. A czy war to? Co ofe -
ru ją swo im ku ra cju szom sa na to ria w Pol sce?
Ja ki wpływ na na sze zdro wie i kon dy cje ma ją ta -
kie tur nu sy?

Przyj rzyj my się ofer cie pol skich uzdro wisk.
Do kąd naj le piej się wy brać, z ja kich za bie gów
sko rzy stać, na co zwró cić uwa gę i co zro bić, by
w peł ni wy ko rzy stać ten czas na pod re pe ro wa nie
zdro wia i sa mo po czu cia. 

Do wy bo ru, do ko lo ru

Na po cząt ku zo bacz my, jak ogól nie wy glą -
da ry nek usług sa na to ryj nych, bo w po wszech -
nym wy obra że niu to ta kie lecz ni cze wa ka cje dla
osób w po de szłym wie ku lub prze wle kle i po -
waż nie cho rych. A to od daw na tak nie wy glą da.

Sa na to ria XXI wie ku–to no wo cze sne, czę -
sto do sko na le wy po sa żo ne ośrod ki wy po czyn ko -
we z kom plek so wą ba zą za bie go wą, w któ rej z ku -
ra cji lecz ni czej moż na ko rzy stać przy oka zji
wy so kiej ja ko ści wy po czyn ku. 

Ta kie wy jaz dy wy po czyn ko we, po łą czo ne
z ku ra cją lecz ni czą, z ro ku na rok sta ją się co raz
bar dziej po pu lar ne. Ni ko go nie dzi wią już ro -
dzin ne wcza sy w sa na to rium czy mło dzi lu dzie

fot. AdobeStock

Jedziemy do sanatorium!

spę dza ją cy urlop na wcza sach z za bie ga mi. Sa na -
to ria sta ją się miej sca mi w du żym stop niu przy -
sto so wa ny mi dla osób w każ dym wie ku, za rów -
no tych wy bie ra ją cych wcza sy lecz ni cze z ro dzi ną
i przy ja ciół mi czy też wy jeż dża ją cych sa mot nie.
Dzie je się tak mię dzy in ny mi dla te go, że wy jaz dy
ku ra cyj ne do sko na le wpi su ją się ogól ny trend
zdro we go sty lu ży cia, a tak że zwięk sza się świa -
do mość w za kre sie pro fi lak ty ki scho rzeń i wcze -
sne go re ago wa nia na po ja wia ją ce się do le gli wo -
ści. 

Wy jaz dy sa na to ryj ne to tak że do sko na ła
pro fi lak ty ka tzw. cho rób cy wi li za cyj nych. Zwłasz -
cza że mo że my wy bie rać roz ma ite wa rian ty ta kich
tur nu sów, w za leż no ści od po trzeb i upodo bań.
Bo lecz ni cze, re ha bi li ta cyj ne czy pro fi lak tycz ne–
wy jaz dy zdro wot ne są dla każ de go. Ro dzi ny
z dzieć mi mo gą wy bie rać po by ty w ośrod kach
z ba zą za bie go wą, dys po nu ją cych rów nież pla cem
za baw i udo god nie nia mi dla dzie ci, co po zwo li
po łą czyć wcza sy uzdro wi sko we z za bie ga mi dla
do ro słych z atrak cyj nym wy po czyn kiem i re kre -
acją dla dzie ci. 

Wcza sy re ha bi li ta cyj ne i lecz ni cze to do -
sko na ła pro po zy cja dla osób star szych. Wy jazd
zdro wot ny po zwo li, w re la tyw nie krót kim cza sie
przejść in ten syw ną ku ra cję i dzię ki se riom za bie -
gów od czu wal nie po pra wić stan zdro wia. Ta ki
po byt to tak że wa lo ry tu ry stycz ne i re kre acyj ne,
jak rów nież oka zja do po zna nia no wych lu dzi
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Od po wied nie sa na to rium dla nas

Je śli pla nu je my wy jazd do sa na to rium, naj -
pierw do wiedz my się, ja kie są moż li wo ści wy bo -
ru i co naj bar dziej od po wia da na szym po trze -
bom. Po by ty lecz ni cze w sa na to rium róż nią się
od sie bie mię dzy in ny mi cza sem trwa nia wy jaz -
du, a tak że od płat no ścią za po byt. Po byt w sa na -
to rium mo że my sfi nan so wać sa mo dziel nie, ale
rów nież moż na sko rzy stać z od po wied nich do fi -
nan so wań i re fun da cji. Na ku ra cję do sa na to -
rium moż li wy jest wy jazd z fun du szy ZUS, KRUS
czy NFZ. Ta kie świad cze nia wią żą się z ko niecz -
no ścią speł nie nia okre ślo nych wa run ków dla uzy -
ska nia do fi nan so wa nia po by tu w sa na to rium.
Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne są na stro nach
in ter ne to wych tych in sty tu cji, moż na rów nież
za się gnąć po ra dy le ka rza pro wa dzą ce go.

Ko lej nym, bar dzo istot nym aspek tem
przy wy bo rze sa na to rium jest je go lo ka li za cja.
Trze ba wziąć pod uwa gę nie tyl ko re gion, w ja kim
znaj du je się sa na to rium, do któ re go chce my po -
je chać, ale tak że do wie dzieć się wię cej o sa mej
miej sco wo ści i upew nić się, czy od po wia da nam
jej kli mat i cha rak ter, w za leż no ści od te go, czy
pre fe ru je my je chać do sa na to rium w miej sco -
wo ści uzdro wi sko wej, w po pu lar nym ku ror cie
wy po czyn ko wym czy też za cisz nej oko li cy, w któ -
rej w spo ko ju moż na pod re pe ro wać zdro wie i wy -
po cząć. 

Wy bie ra jąc miej sce na wy jazd zdro wot ny,
trze ba ko niecz nie wziąć pod uwa gę tak że pro fil le -

cze nia, w ja kim spe cja li zu je się da ne sa na to rium.
Przed re zer wa cją po by tu do brze jest tak że spraw -
dzić, ja ką ba zą za bie go wą i ja ki mi moż li wo ścia -
mi za bie go wy mi dys po nu je da na pla ców ka, któ -
rą bie rze my pod uwa gę. Naj le piej bez po śred nio
kon tak to wać się z wy bra nym ośrod kiem i za da -
wać py ta nia, je śli tyl ko co kol wiek bu dzi na sze
wąt pli wo ści. Dzię ki te mu zwięk sza my szan sę
na to, by po byt w sa na to rium przy niósł nam jak
naj wię cej ko rzy ści, za rów no w kwe stii po zy tyw -
ne go wpły wu na zdro wie, jak i ogól ne sa mo po -
czu cie.

Czas ocze ki wa nia na wy jazd

Wy bie ra jąc sa na to rium dla sie bie, mu si my
wziąć pod uwa gę czas ocze ki wa nia na wy jazd.
Je śli de cy du je my się na tur nus z re fun da cją, pa -
mię taj my o tym, że ten czas mo że być dłu gi. Wy -
jazd do sa na to rium z NFZ to na wet dwa la ta
ocze ki wa nia, wy jazd do sa na to rium z KRUS
to śred nio ocze ki wa nie oko ło ro ku, na to miast
z ZUS cze ka się sto sun ko wo krót ko, bo wy jazd
od by wa się już w prze cią gu oko ło trzech mie się -
cy. Te da ne są orien ta cyj ne i mo gą ule gać zmia -
nom, więc war to do wia dy wać się na bie żą co. Wy -
jazd do sa na to rium np. z NFZ mo że się od być
znacz nie wcze śniej, je śli po ja wi się wol ne miej sce
z tzw. zwro tów, czy li po re zy gna cjach in nych osób
z przy zna nych im ter mi nów. Je śli ta kie wol ne
miej sce się po ja wi, mo żemy zde cy do wać się
na wy jazd „last mi nu te”.
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W przy pad ku wy jaz du do sa na to rium pry -
wat nie, czas ocze ki wa nia na wy jazd uza leż nio ny
jest wy łącz nie od do stęp no ści miejsc lub ter mi na -
rza tur nu sów, je śli da ne sa na to rium ta ki pro wa -
dzi – trzeba skon tak tować się z wy bra nym sa na -
to rium, by usta lić ter min swo je go po by tu. Nie
obo wią zu je ża den czas ocze ki wa nia na wy jazd
do sa na to rium, je śli za po byt pła ci my pry wat nie.

Sa na to ria do wy bo ru

Naj pro ściej i przy mi ni mum for mal no ści
wy je dzie my do sa na to rium pry wat ne go. Nie jest
po trzeb ne skie ro wa nie le ka rza pro wa dzą ce go.
Oso bi ście wy bie ra my pla ców kę w od po wia da ją -
cym nam stan dar dzie i re gio nie, usta la my ter min
i dłu gość po by tu, dzwo ni my i re zer wu je my. War -
to je dy nie upew nić się, ja kie do ku men ty czy for -
mal no ści mu si my speł nić przed wy jaz dem. 

Ko lej na moż li wość to sa na to rium uzdro wi -
sko we. Mu si ono znaj do wać się w miej sco wo ści
speł nia ją cej ści śle okre ślo ne kry te ria, po sia da ją -
ce po twier dzo ne wa lo ry zdro wot ne, wspie ra ją ce
le cze nie i re ha bi li ta cję. Wy bie ra jąc po byt w sa na -
to rium uzdro wi sko wym kon cen tru je my się
na funk cji lecz ni czej swo je go po by tu. W cza sie
wol nym mo że my ko rzy stać z in fra struk tu ry
uzdro wi sko wej w da nej miej sco wo ści. 

W przy pad ku, gdy na sze zdro wie wy ma ga
szcze gól ne go pod re pe ro wa nia, na przy kład
po cho ro bie, ope ra cji czy wy pad ku, naj le piej bę -
dzie wy brać sa na to rium re ha bi li ta cyj ne. Ist nie je
też moż li wość sko rzy sta nia z re ha bi li ta cji w szpi -
ta lu uzdro wi sko wym na od dzia le re ha bi li ta cyj -
nym na NFZ. Le karz pro wa dzą cy pod po wie, ja -

kie sa na to rium wy brać. Moż na też sko rzy stać
z wy szu ki war ki in ter ne to wej. Znaj dzie my tam
nie tyl ko li stę po le ca nych ośrod ków, ale i pe łen
opis za bie gów, któ re ofe ru ją. 

W związ ku z pan de mią CO VID -19 wie le sa -
na to riów wpro wa dzi ło tur nu sy re ha bi li ta cyj ne,
le czą ce po wi kła nia po tej cho ro bie. Ce lem re ha -
bi li ta cji po co vi do wej jest przede wszyst kim po -
pra wa wy dol no ści krą że nio wo -od de cho wej,
zwięk sze nie spraw no ści fi zycz nej oraz wzmoc -
nie nie kon dy cji psy chicz nej re kon wa le scen ta. Le -
ka rze za le ca ją, że by wdro żyć po trzeb ne za bie gi
nie póź niej niż 12 mie się cy od za koń cze nia le cze -
nia. Pod sta wą do te go, by roz wa żać re ha bi li ta cję
po co vi do wą jest za ob ser wo wa nie u sie bie po wi -
kłań i utrzy mu ją cych się do le gli wo ści, ta kich jak
pro ble my z od dy cha niem, dusz no ści, ogól ne zmę -
cze nie, brak sił fi zycz nych, bó le mię śni, ni ska
wy dol ność od de cho wo -krą że nio wa, czy też do le -
gli wo ści na tu ry psy chicz nej, jak sta ny lę ko we,
ob ni żo ny na strój, sta ny ner wi co we. Je śli ma my
za so bą za ka że nie ko ro na wi ru sem i za uwa ża my
u sie bie po wyż sze i po dob ne ob ja wy, war to po my -
śleć o tur nu sie re ha bi li ta cyj nym. Ma my dwie
moż li wo ści – sko rzy sta nie z pry wat ne go tur nu su
re ha bi li ta cyj ne go lub ubie ga nie się o re ha bi li ta -
cję po co vi do wą z NFZ. 

Wy jazd do sa na to rium to świet ny spo sób
na po pra wę zdro wia i kon dy cji za rów no psy chicz -
nej, jak i fi zycz nej. War to ko rzy stać z tej moż li wo -
ści, na wet je śli trze ba bę dzie tro chę po cze kać.
To bez cen ny czas, któ ry mo że my po świę cić swo -
je mu zdro wiu i sa mo po czu ciu. Ko rzy staj my!

Anna Dobrowolska

R E K L A M A
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Kło po ty ze słu chem są róż ne i ma ją róż ne przy -
czy ny. Mo że zda rzyć się tak, że sły szy my do bie -
ga ją ce dźwię ki i sło wa, ale nie ro zu mie my ich
w peł ni. W ta kim wy pad ku mó wi my o pro ble -
mach z wy dol no ścią so cjal ną słu chu. 

Co kry je się za okre śle niem – so cjal na wy -
dol ność słu chu? To nic in ne go, jak po ziom ro zu -
mie nia mo wy w ży ciu co dzien nym. W przy pad -
ku, kie dy ten po ziom jest zbyt ni ski, oso ba nie
roz róż nia po szcze gól nych słów i nie ro zu mie,
co do niej się mó wi. 

Na rząd słu chu – jak wszyst kie in ne na rzą -
dy – pod le ga pro ce so wi sta rze nia się, a utra ta
słu chu jest czwar tym w czę sto ści wy stę po wa nia
scho rze niem ge ria trycz nym po upad kach, nie -
trzy ma niu mo czu i utra cie wzro ku. Otę pie nie

fot. AdobeStock

i de pre sja star cza za my ka ją ciąg scho rzeń wie ku
po de szłe go okre śla nych mia nem „wiel kich pro -
ble mów ge ria trycz nych”.

Na rząd słu chu jest na rzą dem zmy słu, któ -
ry za pew nia ko mu ni ka cję wer bal ną czło wie ka
z oto cze niem i dzię ki te mu umoż li wia ak tyw ną
eg zy sten cję. Zło żo ność pro ce sów neu ro fi zjo lo -
gicz nych wa run ku ją cych po ro zu mie wa nie się
czło wie ka w wy mia rze spo łecz nym, im pli ku je
współ pra cę w wy mia rze prak tycz nym, do ty czą -
cą: pro fi lak ty ki, dia gno sty ki, le cze nia i re ha bi li -
ta cji. Roz wój me dy cy ny i roz wój aku sty ki po -
zwa la na  wy ko rzy sta nie naj now szych roz wią zań
tech nicz nych do wspo ma ga nia sły sze nia u osób
z nie do słu chem i po zwa la na utrzy ma nie kom -
for tu ko mu ni ka cji mię dzy ludz kiej osób w po de -
szłym wie ku.

Socjalna wydolność słuchu
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R E K L A M A

Przy czy ny nie wy dol no ści so cjal nej

Au dio me tria słow na to jed no z pod sta wo -
wych ba dań słu chu, któ re wy ko rzy stu je się

do dia gno zo wa nia róż no rod nych pro ble mów
ze słu chem, w tym nie do słu chu prze wo dze nio -
we go i od bior cze go. To me to da uzu peł nia ją ca
wzglę dem au dio me trii to nal nej.

Au dio me tria słow na po zwa la na wy zna cze -
nie naj cich sze go za kre su dźwię ków, w któ rym
pa cjent sły szy i roz po zna je kon kret ne wy ra zy.
W ten spo sób wy zna cza się w tej me to dzie po -
ziom ro zu mie nia mo wy, czy li tzw. so cjal ną wy -
dol ność słu chu. Dzię ki au dio me trii słow nej okre -
śla się za tem zdol ność oso by ba da nej do ko-
mu ni ka cji w na tu ral nych sy tu acjach spo łecz -
nych. Ba da nie to ma du że zna cze nie w przy pad -
ku do bo ru apa ra tu słu cho we go ma ją ce go za -
pew nić jak naj wyż szy kom fort ży cia oso bie
pro te zo wa nej. Dla te go też jest to me to da wy ko -
rzy sty wa na rów nież w przy pad ku ba da nia osób
sto su ją cych już apa ra ty słu cho we.

Ba da nie au dio me trii słow nej sto su je się,
gdy wy stę pu je po dej rze nie nie do słu chu, za bu rze -
nia rów no wa gi, za wro ty gło wy, wa dy wy mo wy,
za bu rze nia kon cen tra cji słu cho wej oraz po dej -
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Au dio me tria słow na jest nie in wa zyj ną me -
to dą ba da nia słu chu. Prze ciw ska za niem do jej
prze pro wa dze nia mo gą być – tak jak w przy -
pad ku au dio me trii to nal nej – klau stro fo bia oraz
wiek unie moż li wia ją cy współ pra cę z ba da nym.

Dia gno sty ka wy dol no ści so cjal nej słu chu

Au dio me tria słow na to cał ko wi cie bez bo le -
sny spo sób ba da nia słu chu. Po dob nie jak w przy -
pad ku au dio me trii to nal nej, wy ko nu je się ją
w wy ci szo nej ka bi nie. Pa cjent otrzy mu je słu -
chaw ki, przez któ re poda wa ne są mu wy ra zy
o róż nym po zio mie na tę że nia dźwię ku. Za da -
niem ba da ne go jest po wta rza nie te go, co w da -
nej chwi li sły szy. W ba da niu mo że być za sto so -
wa ny je den z czte rech ro dza jów te stów: mo wa
cią gła, za wie ra ją ca lo gicz ne zda nia o na tu ral nej
in to na cji; spon de je – czy li wy ra zy dwu sy la bo we
z iden tycz nym ak cen tem na każ dej sy la bie; lo ga -
to my – wy ra zy jed no- lub wie lo sy la bo we nie ma -
ją ce zna cze nia se man tycz ne go; zbio ry wy ra zów
zrów no wa żo nych fo ne tycz nie, za wie ra ją ce fo -
ne my w pro por cji zbli żo nej do wy stę pu ją cej
w mo wie na tu ral nej. W Pol sce sto su je się głów -
nie ostat ni typ te stu, a więc li sty wy ra zów zrów -
no wa żo nych fo ne tycz nie lub licz by. 

Au dio me tria słow na

Ba da nie au dio me trycz ne słu chu, po mi mo
swo jej war to ści, nie za wsze wy ja śnia co jest przy -
czy ną bra ku ro zu mie nia mo wy. Na źró dło te go
pro ble mu mo gą wska zy wać ta kie ba da nia jak
au dio me tria mo wy czy te sty mo wy utrud nio nej. 

Przy czy ną jest praw do po dob nie czu cio wo -
-ner wo we uszko dze nie słu chu, po le ga ją ce naj -
czę ściej na bar dzo do brym lub do brym sły sze niu
dźwię ków o ni skich czę sto tli wo ściach i zde cy do -
wa nie gor szym sły sze niu dźwię ków wy so kich.
Sły sze nie tych ostat nich (po wy żej 1kHz) de cy du -
je o per cep cji mo wy, mu zy ki, szu mu li ści czy
śpie wu pta ków. Ta ka sy tu acja spra wia, że oso ba
sły szy, ale nie jest do koń ca pew na ko mu ni ka tu. 

Pro blem słu cha nia i sły sze nia zwią za ny jest
z pra wi dło wą funk cją od bio ru i prze twa rza nia
przez czło wie ka wszyst kich bodź ców dźwię ko -
wych, któ re do cie ra ją do nie go z oto cze nia. Gra -
ni ca pra wi dło we go od bio ru sy gna łów dźwię ko -
wych się ga 20-30 dB w pa śmie czę sto tli wo ści
od 500 do 4000 Hz. Po wy żej tej gra ni cy za czy -
na ją się kło po ty, naj pierw z gor szym zro zu mie -
niem mo wy, po tem z gor szym sły sze niem
wszyst kich dźwię ków. Mo że się jed nak tak zda -
rzyć, że zła zro zu mia łość mo wy nie jest po dyk to -
wa na sa mym tyl ko ubyt kiem słu chu. Ma to miej -
sce w przy pad ku cho rób de ge ne ra cyj nych
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ośrod ko we go ukła du ner wo we go (OUN) ta kich
jak cho ro ba Al zhe ime ra czy za awan so wa na cho -
ro ba Par kin so na.

Je śli jed nak wy dol ność so cjal na słu chu jest
za cho wa na, czy li gra ni ca 20-30 dB ubyt ku słu -
chu nie jest w ja ki kol wiek spo sób prze kro czo na,
a oso ba ba da na (naj czę ściej ma łe dziec ko) nie
roz wi ja zro zu mia łej mo wy, bądź nic nie mó wi,
mo że my spo dzie wać się za bu rze nia prze twa rza -
nia słu cho we go, tj. funk cji pa mię ci słu cho wej
umoż li wia ją cej prze twa rza nie sły sza nych dźwię -
ków mo wy na sa mo dziel nie wy two rzo ną przez
sie bie mo wę. APD (au di to ry pro ces sing di sor -
ders – za bu rze nie prze twa rza nia słu cho we go)
jest jed nym z za bu rzeń pro ce su ko mu ni ka cji ję -
zy ko wej, gdzie za sto so wa nie apa ra tów słu cho -
wych jest ma ło za sad ne.

Prze bieg ba da nia

Ba da nie szep tem sta no wi jed no z pod sta -
wo wych ba dań umoż li wia ją cych oce nę sta nu
słu chu. W pró bie tej oce nia się ro zu mie nie słów,
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któ re okre śla tak zwa ną wy dol ność so cjal ną słu -
chu, czy li zdol ność ro zu mie nia mo wy w ży ciu co -
dzien nym.

Wg A. Pru sze wi cza (Za rys au dio lo gii kli -
nicz nej, 2010) wy ni ki tych orien ta cyj nych ba dań
słu chu moż na opi sać na stę pu ją co:

1. Ro zu mie nie szep tu z od le gło ści 6 m 
– wy nik pra wi dło wy.

2. Ro zu mie nie szep tu od 5 do 3 m – moż -
li we uszko dze nie słu chu nie wiel kie go stop nia, ale
za cho wa na wy dol ność so cjal na słu chu.

3. Ro zu mie nie szep tu po ni żej 3 m – uszko -
dze nie słu chu o po zio mie upo śle dza ją cym wy -
dol ność so cjal ną słu chu.

4. Cał ko wi ty brak ro zu mie nia szep tu mi mo
je go sły sze nia – znacz ne go stop nia uszko dze nie
słu chu.

Wy ko nu jąc ba da nie ro zu mie nia szep tu
trze ba pa mię tać, iż oce nia ono głów nie stan słu -
chu w za kre sie śred nich czę sto tli wo ści, tj. od 500
do 3000 Hz, czy li tych od po wie dzial nych za ro -
zu mie nie mo wy. Czę sto spo ty ka się uszko dze nia
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So cjal na wy dol ność słu chu 

– kom fort ży cia pa cjen ta

Na le ży pa mię tać, że wy dol ność so cjal na
na rzą du słu chu to nie tyl ko do bra zro zu mia łość
mo wy w róż nych wa run kach, lecz tak że moż li -
wość do bre go sły sze nia obu usz ne go oraz do bra
lo ka li za cja dźwię ków w oto cze niu, czy spraw na
re ak cja mo to rycz na na sy gna ły dźwię ko we
(ostrze gaw cze lub alar mo we). Te mu wszyst kie -
mu słu ży do pa so wa nie apa ra tów słu cho wych,
któ rych za da niem jest przy wró ce nie oso bie nie -
do sły szą cej zdol no ści do bre go sły sze nia i ro zu -
mie nia, a więc przy wró ce nie wy dol no ści so cjal -
nej słu chu. Oso by sła bo sły szą ce po win ny dą żyć
do te go, aby móc ko ry go wać ubyt ki słu chu
przy uży ciu apa ra tów słu cho wych (zwłasz cza dla
czę sto tli wo ści z za kre su pa sma mo wy) w stop niu
umoż li wia ją cym swo bod ne, wer bal ne ko mu ni -
ko wa nie się.

słu chu w za kre sie wyż szych czę sto tli wo ści
od 4000 do 8000 Hz, któ re są cha rak te ry stycz -
ne w po cząt ko wej fa zie ura zów aku stycz nych
i nie wpły wa ją istot nie na ro zu mie nie szep tu.
Za tem oce na ro zu mie nia szep tu sta no wi tyl ko
ba da nie orien ta cyj ne i wy ma ga do dat ko wej we -
ry fi ka cji ba da niem au dio me trycz nym słu chu,
a w dal szej ko lej no ści au dio me trią słow ną i in ny -
mi wy so ko spe cja li stycz ny mi ba da nia mi au dio -
lo gicz ny mi.

W au dio me trii to nal nej każ dy śred ni nie do -
słuch więk szy od 30 dB w pa śmie 250-8000Hz
jest trak to wa ny ja ko za bu rze nie wy dol no ści so -
cjal nej słu chu. W au dio me trii mo wy u osób do -
ro słych z na by ty mi ubyt ka mi słu chu zro zu mie -
nie mniej sze od 50% sta no wi o tej pa to lo gii spo -
łecz nej. U dzie ci roz wi ja ją cych mo wę uzy ska nie
zro zu mia ło ści mo wy mniej szej od 100 %, w wa -
run kach aku stycz nych dla sto sun ku sy gna łu uży -
tecz ne go do szu mu więk sze go od -10 dB, sta no -
wi już za bu rze nie słu chu wy ma ga ją ce dia gno-
sty ki a tak że czę sto le cze nia i re ha bi li ta cji.
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W Pol sce z ro ku na rok przy by wa do mów se nio -
ra. Jest to nie wąt pli wie od po wiedź na ro sną ce za -
po trze bo wa nie wśród star szych osób, któ re szu -
ka ją spo koj nej przy sta ni na je sień swo je go ży cia.
Do pań stwo wych pla có wek trud no się do stać,
a i wa run ki pa nu ją ce w wie lu z nich po zo sta wia -
ją wie le do ży cze nia. Z tych po wo dów co raz więk -
szą po pu lar no ścią cie szą się pry wat ne do my se -
nio ra.

Nie ła two jest pod jąć de cy zję, że by od dać bli -
ską oso bę pod opie kę ob cych lu dzi. Nie ste ty, cza -
sa mi zmu sza nas do te go ży cie, szcze gól nie kie -
dy oso ba star sza nie jest w sta nie sa mo dziel nie
funk cjo no wać. Wów czas lep szą al ter na ty wą
mo że być dom opie ki, gdzie bę dzie ona mia ła nie
tyl ko opie kę le kar ską oraz re ha bi li ta cyj ną, ale i to -
wa rzy stwo in nych lu dzi.

To, że zde cy du je my się na od da nie bli skiej
oso by do do mu opie ki nie zna czy, że je ste śmy nie -
wdzięcz nym dziec kiem czy wy rod nym wnu -
kiem. Naj czę ściej pra cu je my za wo do wo, ma my
swo je obo wiąz ki do mo we, któ re po chła nia ją
nam wie le cza su, więc zaj mo wa nie się do dat ko -
wo cho rą, wy ma ga ją cą opie ki oso bą mo że być po -
nad na sze si ły. Do dat ko wo, je śli oso ba ta cier pi
np. na cho ro bę Al zhe ime ra, mo że po dej mo wać
de cy zje nie bez piecz ne dla sie bie i in nych.

Prze gląd pla có wek

Jak zna leźć do brą pal ców kę, któ ra za pew -
ni nie tyl ko fa cho wą opie kę, ale i mi łą at mos fe -
rę? Na pew no nie jest to ła twe za da nie i ta kie -
mu po szu ki wa niu na le ży po świę cić tro chę cza -
su. Za cząć naj le piej od prze glą du do mów se nio -
ra, któ re ma ją swo je stro ny w In ter ne cie. Tam

Dom dla naszego seniora

fot. AdobeStock
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uzy ska my pod sta wo we in for ma cje o po szcze gól -
nych ofer tach. Zo ba czy my zdję cia po koi, oto cze -
nie bu dyn ku, w któ rym się one miesz czą, po zna -
my kosz ty po by tu. Spo śród przej rza nych ofert wy -
bierz my kil ka, któ re zwró ci ły na szą uwa gę.
Waż ne, aby nie by ły zbyt da le ko od miej sca na -
sze go za miesz ka nia, by śmy mo gli w mia rę szyb -
ko w ra zie po trze by do nich do je chać. Po za tym
od le głość de ter mi nu je czę stość od wie dzin. Im da -
lej, tym trud niej się tam wy brać (czas, kosz ty do -
jaz du, itp.), a nasz se nior po trze bu je kon tak tów
z naj bliż szy mi. Od te go w du żej mie rze za le ży je -
go zdro wie psy chicz ne.

Oso bi sty ob jazd

Przed wy bo rem kon kret ne go miej sca, któ -
re ma sta no wić dom dla na sze go se nio ra, na le -
ży od wie dzić oso bi ście wy bra ne pla ców ki, któ -
ry mi się za in te re so wa li śmy. Po je chać, zo ba -
czyć na wła sne oczy, po roz ma wiać z dy rek cją, per -
so ne lem oraz… z pod opiecz ny mi pla ców ki,
bo oni są naj lep szym wy znacz ni kiem te go, czy
to miej sce jest przy ja zne, czy są tu do brze trak -
to wa ni, czy są za spo ka ja ne ich po trze by.

Na co szcze gól nie zwró cić uwa gę? War to
spraw dzić, czy se nio rzy ma ją za gwa ran to wa ną
opie kę pie lę gnia rek, le ka rzy, re ha bi li tan tów,
ma sa ży stów i czy w do mu opie ki nie ma żad nych
ba rier ar chi tek to nicz nych, utrud nia ją cych co -
dzien ne ży cie oso bom w po de szłym wie ku.

Waż nym ele men tem jest też opie ka me dycz -
na, po nie waż nie w każ dym do mu spo koj nej sta -
ro ści znaj dzie my od po wied nich spe cja li stów. Na -
le ży tak że zwró cić uwa gę na wy ży wie nie. Więk -
szość do mów opie ki ma wła sne kuch nie, w któ -
rych przy go to wy wa ne są wszyst kie po sił ki. Je -
śli pa cjent cier pi na cu krzy cę lub in ną cho ro bę,
któ ra zo bo wią zu je do prze strze ga nia od po wied -
niej die ty – za py taj my, czy obiekt ko rzy sta
z kon sul ta cji die te ty ka.

Waż ne są rów nież wa run ki by to we, czy li ilu
oso bo we są po ko je, jak są wy po sa żo ne, czy
przy każ dym po ko ju jest ła zien ka. War to obej -
rzeć tak że prze strzeń wo kół bu dyn ku pla ców ki,
czy jest do brze za go spo da ro wa na, czy w sło necz -
ne dni jest gdzie pójść na spa cer, czy są ła wecz -
ki, na któ rych moż na odpo cząć.

Ko lej na rzecz, któ rą na le ży się za in te re so -
wać, to za go spo da ro wy wa nie wol ne go cza su.
To waż na kwe stia, aby nasz se nior nie mu siał sie -
dzieć sam w luk su so wym apar ta men cie i pa trzeć
w ścia nę. To pro sta dro ga do apa tii i de pre sji. Dla -
te go tak waż ne są za ję cia ofe ro wa ne przez da ną
pla ców kę, róż ne go ro dza ju warsz ta ty, kon cer ty,

spo tka nia. Trze ba pa mię tać, że schy łek ży cia nie
mu si być sa mot ny i nud ny, wszyst ko za le ży
od te go, jak to zo sta nie zor ga ni zo wa ne.

Nie ba ga tel ne kosz ty

Po byt w pry wat nym do mu se nio ra kosz tu -
je nie ma ło. Naj czę ściej, na po kry cie tych kosz -
tów nie wy star cza ren ta czy eme ry tu ra pod opiecz -
ne go, więc ro dzi na mu si do kła dać do opłat.

Cen nik do mów spo koj nej sta ro ści jest
w du żym stop niu uza leż nio ny od stan dar du
pla ców ki. Im wyż szy stan dard usług, tym wyż -
sza ce na za po byt sta ły czy tym cza so wy. War to
przy tym pod kre ślić, iż dom se nio ra mo że ofe -
ro wać kom plek so we usłu gi opie kuń cze oraz re -
ha bi li ta cyj ne. Za zwy czaj za wie ra ją się one w ce -
nie ca łe go po by tu. Im bo gat sze za ple cze re ha bi -
li ta cyj ne, tym wyż sza ce na po by tu.

Przy glą da jąc się ce nom w pry wat nych do -
mach opie ki war to wspo mnieć o stan dar dzie
i licz bie miejsc w po ko jach. W ofer cie pry wat nych
pla có wek za zwy czaj znaj du ją się po ko je jed no,
dwu oraz trzy oso bo we. Za po kój jed no oso bo wy
trze ba za pła cić oko ło 4 000 zł, jed nak trze ba pod -
kre ślić, iż jest to staw ka uśred nio na. Dom star -
ców o pod wyż szo nym stan dar dzie mo że ocze ki -
wać znacz nie wyż sze go wy na gro dze nia. Ce ny
za po kój jed no oso bo wy nie jed no krot nie prze kra -
cza ją kwo ty 6000-8000 zł.

Ze wzglę du na przy stęp niej sze ce ny naj więk -
szą po pu lar no ścią cie szą się po ko je dwu oraz trzy -
oso bo we. Za ta ni za kład opie kuń czy za pła ci my
2 500 zł. Nie co droż szy dom spo koj nej sta ro ści
bę dzie kosz to wał ok. 3 000 zł mie sięcz nie.

W kosz ty po by tu wli cza się za kwa te ro wa -
nie w po ko ju, opie kę pie lę gniar ską, wy bra ne usłu -
gi re ha bi li ta cyj ne oraz peł ne wy ży wie nie. Ce ny
nie obej mu ją za zwy czaj kosz tów za ku pu le ków
i środ ków hi gie nicz nych. 

Ce na za leż na 

Ce na za pry wat ny dom se nio ra jest ści śle
uza leż nio na od je go lo ka li za cji. Naj więk szą po -
pu lar no ścią cie szą się pla ców ki ulo ko wa ne
w nie wiel kiej od le gło ści od du żych miast. Do bry
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do jazd do mia sta oraz spo koj na, ci cha oko li ca pla -
ców ki czy nią z niej atrak cyj ne miej sce sta łe go po -
by tu ca ło do bo we go. 

Droż sze są po by ty w do mach se nio ra w za -
chod niej czę ści Pol ski. Wyż sza ce na do ty czy tak -
że pla có wek opie kuń czych w oko li cach sto li cy oraz
w War sza wie, Szcze ci nie czy Zie lo nej Gó rze. Śred -
nia staw ka za po kój jed no oso bo wy mo że być tu
na wet o kil kaset zło tych wyż sza w po rów na niu
z cen ni ka mi ofe ro wa ny mi w mniej szych miej sco -
wo ściach wschod nich wo je wództw.

Naj wyż sze ce ny za mie sięcz ny po byt w do -
mu se nio ra, w po ko ju jed no oso bo wym, no to wa -
ne są w wo jewódz twach: lu bu skim (miej sco wość
Ża ry – 5670 zł, Wscho wa – 5610 zł), ma zo wiec -
kim (Pia secz no – 5550 zł, Ży rar dów – 5500 zł)
i opol skim (Klucz bork – 5210 zł, Strzel ce Opol -
skie – 5200 zł).

Im dłu żej, tym ta niej

Kosz ty za le żą rów nież od te go, jak dłu gi bę -
dzie po byt w pla ców ce. Nie mal każ dy dom spo -

koj nej sta ro ści ofe ru je staw ki za po byt dłu go trwa -
ły oraz krót ko ter mi no wy. Ofer ta dla osób star -
szych prze by wa ją cych na sta łe w pla ców ce bę dzie
nie co bar dziej atrak cyj na. Za po byt sta ły uwa ża
się umo wę pod pi sa ną na okres po wy żej 3-6 mie -
się cy. Pry wat ny dom po mo cy spo łecz nej re gu lu -
je ową ter mi no lo gię w swo im we wnętrz nym sta -
tu cie. 

Ce na opie ki krót ko ter mi no wej bę dzie nie -
co wyż sza. Dom star ców mo że za pro po no wać po -
byt mie sięcz ny, kil ku mie sięcz ny, dzien ny bądź
do bo wy. Dzien na opie ka se nio ra trwa za zwy -
czaj 8-10 go dzin i nie za wie ra noc le gu. W ofer -
cie znaj du je się peł ne wy ży wie nie, moż li wość
uczest nic twa w róż ne go ty pu za ję ciach grup te -
ra peu tycz nych oraz opie ka pie lę gniar ska.

Dru ga for ma to po byt ca ło do bo wy. W tym
przy pad ku do kosz tów opie ki dzien nej do cho dzi
tak że ce na noc le gu. Cen nik do mów opie ki prze -
wi du je tu staw kę śred nio 140-200 zł za do bę.

R E K L A M A

Opracowanie: Joanna Kucharska
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Miód 
to pod sta wo wy pro -
dukt, któ ry ko ja rzy
nam się z pszczo ła mi.

Ale owa dy pro du ku ją rów nież – oprócz te go
słod kie go przy sma ku – py łek, pierz gę, mlecz ko,
pro po lis oraz jad. War to po świę cić tym pro duk -
tom wię cej uwa gi, po nie waż ma ją one wie le cen -
nych wła ści wo ści i po zy tyw nie wpły wa ją na or -
ga nizm czło wie ka.

Miód pszcze li – jak ogól nie wia do mo – jest
smacz ny i zdro wy. To głów ny pro dukt wy twa rza -
ny w każ dej pa sie ce przez pszczo ły Apis mel li fe -
ra po przez łą cze nie wła snych, spe cy ficz nych sub -
stan cji z nek ta rem ro ślin lub wy dzie lin ży wych
czę ści ro ślin al bo wy da lin owa dów ssą cych so ki

fot. AdobeStock

ży wych czę ści ro ślin. Jest skła do wa ny, od pa ro -
wy wa ny i po zo sta wio ny do doj rze wa nia w pla -
strach.

Miód dzie li my na nek ta ro wy, spa dzio wy
lub nek ta ro wo -spa dzio wy.

Po pu lar ne mio dy

Chy ba naj bar dziej zna nym i do stęp nym
mio dem jest wie lo kwia to wy, łą czą cy w so bie
wła ści wo ści nek ta ru róż nych ro ślin, któ re pierw -
sze obu dzi ły się na wio snę – wierz by, klo nu
i mnisz ka le kar skie go. Jest lek ki, od żyw czy i bo -
ga ty w wi ta mi ny. Z uwa gi na du żą za war tość
fruk to zy po le ca ny dzie ciom po ukoń cze niu przez
nie 12 mie się cy (Ame ry kań ska Aka de mia Pe dia -

Pszczele rarytasy
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trii nie za le ca po da wa nia mio du dzie ciom do 12. mie sią ca ży cia; miód
nie po wi nien być do da wa ny do po kar mów, na po jów i mie sza nek dla
nie mow ląt, któ re nie ukoń czy ły ro ku – za kaz ten do ty czy tak że wy pie -
ków oraz po traw, gdzie miód zo stał pod da ny ob rób ce ter micz nej). 

Miód wie lo kwia to wy wpły wa na me ta bo lizm i wspo ma ga oczysz -
cza nie or ga ni zmu, jest lek ko straw ny, wzmac nia or ga nizm i od por ność,
do da je ener gii i wi tal no ści. Jest też bar dzo po moc ny przy aler giach,
ka ta rze sien nym i prze zię bie niach. 

Na dru gim miej scu, je śli cho dzi o po pu lar ność, wy mie nić trze -
ba miód le śny, któ ry za li cza ny jest do mio dów uni wer sal nych. Łą czy
w so bie dzia ła nia lecz ni cze mio dów nek ta ro wych i spa dzio wych. Po -
zy ski wa ny z ro ślin i drzew w naj czyst szej po sta ci. Do brze jest sto so -
wać go w sta nach wy czer pa nia fi zycz ne go i psy chicz ne go oraz przy in -
fek cjach gór nych dróg od de cho wych. Dzia ła bak te rio bój czo, po ma ga
w le cze niu cho rób skó ry oraz za bu rzeń tra wie nia, pod no si od por -
ność i ogól ną kon dy cję or ga ni zmu. Sto so wa ny jest rów nież w scho rze -
niach ser ca i ukła du krą że nia. Co cie ka we – zmniej sza szko dli we dzia -
ła nie uży wek, ta kich jak ka wa, her ba ta czy al ko hol.

Ko lej ny słod ki przy smak to miód spa dzio wy. Po wsta je ze spa dzi
z drzew li ścia stych lub igla stych, któ ra jest so kiem drzew nym prze two -
rzo nym przez pszczo ły. Ma bo ga ty skład, ciem ny ko lor i wy jąt ko -
we wła ści wo ści proz dro wot ne. Szcze gól ną uwa gę zwra ca bar dzo wy -
so ka jak na miód ilość bio pier wiast ków. Miód spa dzio wy za wie ra
ma gnez, po tas, wapń, sód, fos for, sre bro, cy nę i mo lib den. Ma wła ści -
wo ści prze ciw bak te ryj ne i ar mo ate ra peu tycz ne. Sub stan cje od żyw cze
i bio pier wiast ki z te go mio du są świet nie wchła nial ne przez or ga -
nizm.

Miód spa dzio wy wy ka zu je też wła ści wo ści oczysz cza ją ce, ni we -
lu jąc szko dli wy wpływ tok syn na or ga nizm czło wie ka (ty toń, al ko hol).
Po ma ga w prze mia nie ma te rii, po pra wia pra cę ser ca i ne rek, zmniej -
sza nie po kój i na pię cie ner wo we. Przy włą cza niu do die ty, ze wzglę -
du na po zy tyw ny wpływ na układ ner wo wy, do sko na le spraw dzi się
w du ecie z ole jem ko nop nym. Po moc ny bę dzie też przy osła bio nej od -
por no ści oraz w ku ra cjach pro fi lak tycz nych, kie dy ła twiej o za cho ro -
wa nia (okre sy je sien no -zi mo we).

Oczy wi ście oprócz tu wy mie nio nych ma my wie le in nych od -
mian mio du, np. gry cza ny, sło necz ni ko wy, rze pa ko wy, fa ce lio wy,
aka cjo wy, na wło cio wy. Ro dzaj mio du za le ży od te go, skąd pszczo ły po -
zy sku ją py łek lub spadź.

Py łek kwia to wy

Kwia to wy py łek pszcze li sta no wi, obok mio du, pod sta wo wy po -
karm owa dów. Jest zbie ra ny przez pszczo ły z kwia tów, mie sza ny
z nek ta rem, for mo wa ny w ku lecz ki i prze no szo ny na od nó żach. Ko lor
pył ku róż ni się w za leż no ści od kwia tów, z któ rych jest po bie ra ny.
Głów nie by wa żół ty i utrzy ma ny w od cie niach tej bar wy, ale mo że też
być bia ły lub czar ny.

Ten nie po zor ny, pszcze li pro dukt kry je w so bie wie le cen nych
skład ni ków od żyw czych, któ re wspie ra ją pra cę or ga ni zmu i po pra wia -
ją sa mo po czu cie. Dzia ła kom plek so wo i wpły wa na cia ło na róż nych
płasz czy znach, dla te go z je go wła ści wo ści mo że sko rzy stać nie mal -
że każ dy. Pra wi dło wo sto so wa ny przy no si ulgę w zróż ni co wa nych
do le gli wo ściach. Zna lazł on za sto so wa nie tak że w pro fi lak ty ce nie któ -
rych cho rób.
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Py łek ma wła ści wo ści prze ciw bak te ryj ne,
prze ciw grzy bi cze, an ty ok sy da cyj ne, prze ciw za -
pal ne i prze ciw no wo two ro we. Świet nie dzia ła
prze ciw ko pro mie nio wa niu, jak rów nież ma wła -
ści wo ści ochron ne dla wą tro by.

W ziar nach pszcze le go pył ku kwia to we go
po cho dzą ce go z róż nych ga tun ków ro ślin, stwier -
dzo no obec ność po nad 280 sub stan cji. Do ich
za sad ni czych grup za li cza się biał ka i ami no -
kwa sy, li pi dy i kwa sy tłusz czo we, cu kry, związ ki
fe no lo we, wi ta mi ny oraz bio pier wiast ki.

Przed spo ży ciem pył ku naj le piej naj pierw
roz drob nić go w młyn ku do ka wy lub blen de rze.
Moż na rów nież roz pu ścić w wo dze, mle ku lub
so ku. W ce lu zwięk sza nia od por no ści za le ca się
spo ży wa nie oko ło 20 gra mów pył ku dzien nie.

Mlecz ko pszcze le

Mlecz ko pszcze le to naj cen niej szy pro dukt
wy twa rza ny przez pszczo ły i jed na z naj bar dziej
zło żo nych sub stan cji od żyw czych, ja kie mo że my
spo tkać w przy ro dzie. Pszczo ły pro du ku ją mlecz -
ko w ogra ni czo nej ilo ści, wy łącz nie w ce lach ży -
wie nio wych. To po karm prze zna czo ny do kar -
mie nia pszcze lich larw w pierw szych dniach ich
ży cia, ale przede wszyst kim je dy na sub stan cja,
ja ką przez ca łe ży cie spo ży wa ją pszcze le mat ki.
Mlecz ko pszcze le po sia da sze reg wła ści wo ści
proz dro wot nych i bar dzo sze ro kie spek trum
dzia ła nia.

Wła ści wo ści proz dro wot ne 100% czy ste go
mlecz ka pszcze le go okre śla się, ba da jąc stę że nie
kwa su 10-HDA, bio lo gicz ne go mar ke ra, któ ry
od po wia da za an ty bak te ryj ne i od por no ścio -
we wła ści wo ści mlecz ka.

Skład czy ste go mlecz ka pszcze le go o za -
war to ści 10-HDA mi ni mum 2,2% sta no wi:
w 66% wo da, 15% – wę glo wo da ny, 13-18% biał -

ka, 3-6% – kwa sy tłusz czo we i 1,5% sub stan cje
mi ne ral ne.

Po za tym mlecz ko pszcze le za wie ra wi ta mi -
ny, ace ty lo cho li nę, kwas 10-HDA, roy alac tin,
gam ma -glo bu li na, b -kom pleks i po zo sta łe związ -
ki ak tyw ne bio lo gicz nie.

Mlecz ko pszcze le jest bo ga te w mi ne ra ły,
nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we i wszyst kie wi ta -
mi ny z gru py B. Za wie ra m.in. biał ka, miedź,
że la zo, cynk, wapń, siar kę, fos for i krzem. Jest
jed nym z naj lep szych na tu ral nych źró deł ace ty -
lo cho li ny, sub stan cji wpły wa ją cej na efek tyw -
ność i po pra wę kon dy cji ko mó rek mó zgo wych.
W je go skła dzie znaj dzie my po nad 250 skład ni -
ków ak tyw nych bio lo gicz nie.

Na tu ral ne mlecz ko pszcze le wspie ra rów -
no wa gę hor mo nal ną or ga ni zmu. W za leż no ści
od za po trze bo wa nia ma wpływ na pro duk cję es -
tro ge nu, te sto ste ro nu, pro ge ste ro nu, kor ty zo lu.
Za wie ra rów nież gam ma -glo bu li nę od po wie -
dzial ną za sku tecz ną wal kę z in fek cja mi i sty mu -
la cję ukła du od por no ścio we go or ga ni zmu.
W mlecz ku znaj dzie my tak że kwas tłusz czo wy
ome ga -3.

Mlecz ko pszcze le od ży wia i wzmac nia or ga -
nizm, pod no si kon cen tra cję i po bu dza dzia ła nie
mó zgu, po ma ga w sta nach zmę cze nia fi zycz ne -
go i psy chicz ne go, w pro ble mach ze stre sem,
kon cen tra cją i pa mię cią, prze ciw dzia ła po wsta -
niu in fek cji dróg od de cho wych i pro ble mów ga -
strycz nych, re gu lu je prze mia nę ma te rii. Po le ca -
ne jest przy kło po tach z płod no ścią i lak ta cją,
a tak że w trak cie me no pau zy, ma po zy tyw ny
wpływ na wzrok i wą tro bę, przy spie sza też go je -
nie cięż kich ran.

Za sto so wa nie znaj du je rów nież w ko sme ty -
ce, bo wiem opóź nia sta rze nie skó ry, po bu dza jąc
pro duk cję ko la ge nu.
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Pro po lis

Pro po lis, zwa ny tak że ki tem pszcze lim,
to lep ka, gę sta sub stan cja, wy ko rzy sty wa na przez
pszczo ły do wy ście ła nia wnę trza ula, co po zwa -
la na uszczel nie nie i wzmoc nie nie je go kon struk -
cji. Pro po lis chro ni tak że ul przed pa to ge na mi –
bak te ria mi, grzy ba mi i wi ru sa mi. Kit pszcze li

jest wy twa rza ny z wy dzie lin oraz ży wic drzew -
nych i kwia to wych.

Skład pro po li su jest zmien ny i za le ży
przede wszyst kim od ro dza ju ro śli ny, z ja kiej
zo sta ła po zy ska na ży wi ca, ra sy pszczół, któ re ją
pro du ku ją, po ry ro ku, lo ka li za cji ula oraz stop -
nia za nie czysz cze nia śro do wi ska. 

Skład che micz ny pro po li su ule ga mo dy fi -
ka cji rów nież pod czas prze żu wa nia su row ca
przez pszczo ły. Wśród głów nych skład ni ków pro -
po li su moż na wy mie nić: ży wi ce ro ślin ne (50-
80%), wo ski (8-30%), po li fe no le (14-16%) oraz
py łek kwia to wy (5%).

Po nad to kit pszcze li za wie ra: garb ni ki, do -
miesz ki me cha nicz ne, po li sa cha ry dy, sub stan cje
lot ne, w tym olej ki ete rycz ne, wi ta mi ny i mi ne -
ra ły.

Pro po lis wy ka zu je dzia ła nie prze ciw drob -
no ustro jo we, zwal cza jąc grzy by, wi ru sy i bak te -
rie. Wspie ra le cze nie za ka że nia pa cior kow cem
oraz po ma ga ha mo wać wzrost grzy bów po wo du -
ją cych prze rost droż dża ków w dro gach rod nych
i prze wo dzie po kar mo wym. Pro po lis jest uzna -
wa ny za sku tecz ny lek na wi rus opryszcz ki po -
spo li tej, po lio oraz grzy bi cze bak te ryj ne za pa le -
nie po chwy.

Wspie ra też pro ce sy re ge ne ra cyj ne – wy -
ciąg z pro po li su sto su je się mię dzy in ny mi w le -
cze niu ran po ope ra cyj nych. Kit pszcze li spraw -
dza się tak że w przy pad ku prze zię bie nia i in nych
in fek cji dróg od de cho wych, bó lu gar dła oraz
cho rób krta ni. 

Pro po lis sty mu lu je rów nież układ im mu no -
lo gicz ny, przy czy nia jąc się do wzmoc nie nia od -
por no ści, a po nad to ni we lu je skut ki stre su i ko -
rzyst nie wpły wa na układ krwio no śny.

Kit pszcze li jest wy ko rzy sty wa ny ja ko re me -
dium na pro ble my sto ma to lo gicz ne – afty, ple -
śniaw ki, wrzo dzie ją ce za pa le nie dzią seł, pa ra -
don to za, nad wraż li wość zę bów oraz cho ro by
mia zgi zę bo wej i ka na łów ko rze nio wych. Pro po -
lis chro ni tak że wą tro bę i po ma ga le czyć wi ru so -
we za pa le nie wą tro by we wcze snych sta diach.
W me dy cy nie na tu ral nej kit pszcze li jest rów nież
sto so wa ny ja ko śro dek ha mu ją cy roz wój cho -
rób no wo two ro wych, a zwłasz cza ra ka pier si,
płuc, je li ta gru be go czy czer nia ka zło śli we go.

R E K L A M A

Pierz ga pszcze la

Pierz ga pszcze la (tzw. chleb pszcze li) jest
wy twa rza na z pył ku kwia to we go, któ ry zo stał
przy nie sio ny do ula przez ro bot ni ce. Pszczo ły
po wle ka ją go doj rza łym mio dem i wo skiem, wy -
wo łu jąc pro ce sy fer men ta cyj ne. W ten spo sób
po wsta je pierz ga, któ ra w po rów na niu do pył ku
za wie ra o 60% wię cej cu krów pro stych oraz
o 12% mniej biał ka.

Pierz ga spraw dza się w le cze niu cu krzy cy,
wy ka zu je dzia ła nie an ty bio tycz ne, jest po moc -
na w sta nach wy czer pa nia, nie do krwi sto ści, cho -
rób je lit, pod no si ogól ną od por ność or ga ni zmu,
po ma ga na stres i bez sen ność, wspo ma ga kon -
cen tra cję, pa mięć i ko rzyst nie od dzia łu je
na wzrok, wy ka zu je też dzia ła nie prze ciw miaż -
dży co we i re gu lu ją ce po ziom cho le ste ro lu.

W ko sme ty ce pierz ga wy ko rzy sty wa na jest
mię dzy in ny mi w wal ce ze zmarszcz ka mi oraz
roz stę pa mi.
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Opracowanie: Renata Cichoracka
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Tak m ó  w i ł
przed sta -

wi ciel na ro du od wie -
ków bez piecz nie od -
gro dzo ne go na swo jej
wy spie od wstrzą sów
te go świa ta, za to na -
gmin nie w po rząd ku
te goż świa ta ma ni pu -
lu ją ce go. I stwier dził

to za nim na de szły wiel kie ka ta kli zmy i spo łecz -
no -hi sto rycz ne za wie ru chy XX wie ku. No we
mil le nium wi ta li śmy z na dzie ją, że po tak do tkli -
wych do świad cze niach ludz kość się opa mię ta,
ale przy szły no we bu rze i za mie cie. Na mięt no -
ści, żą dze i emo cje tar ga ją ce na tu rą czło wie ka są
cią gle te sa me. Pusz ka Pan do ry wiecz nie otwar -
ta. Dla te go jest mi obo jęt ne skąd wzię ło się
to po wie dze nie. Ja ko oby wa tel ka kra ju nie -
ustan nie gnę bio ne go ja kimś fer men tem i re -
pre zen tant ka na cji o mniej fleg ma tycz nym
uspo so bie niu, po wiem ra czej swoj skie: „Za wsze
k*** coś!”
Za kląw szy szpet nie by naj mniej nie
po fran cu sku (kto oglą dał roz bój ni ka Rum caj -
sa, ten wie), ulgę czło wiek po czu je i ja koś tak mu
na du szy le piej. Od ra zu ła twiej do pio nu wró -
cić i bez re gu lo wa nia ob ra zu w te le wi zo rze spoj -
rzeć na rze czy wi stość spo koj niej szym okiem.

Ocze ki wa li śmy, choć z pew ną do zą nie pew no ści,
że 2022 przy nie sie nam upra gnio ny od dech
od pan de mii i bę dzie my mo gli wró cić do nor -
mal ne go ży cia. Ja, na wszel ki wy pa dek, przy wi -
ta łam No wy Rok ulu bio nym drin kiem Ja me sa
Bon da, czy li kok taj lem mar ti ni, wstrzą śnię tym
nie zmie sza nym. Tak dla ku ra żu. Zda wa ło mi
się, że to bę dzie bar dziej od po wied ni to ast niż
we so łe bą bel ki. Na wet mi się nie śni ło, że moc -
ne ner wy, si ła i od wa ga bę dą nam znów tak bar -
dzo po trzeb ne! Jak by ma ło by ło tra gicz nej
w skut kach za ra zy, po go do wej wście kli zny, go -
spo dar cze go cha osu i ja ło wych kłót ni po li ty -
ków… Jak by ma ło by ło co dzien nych trosk, wy -
zwań i stre sów, to jesz cze tuż obok wy bu cha
naj praw dziw sza woj na, gi ną lu dzie, a mia sta
za mie nia ją się w ru iny. I to nie jest film na Net -
fli xie.  
Mi nę ło dzie więć mie się cy te go burz li we -
go ro ku, a ja pu bli ku ję do pie ro pierw szy
tekst. Dłu go we mnie doj rze wał. Bo cią gle coś.
In ne prio ry te ty. Naj pierw pra ca i po rząd ki w fi -
nan sach po trud nym dla mnie ze wzglę dów ro -
dzin nych 2021. Po tem ta pie kiel na woj na, któ -
ra za sko czy ła mnie przy pa ko wa niu wa liz ki
na wy jazd. I za miast na nar ty po je cha łam
na gra ni cę z Ukra iną pra co wać dla za gra nicz nej
eki py te le wi zyj nej (z za wo du je stem tłu ma -
czem). Prze ży cia tam te go ty go dnia do dziś sta -

Obyś żył 
w ciekawych czasach

Ela Hübner, blogerka 50+. Warszawianka od urodzenia, lubi swoje miasto za energię, która inspiruje do działania.
Krakowscy przyjaciele mówią o niej „z Warszawy, ale fajna” :-) . Pracuje w wolnym zawodzie, co nie zawsze oznacza
więcej wolności. Dużo czyta, lubi kino oraz podróże bliższe i dalsze. Dorosły syn wyfrunął z gniazda. Otwarta na ludzi,
optymistka o pogodnym usposobieniu. Lubi patrzeć na świat z dystansem i humorem. 
Blog jest jednym z marzeń, które spełnia po 50-tce. Pisze dla kobiet w wieku, w którym paniom podobno mija „termin
przydatności do użycia” :-) Tylko, że dojrzałe kobiety zupełnie nie czują się przeterminowane. Mają dużo energii,
planów i pragnień, aby żyć ciekawie, odkrywać świat i rozwijać swoje zainteresowania. Teraz mają na to czas! Blog
zachęca do antykorozyjnego stylu życia, aby na tej „trzeciej zmianie" jak najdłużej zachować zdrowie, dobrą formę 
i młodość ducha. 

Au tor ka blo ga: faj na -ba ba -nie -rdze wie je.pl 
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Trwa spór o to, czy jest to stare chińskie przekleństwo czy cytat z przemówienia
angielskiego polityka Josepha Chamberlaina z 1898 roku. „… żyjemy w niezwykle
interesujących czasach” – powiedział wtedy – „Ja osobiście nie pamiętam okresu, kiedy
nasza historia była tak pełna wydarzeń, że każdy dzień przynosił nam nowe tematy,
które budzą zainteresowanie, a także, (…) nowe tematy, które budzą niepokój”. 
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ją mi przed ocza mi. Ty sią ce ucie ka ją cych lu dzi,
gro za, cha os, bez miar nie szczę ścia i cier pie nia.
Po po wro cie dłu go do cho dzi łam do sie bie, a te -
go rocz ne prze si le nie wio sen ne by ło wie lo wy -
mia ro we. Od daw na nie od czu wa łam ta kie go
po plą ta nia psy cho -emo cjo nal ne go. Szok mie -
szał się z nie do wie rza niem, lęk z na dzie ją, si ła
ze sła bo ścią, wia ra ze zwąt pie niem, spo kój
z prze ra że niem. Chy ba wszy scy od czu wa li śmy
ogrom ny stres, do dat ko wo pod sy ca ny przez me -
dia, któ re wy plu wa ły z sie bie new sy jak na bo je
z CKMu. Je den wiel ki Tik Tok. A kie dy tro chę
ode tchnę łam,  do padł mnie dru gi se zon se ria lu
pt. „opie ka nad ro dzi ca mi”… No cóż, ta ki etap
w ży ciu. Nie tyl ko u mnie.
„Nie na le ży gnie wać się na bieg wy pad -
ków. Nic ich to bo wiem nie ob cho dzi.”
Tak dwa ty sią ce lat te mu na pi sał w swo ich „Roz -
my śla niach” Ce sarz Ma rek Au re liusz i trud no się
z nim nie zgo dzić. Wo bec wi chrów hi sto rii je ste -
śmy jak plank ton uno szo ny fa la mi oce anu, któ -
ry nie wie, do ja kiej pasz czy tra fi. Na tak wie le
spraw nie ma my wpły wu, dla te go trze ba sku pić
się na tym, co jest za leż ne od nas i na szej po sta -
wy. W chwi lach, kie dy w mój al bo nasz świat
ude rza ko lej ny me te oryt, a łą cza za mie nia ją się
w wiel ką grzę dę roz g da ka nych kur, ja wyj mu ję
wtycz kę z kon tak tu i wy lo go wu ję gło wę. Za nu -
rzam się w ci szę, aby usły szeć wła sne my śli i za -
sta no wić się, co mo gę zro bić. To mój spo sób
na za cho wa nie spo ko ju. A po tem dzia łam,
bo głów nym nur tem mo je go stru mie nia ener gii
jest dzia ła nie. Zga dzam się z ame ry kań skim
psy cho lo giem Da le Car ne gie (1888-1955), któ -
ry twier dził: „Bez czyn ność ro dzi wąt pli wo ści
i strach. Dzia ła nie ro dzi za ufa nie i od wa gę”.
Tak by ło, kie dy ty sią ce lu dzi za an ga żo wa ło się
w po moc dla Ukra iń ców. Ja kież to by ło pięk ne
i krze pią ce dla na szych ste ra nych dusz! Ma so -
wa spon ta nicz na ak cja po nad po dzia ła mi, nie -
za leż nie od wie ku! I bar dzo du żo doj rza łych ko -
biet bra ło w tym udział. Ma my w so bie si łę,
ener gię i do świad cze nie ży cio we, któ re war to
wy ko rzy sty wać. Wbrew ste reo ty pom.
Czas bie gnie nie ubła ga nie. To je dy na rzecz
w na szym ży ciu, któ rej nie da się nad ro bić. Pan -
de mia, a te raz ta bez sen sow na woj na do bit nie
po ka za ły nam jak kru cha jest na sza eg zy sten cja
i jak w jed nej chwi li wszyst ko mo że się zmie nić.
Dla te go war to dzia łać i dbać o na szą rze czy wi -
stość też na co dzień. Kie dy sta jesz w ob li czu wy -
zwań i nic nie ro bisz, ogar nia cię lęk i trwo ga,
a roz chwia ne emo cje na pew no w ni czym nie
po ma ga ją. Kie dy dzia łasz, bie rzesz od po wie -

dzial ność, kreu jesz swo ją co dzien ność i da jesz
so bie szan sę na po ko na nie trud no ści lub do -
tar cie do Two ich ce lów. Kie dy je steś bier ny,
osu wasz się w ma razm lub na rze kac two.
Jak by się tak za sta no wić, ży je my w bar -
dzo cie ka wych cza sach! Woj ny, za ra zy i in -
ne nie szczę ścia za wsze gnę bi ły ludz kość. Na to -
miast po raz pierw szy w hi sto rii ma my ty le
moż li wo ści na na praw dę in te re su ją ce prze ży cia.
Ni gdy wcze śniej świat nie był tak otwar ty i ofe -
ru ją cy ty le szans na speł nia nie wła snych ce lów
i ma rzeń. Ni gdy wcze śniej ty lu moż li wo ści nie
mia ły śmy my, ko bie ty doj rza łe. Trze ba tyl ko
od wa żyć się po nie się gać. No i dbać o zdro wie.
To naj waż niej szy ze staw klu czy do do bre go ży -
cia. Mo że war to być del fi nem, któ ry wy ska ku je
po nad fa le i jest sym bo lem ener gii i ra do ści? Dla
mnie oso bi ście to mot to na czas, któ ry mi po zo -
stał. Sta ran nie do bie ram prio ry te ty (na pierw -
szym miej scu zdro wie), aby sta wiać na to,
na czym mi za le ży i co jest dla mnie waż ne.
Chcę zdą żyć. Pasz cza lo su cią gle otwar ta. 

R E K L A M A
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Menopauza 
nie oznacza utraty kobiecości

Me no pau za to na tu ral ny etap w ży ciu każ -
dej ko bie ty. Więk szość z nas sły sząc me no pau za
my śli: utra ta ko bie co ści. 

– Nic bar dziej myl ne go – uwa ża psy cho log
spo łecz ny i psy cho sek su olog Bian ca -Be ata Ko to -
ro. – Ko bie ta mi na dal je ste śmy, a to po pro stu
ko lej ny etap na sze go ży cia. Nie utra ta ko bie co -
ści, lecz de lek to wa nie się nią w in nych wa run kach. 

Choć naj czę ściej ko ja rzy nam się z utra tą
płod no ści, nie to jest w niej naj istot niej sze. W co -
dzien nym ży ciu więk sze zna cze nie ma kli mak te -
rium na zy wa ne też prze kwi ta niem i to, co się z ko -
bie tą w tym cza sie dzie je. 

– War to zro zu mieć, że to jest pro ces, któ -
re mu na róż nym eta pie to wa rzy szą róż ne ob ja -
wy i że to nie dzie je się z dnia na dzień. Pra ca jaj -

ni ków usta je przez kil ka, kil ka na ście lat. Or ga -
nizm da je nam czas na przy sto so wa nie się
do in ne go eta pu ży cia – tłu ma czy eks pert ka.

Czę sto me no pau za przed sta wia na jest ja ko
stan gwał tow nych zmian nie do opa no wa nia: za -
bu rzeń na stro jów, ude rzeń go rą ca, kło po tów
ze snem, przy ro stem wa gi. Jed nak rzad ko któ ra
ko bie ta od czu wa to wszyst ko na raz.

Pierw sze ob ja wy me no pau zy

Jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych
ob ja wów są fa le cie pła, ale od czu wa ne w róż nym
stop niu, cza sa mi na zmia nę z zim ny mi po ta mi. Mo -
że to trwać od 30 se kund do pa ru mi nut. Epi zo -
dy ude rzeń go rą ca mo gą po ja wiać się od kil ku ra -
zy dzien nie do kil ku ra zy w ty go dniu. Kie dy w ta -
kim mo men cie ko bie ta spoj rzy w lu stro czę sto do -
strze że wy pie ki na twa rzy, de kol cie oraz szyi –
to efekt zmian hor mo nal nych. Z ba dań wy ni ka,
że ko bie ty pa lą ce pa pie ro sy, z nad wa gą, skłon no -
ścią do de pre sji lub ata ków lę ku do świad cza ją ude -
rzeń go rą ca przez dłuż szy czas. 

U nie któ rych mo że też wy stą pić więk sza niż
do tych czas sen ność. 

To jak prze cho dzi my me no pau zę po wią za ne jest
z na szą oso bo wo ścią – je śli za wsze by łaś emo cjo -
nal na, to moż li we, że w tym cza sie emo cje się na -
si lą. Ale nie oba wiaj się gwał tow nych zmian –
to mit. Li czy się jak ży łaś do tych czas, jak cho ro -
wa łaś – na me no pau zę za pra co wu jesz so bie
przez ca łe ży cie. Sprawdź, cze go się spo dzie wać.

fot. AdobeStock
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czysz cze niem śro do wi ska – mó wi dr Agniesz ka
Su ra der ma to log -we ne ro log, le karz me dy cy ny
es te tycz nej. 

To co się dzie je na skó rze jest pro ce sem dłu -
go trwa łym, więc ma my na to wpływ.  Ma my czas
na od po wied nie za dba nie o skó rę – do bór od po -
wied nich ko sme ty ków do pie lę gna cji, zmia nę
na wy ków – po zwól my so bie na wię cej snu, wpro -
wadź my zdrow szą die tę – to wszyst ko mo że
sprzy jać te mu, aby dłu go wy glą dać do brze i na -
tu ral nie. 

– Naj więk sza róż ni ca po mię dzy skó rą mło -
dą a star szą to zmarszcz ki. Ale nie tyl ko to: do -
cho dzi do zmian w na skór ku, któ ry ro bi się chro -
po wa ty, skó ra sta je się cień sza i przez to ła twiej
tra ci wo dę. Dbaj my o to, aby skó ra w każ dym
wie ku za cho wy wa ła swo je ce chy, bo za bez pie cza
nas przed nad mier ną utra tą wo dy i chro ni
przed in wa zją bak te rii i wi ru sów. Skó ra przed,
w trak cie i po me no pau zie po trze bu je wię cej skład -
ni ków na wil ża ją cych i re ge ne ru ją cych, war to
więc wspo móc ją bar dziej niż do tych czas – ra -
dzi der ma to log. 

Jed nym z naj lep szych spo so bów jest do bry
sen, bo no cą skó ra in ten syw niej niż za dnia wal -
czy ze zmarszcz ka mi – wy twa rza kor ty zol, a jej ko -
mór ki się re ge ne ru ją i od na wia ją. O ile w cią gu dnia
chro ni nas przed czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi: za -
nie czysz cze nia mi śro do wi ska czy pro mie nio wa -
niem UV, no cą uak tyw nia pro ce sy re ge ne ra cji i od -
no wy skó ry.

Jak się w tym od na leźć

Pa mię taj my, że me no pau za to nie jest cho -
ro ba. Nie trak tuj my jej jak prze kleń stwo. War to
roz ma wiać o tym, co nas nie po koi, draż ni, ale w ta -
ki spo sób, aby coś z te go wy ni ka ło: zwróć my uwa -
gę co mo że my zro bić, aby by ło nam ła twiej. Daj -
my so bie czas na ak cep ta cję tej sy tu acji.

– To kwe stia po czu cia wła snej war to ści.
Wyj ścia z mi tów i sche ma tów. Zro zu mie nie,
co ozna cza dla nas ko bie cość. Mu si my od na leźć
sie bie – je śli to zro bi my, da my ra dę – prze ko nu -
je psy cho log. 

Ży je my w cza sach pę du za mło do ścią, ale nie
ule gaj my mu: dbaj my o sie bie i nie po pa daj my
w skraj no ści. Że by śmy mo gły ze spo ko jem po dejść
do upły wa ją ce go cza su po trzeb ne jest nam po czu -
cie wła snej war to ści i in tu icja, któ re pod po wie dzą
jak te raz czer pać ze swo jej ko bie co ści, po zwo lą na -
dal się nią cie szyć, bo na każ dym eta pie ży cia są
ja kieś plu sy i mi nu sy.

– Czę sto ko bie ty mó wią, że kie dyś po trze -
bo wa ły mniej snu. A te raz wcho dzi my w etap, kie -
dy po trze bu je my go wię cej i trze ba to za ak cep -
to wać. Po pro stu za cznij my się tym łóż kiem i sy -
pial nią de lek to wać. To już nie czas, że by cho dzić
spać o 1 czy 2 w no cy i uwa żać, że to nor ma i dam
ra dę. Or ga nizm pro si nas o to, aby śmy o sie bie
za dba ły – tłu ma czy Bian ca -Be ata Ko to ro. 

Do ty czy to zresz tą nie tyl ko kwe stii snu, ale
też die ty, skó ry, ru chu. W tych kwe stiach wy stę -
pu ją jed nak spo re róż ni ce in dy wi du al ne. To jak
o sie bie dba ły śmy przez ca łe ży cie te raz za cznie wy -
cho dzić. 

Od roz draż nie nia do de pre sji

Ko lej na kwe stia to słyn ne już roz draż nie nie.
Uwa ża się, że ko bie ty w okre sie me no pau zy sza -
le ją – z by le po wo du ro bią awan tu rę, są hu mo rza -
ste al bo o by le co pła czą. Me no pau zę czę sto po -
rów nu je się wręcz do burz li we go okre su doj rze -
wa nia. 

– Praw da jed nak jest ta ka, że naj czę ściej nie
jest to ja kieś spek ta ku lar ne roz draż nie nie. Ra czej
ma zwią zek z oso bo wo ścią da nej ko bie ty – je śli
za wsze by ła emo cjo nal na, ży wio ło wa, ener -
gicz na to i te raz ta ka bę dzie – uwa ża psy cho log.

Nie mniej jed nak war to przy go to wać się
na huś taw ki na stro jów, bo me no pau za to czas wa -
hań hor mo nal nych. Mo że więc do pa dać nas
przy gnę bie nie lub nie uza sad nio ny smu tek. Je śli
prze sta je my so bie z tym ra dzić war to wy brać się
do le ka rza, któ ry włą czy od po wied nią far ma ko -
te ra pię. To waż ne, bo w okre sie me no pau zal nym
czę ściej (na wet 2 do 5 ra zy czę ściej) zda rza się de -
pre sja, a to już po waż na cho ro ba.

Co raz wię cej zmarsz czek

Zda rza się, że ko bie cie trud no po go dzić się
z upły wa ją cym cza sem. Ży je my w kul cie pięk na,
tym cza sem w okre sie me no pau zy za cho dzą ce
zmia ny są co raz bar dziej wi docz ne, skó ra za czy -
na się sta rzeć, nie jest już ta ka jędr na, po ja wia się
co raz wię cej zmarsz czek. Oczy wi ście to nie od by -
wa się tak, że na gle bu dzi my się i ma my zmarszcz -
ki i me no pau zę. 

– Skó ra jest je dy nym na rzą dem, któ ry
sta rze je się za rów no od we wnątrz jak i na ze -
wnątrz. Wy da je nam się, że nie ma my na to wpły -
wu, bo ge ne ty ka i me no pau za ści śle zwią za na jest
z ce cha mi ro dzin ny mi, ale nie do koń ca tak jest.
Mó wi się, że tyl ko od 3 do 10 proc. ca łe go pro -
ce su sta rze nia to sta rze nie chro no lo gicz ne. Więk -
szość to sta rze nie ze wną trz po chod ne, zwią za ne
naj czę ściej z pro mie nio wa niem UV oraz za nie -
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H
e mo ro idy ma każ dy! Pro blem po ja wia
się, gdy się po więk szą – to przy pa dłość
5 proc. do ro słej po pu la cji oraz nie mal

po ło wy ko biet w cią ży. Moż na je jed nak sku -
tecz nie le czyć, a im szyb ciej za cznie my, tym lep -
sze osią gnie my efek ty. 

He mo ro idy, inaczej guz ki krwaw ni cze, czy -
li wy peł nio ne krwią, nie wy czu wal ne po dusz ko -
wa te splo ty żyl no -tęt ni cze w ka na le od by tu, są
czymś fi zjo lo gicz nym i po trzeb nym: po ma ga ją
pa no wać nad wy próż nie niem, po wstrzy mać sto -
lec i ga zy. Jed nak gdy po więk sza ją się, nad mier -
nie wy peł nia ją się krwią i nie opróż nia ją z niej
we wła ści wym mo men cie, do cho dzi do sta nu
za pal ne go, któ ry by wa bar dzo do kucz li wy. Mó -
wi my wte dy o cho ro bie he mo ro idal nej.

In ną przy czy ną tej cho ro by – u ko biet –
jest sy tu acja, w któ rej tzw. apa rat wie sza dło wy

(struk tu ra pod trzy mu ją ca m.in. ma ci cę) roz luź -
nia się, co po wo du je prze miesz cze nie guz ków
we wnętrz ne go splo tu, a na stęp nie wy pa da nie
ich po za od byt oraz krwa wie nie. 

War to za zna czyć, że he mo ro idy, to nie
to sa mo, co ży la ki od by tu. Pa to lo gia ta do ty czy
bo wiem ukła du tęt ni cze go, a nie żyl ne go.

Przyczyny schorzenia

Wg jed nej z teo rii przy czy ną wy pa da nia
he mo ro idów jest wiot kość apa ra tu utrzy mu ją ce -
go je na wła ści wym miej scu lub gdy do cho dzi
do nad mier ne go ci śnie nia w od byt ni cy. 

We dług in nej teo rii (tzw. he mo dy na micz -
nej) to kwe stia nie pra wi dło we go do pły wu krwi. 

– Pod czas nad mier ne go ci śnie nia krwi
w ka na le od byt ni cy, skur czu zwie ra czy, czy
wzmoc nie nia na pię cia spo czyn ko we go zwie -
ra cza we wnętrz ne go na gły skurcz mię śni po -
wo du je, że krew, któ ra tam się znaj du je, nie
mo że od pły nąć – wy ja śnia gi ne ko log dr Ja cek
Tu li mow ski. - Po wo du je to wzrost ci śnie nia
krwi, bo prze cież ca ły czas jest ona do pom po -
wy wa na i w efek cie na czy nia mu szą ulec po sze -
rze niu, co da je do le gli wo ści bó lo we.

Stan za pal ny w he mo ro idach: czyn -
ni ki ry zy ka 

tryb ży cia zwią za ny z dłu go trwa łym okre sem sie -
dze nia lub sta niem 
die ta ubo ga w błon nik
nad wa ga i oty łość

fo
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wie lo krot ne po ro dy dro ga mi na tu ry 
cięż ka pra ca fi zycz na 
po wi kła nia po ope ra cji kro cza i od by tu
upra wia nie spor tu wy czy no we go
sto sun ki anal ne
czyn ni ki ge ne tycz ne  
wiek
pre dys po zy cje ro dzin ne. 

W za leż no ści od umiej sco wie nia mó wi my
o he mo ro idach we wnętrz nych i ze wnętrz nych.
We wnętrz ne zlo ka li zo wa ne są po wy żej zwie ra cza
od by tu, ze wnętrz ne po ni żej, jed nak po nie waż
oba splo ty żyl ne łą czą się, czę sto two rzą po stać
mie sza ną ży la ków. He mo ro idy ze wnętrz ne po -
wo du ją do le gli wo ści bó lo we oraz swę dze nie, pie -
cze nie, a gdy ule ga ją owrzo dze niu, na bie liź nie
po ja wia ją się pla my. 

– Zwięk sza ją one ry zy ko in fek cji in tym -
nych zwłasz cza u ko biet, po nie waż stan za pal -
ny do pro wa dza do po wsta nia wy dzie li ny, któ -
ra osa dza się na bie liź nie i w trak cie cho dze nia
mo że po wo do wać prze miesz cza nie się drob no -
ustro jów, głów nie pa to ge nów z prze wo du po -
kar mo we go, w oko li cę sro mu i po chwy. Dla te -
go tak waż ne jest prze strze ga nie za sad hi gie ny
in tym nej – za zna cza gi ne ko log.

Przy he mo ro idach we wnętrz nych pa cjent
zgła sza in ne ob ja wy: naj pierw po ja wia się

O hemoroidy trzeba... dbać
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obrzęk, po tem swę dze nie i do pie ro ból. Na póź -
niej szym eta pie to wa rzy szy te mu wy pa da nie he -
mo ro idów i nad mier na wy dzie li na ślu zo wa, a na -
wet krwa wie nie.

– Te ob ja wy są bar dziej nie po ko ją ce,
bo po pierw sze są nie cha rak te ry stycz ne, a po -
za tym ich przy czy na jest nie wi docz na. Bar dzo
trud no tu o jed no znacz ną oce nę – ta kie ob ja wy
mo gą su ge ro wać tak że in ne cho roby, w tym
cho ro bę on ko lo gicz ną – ból i krwa wie nie
to prze cież ty po we ob ja wy ra ka od by tu. Dla te -
go tak waż na jest czuj ność pa cjen ta i ce lo wa ne
po stę po wa nie, że by nie prze oczyć roz wi ja ją ce -
go się no wo two ru – tłu ma czy dr Tu li mow ski.

Cztery stopnie hemoroidów

1. sto pień: he mo ro idy mo gą krwa wić
w cza sie de fe ka cji, są wi docz ne w en do sko pii,
uwy pu kla ją się w świe tle od by tu, nie ule ga ją wy -
pa da niu, ale po wo du ją du ży dys kom fort. Na tym
eta pie za le ca się le cze nie za cho waw cze, co jest
dla pa cjen ta bar dziej kom for to we. 

2. sto pień: he mo ro idy wy pa da ją w trak -
cie de fe ka cji, ale sa me po wra ca ją na miej sce

po usta niu uci sku, mo gą wpu klać się do świa tła
od by tu. W tym przy pad ku sto su je się le cze nie
ma ło in wa zyj ne.

3. sto pień: he mo ro idy wy pa da ją w trak -
cie par cia na sto lec i nie wra ca ją sa mo ist nie
na miej sce, ko niecz ne jest cią głe lub okre so we
od pro wa dza nie ma nu al ne. Po wo du ją przede
wszyst kim ból, krwa wie nie, świąd. He mo ro idy
w stop niu trze cim wy ma ga ją le cze nia ope ra cyj -
ne go.   

4. sto pień: To stan naj trud niej szy dla pa -
cjen ta, po nie waż he mo ro idy trwa le wy pa da ją,
brak jest moż li wo ści ich od pro wa dze nia, do te -
go czę sto ule ga ją za krze pi cy, co jest bar dzo nie -
przy jem ne i bo le sne. To wa rzy szy te mu obrzęk,
krwa wie nie i świąd, a tak że czę sto nie trzy ma nie
stol ca, co jest dla pa cjen ta bar dzo przy kre i de -
pry mu ją ce. Ko niecz ne jest ty po we le cze nie ope -
ra cyj ne.

Nie wstydź się he mo ro idów

He mo ro idy to na dal rzecz wsty dli wa, choć
nie po win no tak być – to prze cież cho ro ba, zwią -
za na z róż ny mi czyn ni ka mi, w do dat ku ta ka,
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któ rą moż na, a na wet trze ba le czyć. Dla te go po -
win no się o niej mó wić, by cho rzy wie dzie li kie -
dy i z ja ki mi do le gli wo ścia mi pójść do le ka rza. 

– Pa mię taj my, że je że li za nie dba my
pierw szy sto pień tej cho ro by, któ ry moż na le -
czyć za cho waw czo, to cho ro ba z lek kiej sta nie
się za awan so wa na i ko niecz ne mo że oka zać się
le cze nie ope ra cyj ne. Le piej nie do pro wa dzać
do ta kiej sy tu acji – za chę ca spe cja li sta. 

Kie dy do le ka rza

Z wi zy tą nie na le ży zwle kać, gdy po ja wia się
krwa wie nie – każ de po win no być zdia gno zo wa -
ne. Wska za niem do wi zy ty u le ka rza jest tak że
wy stę po wa nie cien kie go, ołów ko we go stol ca,
a tak że zmia na ryt mu wy próż nień, wra że nie nie -
peł ne go wy próż nie nia oraz świąd i ból w oko li -
cy od by tu. Kie dyś cho ro ba he mo ro idal na za re -
zer wo wa na by ła głów nie dla pa cjen tów 50 plus
– wła śnie m.in. dla te go ko lo no sko pię za le ca się
po pięć dzie siąt ce. 

– Nie ste ty, obec nie na od dzia ły chi rur gii
on ko lo gicz nej tra fia co raz wię cej mło dych lu dzi.
W du żej mie rze dla te go, że lek ce wa żo ne są
wcze sne ob ja wy cho ro by, gdy wie le moż na jesz -
cze zdzia łać le cze niem nie in wa zyj nym – zwra -
ca uwa gę dr Tu li mow ski. 

He mo ro idy w cią ży 

W cią ży ob ję tość krwi krą żą cej zwięk sza
się 25 do 40 proc.,  a tym sa mym wzra sta na cisk
na ło ży sko na czy nio we, a w kon se kwen cji do cho -
dzi do pa to lo gii.

Naj bar dziej uciąż li we ob ja wy he mo ro idów
w cią ży to pro ble my z wy próż nia niem, to wa rzy -
szą ce mu za par cia, któ re są nie mal in te gral ną
czę ścią cią ży, cią głe par cie na sto lec, uczu cie nie -
cał ko wi te go wy próż nie nia. 

– Cię żar na ma z te go po wo du dys kom fort,
ale mo że też być tym prze stra szo na, po nie waż
czę sto nie umie roz róż nić, czy jest to cho ro ba
ukła du po kar mo we go, od byt ni cy czy mo że
zwią za ne jest to z cią żą – mó wi gi ne ko log. 

Za tem ja kie ob ja wy po win ny ko bie tę skło -
nić do wi zy ty u spe cja li sty? Za wsze, gdy po ja wia
się krwa wie nie z od by tu. Pierw sze sko ja rze nie,
gdy doj dzie do ta kiej sy tu acji, do ty czy stra chu
o cią żę i le piej, aby to spe cja li sta oce nił. Za nie po -
ko ić po win na też zmia na czę sto ści wy próż nień.
Cię żar ne skar żą się też na dys kom fort pod czas
sie dze nia, pie cze nie i świąd w oko li cy od by tu,
ból, zwłasz cza w trak cie de fe ka cji.

Do mo we spo so by

War to za cząć od zmia ny die ty na bo ga tą
w błon nik, któ ra oprócz te go, że dzia ła ko rzyst -

nie na me ta bo lizm i wspo ma ga od chu dza nie,
to tak że zmniej sza moż li wo ści two rze nia się sta -
nu za pal ne go he mo ro idów. Po moc ne jest dba nie
o ilość wy pi ja nych pły nów, co naj czę ściej uła twia
wy próż nia nie (2-3 l na do bę) oraz uni ka nie sil -
ne go par cia na sto lec. Ko niecz na mo że oka zać się
też zmia na try bu ży cia, re duk cja wa gi cia ła, uni -
ka nie dłu go trwa łej po zy cji sie dzą cej i sto ją cej,
zwięk sze nie ak tyw no ści fi zycz nej.

Pro cen tu je sta ran ność o hi gie nę oko lic od -
by tu i oko lic in tym nych, gdy czu je my, że coś jest
nie tak, po moc ne mo gą oka zać się cie płe ką pie -
le lub na sia dów ki z ko ry dę bu. 

– To me to da zna na od lat. Cie pło ką pie li
dzia ła ko ją co na na pię cie zwie ra czy, zmniej -
sza się si ła skur czy, co uła twia prze pływ krwi
w he mo ro idzie, a dzię ki te mu do le gli wo ści bó -
lo we ustę pu ją – mó wi dr Tu li mow ski.

Nie zbęd ne mo że też oka zać się włą cze nie
le cze nia za cho waw cze go, któ re po le ga na za sto -
so wa niu do od byt ni czych czop ków, kre mów lub
ma ści. W więk szo ści to pre pa ra ty bez re cep ty.  

Wy bie ra jąc od po wied ni pre pa rat na le ży
spraw dzić,  czy ma on sta tus le ku co ozna cza,
że jest prze ba da ny, a je go sku tecz ność udo wod -
nio na. Aby był sku tecz ny, po wi nien mieć dzia ła -
nie prze ciw za pal ne, prze ciw o brzę ko we i prze -
ciw bó lo we. 

Do wi zy ty u le ka rza pa cjen tów zmu sza
przede wszyst kim ból (choć le piej nie cze kać
na ten ob jaw). Dla wie lu cho rych jest naj istot -
niej szym pro ble mem, bo czę sto unie moż li wia
pra cę.

– Trud no sie dzieć ca ły dzień przy kom pu -
te rze, al bo przy ka sie, gdy ta ka po zy cja wzma -
ga do le gli wo ści. War to też wziąć pod uwa gę,
że zmniej sze nie ob ja wów bó lo wych spo wo du je
spraw niej sze le cze nie in nych ob ja wów. Dla te -
go do bry pre pa rat po wi nien dzia łać szyb ko
prze ciw świą do wo i znie czu la ją co – od czu wal -
ne efek ty czy li ustą pie nie bó lu po win ny po ja wić
się już po oko ło 10 mi nu tach od za sto so wa nia
pre pa ra tu – zwra ca uwa gę spe cja li sta.

W tym kon tek ście do bre efek ty da je li do ka -
ina, któ ra jest sub stan cją miej sco wo znie czu la -
ją cą i ła go dzą cą świąd, pie cze nie i ból. Z ko lei tri -
be no zyd dzia ła prze ciw za pal nie, prze ciw-
o brzę ko wo prze ciw bó lo wo, a tak że prze ciw dzia -
ła uszko dze niom śród błon ka na czy nio we go. 

– Me to da le cze nia po win na być do bra na
in dy wi du al nie do pa cjen ta i to wa rzy szą cych
mu do le gli wo ści. Po win ni śmy też uwzględ nić
pre fe ren cje pa cjen ta po nie waż nie któ re z do -
stęp nych me tod są bar dziej in wa zyj ne i nie dla
każ de go do przy ję cia – zwra ca uwa gę dr Tu li -
mow ski.
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