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EDYTORIAL

Wiosna radosna, wiosna kolorowa, przepełniona energią, uśmiechem. Wiosna
to nie tylko pora roku, to PO PROSTU cudowny stan umysłu. Ale dziś wiosennie!
Ależ jesteś energetyczny, taki wiosenny! Wiosna uderzyła Ci do głowy?! Ubóstwiam
te powiedzenia. Te wszystkie wiersze napisane pod wpływem wiosennego słońca
i wiosennych endorfin, te wszystkie piosenki... I Organek, który śpiewa: „(...) znów
wiosna, wiosna, / wiosna, wokół nas / i znowu wiosną, / wiosną, wiosną, / najlepiej
tracę czas (...)” My nie tracimy, my się nim upajamy - powtarzam. Czasem czytając,
czasem pijąc kawę czy rozmawiając. To ważne, szczególnie w tym pędzie codziennego, zapracowanego życia. Znajdźmy choć krótkie momenty na radość z wiosennego
odnowienia. Na chwilę nicnierobienia bez wyrzutów sumienia. Z miłością i radością
patrzmy na ten czas. Zacznijmy częściej się uśmiechać, do siebie i do innych. Zastosujmy sposób Podaj Dalej i zaraźmy się wzajemnie codziennym, promiennym uśmiechem!
Pełna wiosennej energii oddaję w Państwa ręce kolejny numer czasopisma, a jego
tytuł niech będzie Państwa mottem: PO PROSTU ŻYJ!
Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
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„Wiosną - jest takie Światło / Jakie się nie ukaże / O innej porze Roku / Ledwie
nastanie Marzec, / A już Wiosna nadaje / Barwę Samotnym Polom / Nauka jej nie
nazwie / Ale czuje ten Kolor / Natura Ludzka - w Trawie / Gazonu - w najdalszym
Drzewie / Najodleglejszych Wzgórz – prawie / Odzywa się do ciebie” – pisała genialna amerykańska poetka Emily Dickinson. Czasem wydaje mi się, że tylko poezja jest
w stanie opisać to, co czuję, czego doświadczam. Tylko w niej znajduję słowa, które
dają mi energię i słowa, które przynoszą ukojenie. Poezja dla wielu z nas jest terapią.
Leczenie ciała i duszy często idzie ze sobą w parze – nie bez przyczyny mityczny
grecki Apollo był zarówno bogiem poezji i muzyki, jak i lekarzem, a jego syn Asklepios patronem medycyny. Dlatego tej wiosny w PO PROSTU ŻYJ ruszamy z nowym
działem: Poezjoterapia. W pierwszej odsłonie trzy wiersze Moniki Mularskiej-Kucharek. Niech poezja tej wiosny będzie dla Was inspiracją (za radą E. E. Cummingsa
„Rwijcie pąki swoich róż póki jeszcze możecie”), buntem („Buntuj się, buntuj, gdy
światło się mroczy” jak pisał Dylan Thomas), PO PROSTU zachwytem nad życiem,
który wypełnia nas, z pierwszym haustem wiosennego powietrza.
Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
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prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Kierownik I Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej tamtejszego UM. Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala
w Brzezinach. Pomysłodawca i założyciel Centrum Leczenia
Chorób Jelita Grubego. Doskonały chirurg i proktolog doceniany na międzynarodowym forum naukowym. Często wykłada za granicą. Prywatnie i zawodowo związany z Łodzią. Jest
jednym ze stu honorowych członków prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a także członkiem
Królewskiego Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

Agnieszka Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami Focus, Elle, magazynem Integracja i portalem niepelnosprawni.pl. Laureatka
nagrody Pióro Nadziei 2010 Amnesty International Polska
dla dziennikarzy, piszących o prawach człowieka, za tekst
poświęcony tematyce whistleblowingu (tzw. społecznego
donosicielstwa). Trzykrotnie nominowana do Grand Press
w kategoriach publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.

dr inż. Danuta Gajewska

Specjalista w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki. Od
wielu lat związana z Katedrą Dietetyki SGGW, w której pracuje jako adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu
poradnictwa dietetycznego, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi poradniami specjalistycznymi w dziedzinie
nadciśnienia tętniczego, gastroenterologii i nefrologii. Koordynator programów badawczo-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i dietoterapii otyłości, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz programów dotyczących dietoterapii
chorób układu sercowo-naczyniowego. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
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dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski

Małgorzata Kalicińska

Chirurg onkolog. Związany z Gdańskiem, w którym urodził
się, zdobywał wykształcenie lekarskie, a teraz leczy. Laureat
konkursu Forbes Profesjonaliści 2014. Wprowadził jako
pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej – HIPEC. Zaangażowany jest w tworzenie i prowadzenie
portali informacyjnych dla pacjentów z chorobą nowotworową. Zawodowo interesuje się diagnostyką i chirurgicznym
leczeniem nowotworów. Prywatnie miłośnik nurkowania
i podróży.

Niesamowita i bardzo poczytna pisarka, obsypana nie jedną nagrodą. Z wykształcenia mgr inż. ekonomista rolnik.
Świat poznaje przez kulinaria. Lubi muzykę klasyczną, dzierga na drutach – kocha rodzinne spotkania. Uprawia zioła
i kwiatki. Choć ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, napisała wiele książek cieszących się dużym zainteresowaniem - w tym mazurską sagę „Nad rozlewiskiem”, to za
swój największy sukces życiowy uważa córkę i syna.

Bianca-Beata Kotoro
Współczesny człowiek renesansu. Działa między Erosem
a Tanatosem. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psychoonkolog, wykładowca, edukator. Od wielu lat ekspert
telewizyjny i radiowy. Z pierwszego wykształcenia magister
sztuki, artysta grafik, projektant wnętrz, fotografik. Laureatka
kilku prestiżowych nagród, autorka i współautorka wielu książek. Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce program opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów
z wyłonioną stomią. Oswaja ludzi z tematem śmierci.

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
Duszą i ciałem związany z Bydgoszczą. Tam się urodził i wychował, szlifował wiedzę medyczną na tamtejszej Akademii
Medycznej i tam od lat leczy. Specjalista w dziedzinie chirurgii, pracuje w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM
UMK. Równie pewnie co skalpel trzyma w dłoni pióro i z niezwykłą lekkością przybliża trudne sprawy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze stomikami już od ponad 30 lat..
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Iza Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Autorka tekstów
o zdrowym żywieniu, psychologicznych, wywiadów z aktorami,
pisarzami, piosenkarzami (m.in. z Martinem Scorsese, Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Matthew McConaughey, Tori
Amos, Anne Sophie Mutter). Zajmuje się także tematami związanymi z kulturą. Pracowała w magazynie Glamour, Maxim,
Viva. Jej teksty ukazują się m.in. w Zwierciadle, Twoim Stylu,
Sensie, Olivii.

Renata Greń

Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjoterapeutka. Łączy sztukę stylizacji z wiedzą i wykształceniem
medycznym. Na co dzień doradza wymagającym klientom
jak ubierać się z klasą, stosownie do swojej roli i pozycji zawodowej. Doradza jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń
prywatno-zawodową. Współwłaściciel cenionej firmy szkoleniowej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada,
która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.

Magda Gryn
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Dziennikarka, redaktorka i specjalistka ds. e-commerce. Absolwentka Wydziału Polonistyki (Instytut Filologii Słowiańskich) UW – specjalizacja czeska i macedońska. Ukończyła London School of Public Relations i Kurs Redakcji Merytorycznej
dla Redaktorów Książkowych. Współpracuje z największymi
dziennikami, tygodnikami i miesięcznikami w kraju jak „Gazeta
Wyborcza”, „Wysokie Obcasy”, „Press”, „Forbes”, „Personel
Plus”, „Wspólnota” , „Wprost”. Pisze przede wszystkim o biznesie, rynku pracy, branży e-commerce, samorządach i nowych
technologiach.

Hanna Fidusiewicz

Julita Hackiewicz
Z pierwszego wykształcenia magister inżynier Żywienia Człowieka warszawskiej SGGW. Z prawdziwej miłości terapeuta
traumy metodą Somatic Experiencing® według Petera Levine
oraz hipnoterapeuta metodą Quantum Healing Hypnosis
TechniqueSM według Dolores Cannon. Entuzjastka i praktyk
stworzonej przez dr Ryke Geerda Hamera Germańskiej Nowej
Medycyny. Hobby to astrologia, szamanizm i zgłębianie wiedzy na temat uleczania Ciała przez uleczanie Duszy. Prowadzi
gabinet terapii alternatywnych w Warszawie.

Absolwentka AWF w Warszawie i Podyplomowych Studiów
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry
narodowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła
aerobic do Polski. Trener gimnastyki sportowej. Instruktor rekreacji ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego
TVP2 „Akademia Zdrowia”, książek „Aerobik”, „Bądź Kotem,
czyli stretching”. Autorka programu ćwiczeń „50 plus”. Posiada międzynarodowe certyfikaty „Nike Elite Poland Instructor”, „Step Reebok Instructor”, „Aerobic Instructor World
Class Fitness Education”, „Train The Trainers”.

dr n. med. Michał Fiedorowicz
Biolog i dziennikarz naukowy. Pracuje w Instytucie Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie zajmuje się badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem technik
rezonansu magnetycznego. Współpracuje z miesięcznikiem
Focus i tygodnikiem Polityka. Pozazawodowe pasje to jazda
konna i fotografia.

Maja Jaszewska

Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do Tygodnika Powszechnego, Więzi, Przeglądu Powszechnego, Zwierciadła,
Sensu, Twojego Stylu, Elle, Mody na Zdrowie, Wysokich Obcasów, Polityki. Była wieloletnią redaktorką Jednoty. Autorka:
„W co wierzę?” i „Psychologii mitów greckich”. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego
bestsellera Hope Edelman „Córki, które zostały bez matki”
i książki Laurence’a Freemana OSB „Od pierwszego wejrzenia”. Ukończyła program rozwojowy dla liderów „Linia życia”.
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Elwira Jeunehomme

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym, specjalista w zakresie
terapii pedagogicznej. Wspomaga rozwój ruchowy
i emocjonalno-społeczny dzieci. Swoimi doświadczeniami
dzieli się z młodymi nauczycielami. Z zamiłowania do nauki,
sztuki i innych obszarów szeroko pojętej kultury, uczestniczy w nocnych wyprawach do muzeum, jest wielbicielką
festiwalu „WATCH DOCS”, lubi oglądać przedstawienia
teatrów ulicznych.

Anna Kaszubska

Pedagog, nauczycielka Montessori, wykładowca akademicki, menadżer gwiazd, dyrektor marketingu, pisarka. Zmarła
31 marca 2017 roku mając jedynie 39 lat. Jest autorką zbiorów „Bajkoterapia”, „Bajkowa mozaika”, „Bajki pełne miłości” oraz książki „Muzyka świata czyli jak obudzić Leona”.
Ostatnia publikacja (marzec 2016) „186 szwów. Z Czeczenii
do Polski. Droga matki.” Pisała także teksty piosenek, scenariusze przedstawień oraz prowadziła zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz warsztaty literackie i wielokulturowe na terenie całego kraju. Była także samodzielną mamą
trzech córek – Amelii, Helenki i Lusi.

Julia Kołodko

Doktorantka Warwick Business School, współzałożycielka
Nudgeathon – start-upu łączącego crowdsourcing z naukami
behawioralnymi w celu rozwiązywania ważnych problemów
społecznych, wykładowca Akademii L. Koźmińskiego, doradca i trener w obszarach ekonomii behawioralnej, spec od decyzji. W czasie wolnym podróżuje, chodzi na spacery z psem,
ćwiczy i uczy jogi. Prowadzi sesje coachingowe, gotuje i pisze
bloga o zastosowaniu wiedzy z ekonomii behawioralnej do
poprawy życia swojego i innych.
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Grzegorz Kotoro

Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żołnierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM, uczestniczący w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący
się profilaktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele
konferencji i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie
europejskiej, w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawodowy kucharz (z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdrowego talerza.

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, kapitale społecznym. Redaktor Serii Gerontologia
przy Wydawnictwie Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i trenerskiej z oddaniem i zaangażowaniem stara się
poprawić jakość życia osób poszukujących pomocy, tak
aby było ono dla nich źródłem radości i spełnienia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy. Uwielbia teatr
i muzykę Seweryna Krajewskiego.

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat.
Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha podróże,
uwielbia ludzi.
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Halszka Sokołow
Dietetyk, diet coach, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Jest jednym z pierwszych diet coachów w Polsce. Z dietetyką związana od ponad 10 lat. Umiejętności zawodowe i dietetyczny szlif zdobywała u boku najlepszych specjalistów w
kraju. Prowadzi gabinet dietetyczny, w którym pomaga
pacjentom m.in. w zrzucaniu zbędnych kilogramów i w powrocie do zdrowia. Prywatnie - miłośniczka dobrego jedzenia.

dr n. med. Beata Sterlińska-Tulimowska
Specjalista w ginekologii i położnictwie. Przez 10 lat asystent
w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Zofii w Warszawie. Prowadzi Prywatną Specjalistyczną Praktykę Ginekologiczno-Położniczą Tulimowski&Sterlinska Gabinety w Warszawie. Specjalizuje się w położnictwie, leczeniu niepłodności,
antykoncepcji, hormonalnej terapii okresu menopauzy, leczeniu nietrzymania moczu oraz laseroterapii w ginekologii
i ginekologii estetycznej. Szkoleniowiec firmy FOTONA oraz
wykładowca Laser and Health Academy.

Karolina Ślusarczyk
Z wykształcenia filolog polski i pedagog. Od kilku lat zawodowo związana z dziecisawazne.pl, a od niedawna także z nowymi
projektami teamu DsW- natuli.pl oraz nosidla.pl. Kocha polskie góry, dużo czyta, latem biwakuje a zimą jeździ na nartach.
Mama dwóch córek: Alicji i Igi.
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Aleksandra Walczak
Florysta, miłośnik natury. Ekspert telewizji śniadaniowej.
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami. Jedno i drugie jest wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczonymi zawodami. Właścicielka kwiaciarni OLiFlori.

Iwonna Widzyńska-Gołacka

lek. med. Gabriela Wachowiak-Andersen

Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak
i komplementarnym, poprawianiu urody, smacznej i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osobami, przygotowując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje,
talent, poczucie humoru. Ale przede wszystkim lubi spędzać
czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!

Polka pracująca w Danii. Lekarz anestezjolog z 30-letnim stażem, od 13 lat specjalista medycyny paliatywnej i ordynator
Hospicjum. Obecnie współtworzy oddział hospicyjny w szpitalu na Bornholmie. Prowadzi Klinikę Leczenia Bólu, gdzie
stosuje akupunkturę, którą aplikuje również pacjentom w Hospicjum. Jej konik to - „prostowanie kręgosłupa” pacjentom,
którego skrzywienia są powodem wielu chorób oraz walka z
zakwaszeniem ich organizmów, co jest przyczyną wielu chorób, m.in. raka.

dr n. med. Anna Zmarzły
Specjalista chorób wewnętrznych. Kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Zajmuje się żywieniem klinicznym, w tym żywieniem poza
i dojelitowym. Prowadzi chorych po zabiegach chirurgicznych,
chorych onkologicznych, niedożywionych. Zajmuje się także
dietetyką medyczną.
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ZNANI

Siła
jest we mnie!
Wywiad z Moniką Zamachowską
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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Absolwentka Amerykanistyki i Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Czołowa polska dziennikarka. Autorka, współautorka i prowadząca
programy: Kulty popkultury, Teleadwokat, Magazyn Konsumentów Kultury „Bazar” z Mirkiem Pęczakiem, Strefa otwarta ze Steffenem Moellerem
i Kubą Zańczakiem, oraz programy o tematyce
europejskiej: Europejczycy, Witaj Europo i Europa da się lubić. Jurorka programu Supertalent
w TVP2. Była i jest gospodynią Pytania na śniadanie w TVP2. W latach 2006-2008 redaktor naczelna miesięcznika Zwierciadło. Autorka wspaniałej
książki będącej zbiorem jej wywiadów z najwybitniejszymi postaciami polskiej kultury i życia publicznego zatytułowana „Lubię być Polakiem” oraz
książek: “Pożegnanie z Anglią”, która zawiera obserwacje obyczajowości i mentalności Wyspiarzy
z perspektywy młodej matki, emigrantki z Polski,
„Polki na bursztynowym szlaku”, czyli historia podróży Moniki Richardson i fotografki, Lidii Popiel,
ambasadorek polskiego bursztynu, starorzymskim
szlakiem bursztynowym, z Rzymu do Gdańska
i „Moja Europa da się lubić” - anegdoty i cieka-
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wostki o uczestnikach oraz kulisy programu Europa da się lubić oraz „Kuchnia kobiet”. Od wielu lat
prowadzi gale, uroczystości telewizyjne, festiwale,
konferencje prasowe, m.in. Festiwal w Sopocie,
Złote Kaczki, Kryształowe Zwierciadła, Wiktory,
Róże Gali, Viva Najpiękniejsi, Sylwester w Dwójce. Laureatka nagród: Nagroda Klubu Publicystyki
Międzynarodowej, Europejski Ekran, Telekamera,
Medal Europejski, Trendy Elle w kategorii „Najbardziej stylowa osobowość telewizyjna”, nominowana trzykrotnie do Wiktorów. Jest moderatorką
konferencji biznesowych na szczeblu rządowym
i w ramach struktur europejskich w krajach Morza
Bałtyckiego. Jest trenerem biznesowym w zakresie sztuki prezentacji i autoprezentacji, oddychania
przeponowego, emisji głosu, dykcji i poprawnej artykulacji. Obecnie mieszka na warszawskim Żoliborzu z trzecim mężem, Zbigniewem Zamachowskim
i dwójką dzieci: Tomkiem i Zosią. Jest córką Barbary Trzeciak-Pietkiewicz. Jej pierwszym mężem był
Will Richardson, mieszkający w Polsce dziennikarz
i podróżnik, a drugim Szkot Jamie Malcolm, były
pilot RAF, z którym ma dwójkę dzieci.

ZNANI
Bianca-Beata Kotoro: Największe tabu według Ciebie?
Monika Zamachowska: Jako seryjna monogamistka, uważam że największym tabu jest u nas koniec miłości, koniec
uczucia w związku. Mówię o romantycznej miłości dwojga
ludzi. Wdaje mi się, że nie potrafimy mówić o tym, że się rozstajemy lub powinniśmy się właśnie rozstać.
B-BK: Przecież wiesz dlaczego!
MZ: Oczywiście! Wszystko jest i musi dziać się w ramach
konwencji, bo co ludzie powiedzą, prawda? No i są dzieci, ich
nie należy krzywdzić.
B-BK: Czyli, nie mówimy o tym.
MZ: Czyli, jak nie mówimy - to tego nie ma. Czary mary!
Wiesz, można mieć tak zwane białe małżeństwo, bo to jest
rodzaj układu, w który wchodzimy lub nie, pod warunkiem, że
obojgu małżonkom to się podoba.
B-BK: Lub z jakiejś innej przyczyny jest korzystne dla obu
stron…
MZ: …ale w momencie, gdy ten związek jest martwy albo
zły, toksyczny i wyniszczający wzajemnie, lub jest w nim alkohol czy przemoc fizyczna i/lub psychiczna, a my w nim pozostajemy… Jest to straszne! A najgorsze jest to, że jest wielka
akceptacja społeczna dla takiej sytuacji. Przecież jesteśmy ze
sobą dla dobra dzieci, innych, tak zwanych wyższych celów.
B-BK: Masz poczucie, że w tej kwestii się coś zmienia?
MZ: Chyba trochę, troszeczkę się zmienia, ale nie jestem
pewna czy na lepsze. Moi rodzice rozstali się w latach siedemdziesiątych, które nastąpiły po rewolucji seksualnej lat
sześćdziesiątych, a myśmy przecież byli troszkę opóźnieni za
tą żelazną kurtyną. Rodzice wzięli ślub dwa razy i dwa razy się
rozchodzili. Taki dynamiczny układ partnerski. Mam wrażenie,
że żaden ostracyzm społeczny nie spotkał ani mojego taty,
ani mojej mamy.
B-BK: Może przez to, że byli szczerzy? Masz jakąś hipotezę
z czego to wynikało?
MZ: Słuszny wniosek. Byli w tym wszystkim bardzo szczerzy. Rozstali się i żaden skandal się nie wydarzył. Ale jak myślę
o sobie i swoim poprzednim związku…
B-BK: To?
MZ: To mam wrażenie, że gdybyśmy pozostali w naszym
związku, ja i mój były mąż, w którym były dzieci, a mieli układ
- pozwolenie wzajemne: kochanek, kochanka albo zdecydowali się na taki otwarty związek, to byśmy bardzo dobrze na
tym wyszli w tak zwanej opinii publicznej w naszym pięknym
kraju nad Wisłą. Taką „patologię” większość by zaakceptowała. A to, co nam się przydarzyło… Jak wiesz, po prostu mocno zapłaciliśmy za złamanie tabu, za przełamanie tej zmowy
milczenia. Nawet ktoś powiedział o Zbyszku: „ideał sięgnął
bruku”. Ano niestety. Prawda was zabije.
B-BK: Jednak zrobiliście to, pokazaliście, że wolno.
MZ: Tak. Oczywiście jest nam przykro i źle, że zraniliśmy
rozwodem nasze dzieci. One pewnie cierpiały i będą cierpieć

w konsekwencji rozstania rodziców. Ale także, według mnie,
cierpiałyby jako dzieci obojętnej sobie wzajemnie dwójki ludzi. Z czasem poczułyby konsekwencje niekochania się wzajemnego, takiej atrapy związku i rodziny. Oto dzieci kończą
osiemnaście lat i... niespodzianka: rodzice się nie rozwodzą,
właściwie nie kochali się od lat. Co taki młody człowiek myśli
sobie wtedy o swoim dotychczasowym życiu? Że było jakąś
fikcją? To dopiero może mu „pomóc” we wkraczaniu w dorosłość…
B-BK: Udało ci się zachować przyjaźń z byłym mężem.
MZ: Nam się udało! Przecież kiedyś byliśmy sobie najbliżsi
na świecie. Mój mąż był przy porodzie naszych dzieci, a mamy
wspaniałe dzieci. Dzisiaj tata moich dzieci jest moim przyjacielem, kimś na kim mogę polegać. Niestety, mojemu Zbyszkowi nie udało się tej przyjaźni i wzajemnego poszanowania
zachować z byłą żoną. Szkoda. Może rozstali się za późno?
Poza tym to jest trudne nie tylko dla niego i jego rodziny…
B-BK: Dla ciebie i twoich dzieci…
MZ: I kilku jeszcze ważnych osób. Wiesz, nam wszystkim
jest przykro, bo nie daliśmy rady, nie wypełniliśmy obietnicy
przed ołtarzem kiedyś złożonej. Przecież i ja, i Zbyszek mieliśmy śluby kościelne. Ale zdecydowaliśmy się wejść w kolejny,
poważny związek, każde ze swoim bagażem. I nieść ten bagaż przez resztę życia, dopóty - dopóki się kochamy. I dotknęliśmy tabu, złamaliśmy kanony społeczne.
B-BK: On jako człowiek-potwór, który zostawił czwórkę
dzieci…
MZ: A ja, jako ta, która go ukradła (śmiech).
B-BK: Skąd ta siła, jesteś osobą publiczną, narażoną na
ocenę i krytykę społeczną?
MZ: Nie robię analizy sił codziennie rano. Biorę każdy
dzień z osobna za rogi, w końcu jestem zodiakalnym bykiem
(śmiech), więc mam na co brać. W Biblii jest powiedziane:
dość ma dzień swojej biedy. Po co martwić się na zapas?
B-BK: Ale coś ci daje to zaplecze do walki z przeciwnościami?
MZ: Zabrzmi to górnolotnie, ale jest to szczere do bólu
- miłość, miłość właśnie! Miłość moich dzieci, mojej mamy
i mojego taty, mojej macochy, moich przyjaciół, ale przede
wszystkim miłość Zbyszka! My wiemy, dlaczego jesteśmy
razem. Spotkaliśmy się jak dwie samotne gwiazdy, które się
zderzyły i nagle zobaczyły, że jest ktoś drugi - kto jest taki
sam. Jest tym dopełnieniem, tą drugą połówką. Powtarzam,
my wiemy po co i dlaczego jesteśmy ze sobą. I tylko to się
liczy, a nie opinie innych.
B-BK: Ludzie często chcieliby zrobić podobnie, ale boją
się… Nie wiedzą skąd brać na to siłę i odwagę.
MZ: Bardzo wiele osób się do mnie zwróciło przez te ostatnie sześć lat, właśnie z takim komentarzem, do Zbyszka też.
Pisali „panie Zbyszku, ja się nie odważyłem, ale pana podziwiam” albo mówili „pani Moniko, mam taką samą sytuację!
Niech się pani trzyma! Dziękuję, że pani dała przykład i odwagę”. Każdy z nas staje przed takim czy innym wyborem.
I wtedy trzeba zrobić to, co powinniśmy, w zgodzie ze sobą.
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ZNANI

B-BK: To „w zgodzie ze sobą” jest najtrudniejsze. Większość ludzi nie ma na to odwagi, nie ma siły czegoś zmienić, wyjść z tak zwanej strefy komfortu, strefy tego co znane
i pójść w nowe.
MZ: Na pewno nie kalkulowałam czy mi się to opłaci, czy
nie. Owszem, zastanawialiśmy się dosyć długo z byłym mężem czy próbować sklejać nasz związek. To nie była pochopna decyzja pod wpływem emocji. Tym bardziej, że byliśmy
po do bólu szczerej rozmowie, przy której wypłakaliśmy się
obydwoje, ale z której wynikało, że moglibyśmy dać sobie
jeszcze jedną szansę… Ale nie byłoby wiadomo co z tego
wyniknie. Jedno, co już wiedziałam, to to, że nie będę nigdy
mieszkać w Anglii, a Jamie wiedział, że nie lubi Polski jako
miejsca do życia na stałe. Powiedzieliśmy sobie szczerze, jak
jest i teraz z tym żyjemy. Nie ma żadnych żalów, żadnych pretensji, resentymentów.
B-BK: Ale publika dopadła się do Ciebie i Zbyszka?
MZ: Wiedzieliśmy, że tak będzie, że jak już nas dopadną, to
będzie przez pewien czas koszmar.
B-BK: Tylko, że koszmar ten przyszedł chyba późno…

10

MZ: (Śmiech) późno, późno, ponieważ my byliśmy już pół
roku razem jak się gazety i internet zwiedział, mieliśmy już
wspólny potencjał. Szliśmy ramię w ramię i nie baliśmy się
niczego. Umieliśmy się z tego śmiać, a potem przeprowadzić
przez to wszystko nasze dzieci, choć z dziećmi Zbyszka jest
nadal ciężko… Nie wspominając o byłej żonie.
B-BK: Są tacy, którzy nigdy nie wybaczają…
MZ: Zdaję sobie z tego sprawę, wiem.
B-BK: I jak sobie z tym radzisz?
MZ: Dużo koresponduję z kobietami, które do mnie piszą, bo teraz jest to taki proste: Facebook, Messenger, Instagram… Wykładam media społecznościowe na Społecznej
Akademii Nauk i sama w to wchodzę z ciekawością. Chętnie
się udzielam na różnych forach. Ludzie jak wiesz czasami nie
lubią, wręcz nienawidzą - przez tzw. przeniesienie. To widać
już w drugim wierszu ich wypowiedzi. Piszą: „zdradziła mnie
najlepsza przyjaciółka z moim mężem” albo „ode mnie odszedł facet, przez dwa lata mnie oszukiwał, nigdy mu nie wybaczę a więc dobrze, że wszystko co złe cię spotyka i spotka”.
Wydaje mi się, że jestem na tyle inteligentna emocjonalnie,
żeby wiedzieć, że to nie jest we mnie wycelowane, tylko w ich
własne frustracje i lęki. Często życie męczy te kobiety, bo się
na coś nie zdecydowały, albo się nie podniosły po jakimś ciosie, które życie im zadało.
B-BK: W związku z tym trzeba niszczyć tego, kto się na to
odważył.
MZ: No cóż. To nic nowego. Często zdarza mi się, że ktoś
w ogóle „nie zostawia powietrza”. Po prostu seria inwektyw.
Takie posty usuwam, po co się kopać z koniem? Jeśli ktoś ma
tak gigantyczny problem z sobą samym, ja nie pomogę, potrzeba specjalisty. Ale często wchodzę w dialog i to się bardzo ładnie rozchodzi. Mam wrażenie, że nawet dzieci Zbyszka
są już na tym etapie, że rozumieją, że to i tak by się wydarzyło,
tylko tata byłby mniej szczęśliwy, gdyby został sam.
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B-BK: Uważasz, że wszystko trzeba wyjaśniać?
MZ: Polecę Jankiem Pospieszalskim: „Warto rozmawiać” - jeśli tylko ma się szansę z taką osobą skonfrontować. Jestem osobą konfrontacyjną i twierdzę, że trzeba
oczyszczać powietrze. Zawsze! Nie znoszę niedomówień
czy dwuznacznych spojrzeń. To nie zawsze oczywiście
działa, nie mam cudownych właściwości i nie potrafię
przekonać każdego do swoich racji. Ale po pierwsze to
mnie uspokaja, że zachowałam się uczciwie, że nie uciekałam, że nie kryłam się. Poza tym, parafrazując to znane przysłowie, że tłumaczą się tylko winni, mam wręcz
przeciwne zdanie. Według mnie powinno się klarować,
tłumaczyć, pokazywać swoją perspektywę, a milczą winni. Milczą ci, którzy mają coś na sumieniu i nie są w stanie
się skonfrontować. Bardzo nie lubię takiej ucieczkowości
w życiu. Poza tym im więcej rozmów, tym lepiej.

ZNANI
MZ: Wiesz co jest najdziwniejsze, że Zbyszek ze swoimi
dziećmi nie ma w ogóle takich rozmów. Wracając po wielu
dniach, po jakichś wakacjach z nimi, mówi że nie było okazji.
Bardzo to dziwne… bo potrafi.
B-BK: Ale nie jest to znane w „jego ogródku”, to wywołuje
pewien lęk, strach…
MZ: Mam takie doświadczenie dziennikarskie od czasów
programu „Europa da się lubić”. Zauważyłam, że najczęściej
boimy się tego, co nieznane, nowe. Jak zaczynaliśmy ten program w 2003 roku, to Europa jawiła nam się jako siedlisko
żmij, grzechu, rozpusty, rozwiązłości, braku wartości. Europa
zachodnia to był synonim jakiegoś bogactwa, niesamowicie
wysoki poziom życia, który dla Polaków nigdy nie był i nie
będzie osiągalny. Dosyć szybko okazało się, że to po prostu
nieprawda. Wszędzie w Europie żyją tacy sami ludzie, którzy
się boją podobnych rzeczy, którzy się cieszą z tego samego
i mają podobne pragnienia.
B-BK: Wasze rozmowy przez sześć lat złamały i przełamały
niejedno tabu.
MZ: Mam wrażenie, że tamte rozmowy, dialogi to było
oswajanie nieznanego. To było coś ważnego. Coś, co należałoby nagłaśniać i łamać stereotypy, to wizje ludzi dotyczące
życia ludzi publicznych i znanych.
B-BK: To znaczy?
MZ: Ludziom się wydaje, że osoby znane żyją ponad prawem. Nie mają trosk finansowych, żadnych zmartwień. Stąpają z chmurki na chmurkę bosą stopą. Tymczasem wszyscy
czasami walczą z chorobą w rodzinie, czymś nieudanym,
muszą pracować, podnosić się po porażkach, przyznawać
do błędów. I mam taką nadzieję, że wreszcie da to ludziom
do myślenia i powiedzą – patrz, w sumie to normalna baba,
normalny chłop. W końcu dobrowolnie udzieliłam kilku wywiadów przez te prawie siedem lat, odkąd jesteśmy ze Zbyszkiem, to nie było ciągnięcie mnie za język. Ja naprawdę
chciałam i potrzebowałam opowiedzieć o tym, co się udało,
a co się nie udało. O tym, że wtedy i wtedy popełniłam błąd,
ale spróbowałam go naprawić i cieszę się, że tak zrobiłam.
B-BK: Ale rzeczowych, nieemocjonalnych, takich opartych na faktach, argumentach, bez oszczerstw.
MZ: Oczywiście! I trzeba pamiętać, że zawsze są nieprzekonani oraz zawsze są myślący inaczej. Jeżeli się
z nimi nie skonfrontujemy, to nie będziemy czuli, że czynimy coś zgodnie ze sobą. Zresztą sama utwierdzam się
w tych swoich racjach w momencie, gdy je wypowiadam, może dlatego, że jestem ekstrawertyczną osobą
(śmiech)? Dużo czerpię z drugiego człowieka, nie będąc
oczywiście, przynajmniej mam taką nadzieję, wampirem
energetycznym. Potrzebuję dialogu i potrzebuję rozmów. Takich o imponderabiliach też. I prowadzę je zawzięcie ze Zbyszkiem i z dziećmi.
B-BK: To nie jest powszechne, aby rozmawiać o rzeczach nieuchwytnych, których nie możemy zmierzyć,
obliczyć a mogą one jednak wywierać wpływ na jakieś
zdarzenia…

B-BK: W tych wywiadach przełamałaś jakieś kolejne tabu?
MZ: Słynny wywiad z Tomkiem o Aspergerze. Z tym czekałam do jego szesnastki, po to by świadomie wyraził zgodę
i w tym czynnie uczestniczył. Aby to było z korzyścią dla niego i dla innych. Nie chciałam, żeby to wyglądało tak, że to ja
go wrobiłam, wmanipulowałam, że go poniżam publicznie.
Tomek wiedział dokładnie, na co się pisze. On tego chciał,
a przy okazji ja powiedziałam głośno, że tak, to jest moje
dziecko, nie jest perfekcyjne, co nie znaczy, że je mniej kocham. Znani ludzie nie zawsze mają perfekcyjne dzieci i idealny dom. Podzieliłam się też swoimi pewnymi wyrzutami
sumienia, które mają chyba wszystkie matki. To, że czasami
wydaje mi się, że gdyby nie doszło do porodu kleszczowego,
Tomek byłby inny, że mogłam postarać się bardziej. Przecież
to absurd! A jednak każda matka ma takie swoje „gdyby”…
A może gdybym nie oglądała tego horroru, a może gdybym
nie grała w gry komputerowe, może ten jeden kieliszek wina,
kiedy nie wiedziałam jeszcze, że jestem w ciąży… Jestem
pewna, że ten wywiad był przełamaniem ogromnego tabu.
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ZNANI
B-BK: I lęku wielu rodziców, którzy nie chcą diagnozować
swoich dzieci.
MZ: Ja mogę tylko powiedzieć, nie róbcie tego własnym
dzieciom! Wbrew pozorom otrzymanie orzeczenia o Aspergerze Tomka, było gigantyczną ulgą, a nie wyrokiem. Przecież widziałam, że moje dziecko jest trochę inne. A teraz
wiedziałam, że w szkole będzie nauczyciel wspomagający, że
Tomek będzie miał więcej czasu na wszystkich klasówkach,
że będą jaśniej sformułowane pytania do niego, że będzie
miał po prostu wsparcie. Przez lata wynajmowaliśmy nauczyciela wspomagającego, za którego płaciliśmy oraz panią od
reedukacji, panią psychoterapeutkę… Nie mówię tylko o finansach, to było przede wszystkim męczenie tego dziecka,
które siedziało w szkole i robiło to, co inni, niewiele z tego
skorzystawszy. Potem robił drugi program szkolny w domu,
chociaż ledwo żył. Mało tego, te ciągłe testy, badania, układanie klocków. On już miał agresję na kolejnego psychologa.
Dla mnie i dla niego ten moment ostatecznej diagnozy zmienił nasze życie na lepsze. Podzielenie się tym z innymi, też
wspaniale na nas wpłynęło.
B-BK: Jesteś z rodziny rewolucjonistek.
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MZ: Chyba chciałaś powiedzieć z rodziny skandalistek
(śmiech). Gdy mama rozstała się z tatą, z którym ma dobre
relacje, tak jak z jego żoną, a moją macoszką, Laurą, miałam
pięć lat. Kolejne lata były tylko z mamą, która była politycznie zaangażowana, była w Solidarności i została internowana
w stanie wojennym. Byłam sama, ale miałam cudowną dalszą
rodzinę, która nas wspierała. Mieliśmy z bratem momenty
kiedy byliśmy bez ojca i bez matki. Pamiętam jak poszłam
do szkoły i dostałam siatkę z ziemniakami i szamponem pokrzywowym. Strasznie się tego wstydziłam. Nauczycielki się
zrzuciły. U nas było dosyć biednie, ale nigdy aż tak, aby brakowało na jedzenie. Mamę wypuścili na chwilę i ona natychmiast zorganizowało spotkanie Komitetu Obywatelskiego,
które podsłuchiwałam, bo brał w nim udział Rafał Dudkiewicz, w którym się wtedy strasznie kochałam. Po czym mamę
zamknęli znowu i nie było jej na święta, na wigilijnej kolacji.
B-BK: Miałaś więc przykład kobiety, która się nie cofnie
przed niczym.
MZ: Jeżeli jest sprawa, to trzeba coś za sprawę poświęcić.
Takie życie. Takie konsekwencje. Takie mam wzorce wyniesione z domu: nie należy się wahać i kalkulować czy to się
opłaca, po prostu działać. Tabu? Jakie tabu? Wszystkie drzwi
są do wyważenia!
B-BK: Siła kobiet, to według mnie bardzo duże tabu.
MZ: Zapewne to jest bardzo trudne dla mężczyzn mieć
przy sobie silną kobietę. Ja w sumie facetom współczuję
(śmiech) patrząc na moją mamę. Mama jest piękną kobietą
teraz i była zawsze bardzo atrakcyjna. Mnóstwo mężczyzn się
w niej kochało. Ale mama zdecydowała się być sama po rozstaniu z tatą. To był mężczyzna jej życia, ale też nie znalazł się
taki drugi, który by jej stawił czoła na dłużej. Jak zamknęła
rozdział życia politycznego, sprzedawała lody w ZOO, a potem prowadziła butik z ciuchami, ratując całą rodzinę finansowo. Po przemianach demokratycznych wróciła do telewizji
i została dyrektorem ośrodka. Zakładała telewizję z Solorzem,
który był wtedy bardzo naiwnym, młodym biznesmenem
z wielką intuicją i bardzo niewielką wiedzą na temat mediów.
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Mama zapłaciła bardzo wysoką cenę za bycie silną kobietą.
Byli wokół niej mężczyźni, ale ona nigdy nie zdecydowała się
na sformalizowanie i zamieszkanie z kimkolwiek. Myślę, że
ci faceci wiedzieli, że zawsze będą grać drugie skrzypce. Ja
mam bardzo wiele cech mamy. I jestem bardzo szczęśliwa, że
są śmiałkowie, którzy chcą ze mną dzielić życie…
B-BK: Po prostu jesteś jak czołg.
MZ: Jestem kawał cholery, i tyle (śmiech). Owszem, mam
słabsze momenty, ale generalnie siła jest we mnie. Dwa
związki mi się rozpadły, a między mną a Zbyszkiem też jest
wybuchowo i bardzo emocjonalnie. Żadne nie chce ustąpić
pola i ciągle między nami iskrzy. Widzę moją córkę, która też
ma kawał charakteru i myślę, że będzie jej ciężko. Staram się
empatycznie na to wszytko spojrzeć i widzę, że rozpadające
się związki silnych kobiet, to nie jest wina mężczyzn. Przynajmniej nie tylko. Trzeba do takiej baby kogoś o takiej sile charakteru jaką ma mój ojciec, ale nawet on nie wytrzymał.
B-BK: Albo o takiej osobowości jaką ma Zbyszek.
MZ: Tak, który jest wielkim artystą i ma co innego w głowie
do tego stopnia, że patrzy na mnie z pobłażliwością. Taki typ
mężczyzny, który nie musi ogarniać codziennych spraw, bo to
go po prostu nie obchodzi i nie ma o to do nikogo pretensji.
To dla niego nie jest problem, bo on myśli o czym innym.
To jest cudowne, Zbyszek nie wchodzi mi w ogóle w drogę.
Problemem silnej kobiety jest także to, że słabo znosi granie
nie fair, zakulisowe intrygi, klasyczne kobiece napuszczanie
innych na kogoś, kogo się nie lubi. Zawsze miałam z tym problem i do dzisiaj tego nie pojmuję. Jak można bać się spotkania z drugim człowiekiem? Przecież prawda przyjdzie tylko od
tego człowieka, kopanie pod nim dołków nie rozwiąże problemu! Codziennie spotykam się z efektami takich mniej lub
bardziej subtelnych intryg i niezmiennie doprowadza mnie to
do szału. Wtedy również pomaga mi Zbyszek. On potrafi wytłumaczyć ludzką słabość w taki sposób, że bywa mi wstyd.
Wiele się od niego uczę. Ale to nie znaczy, że nie zauważam
tego obrzydliwego babskiego sprytu…
B-BK: Bycie szyją zobowiązuje do tego (śmiech).
MZ: Aby się nauczyć tak kombinować, żeby facet był przekonany, że to jego pomysł. Chyba jestem grubo ciosana,
bo tak nie umiem. Może powinnam nad tym popracować
(śmiech)?
B-BK: To zanim zaczniesz, to powiedz na koniec jakie jest
twoje motto życiowe?

MZ: W życiu trzeba wszystkiego spróbować. Cieszę się z plecaka doświadczeń, który
noszę na plecach. Niewielu rzeczy się boję.
Wolę na łożu śmierci wyznać, że za mocno,
za głęboko w coś weszłam, niż żałować, że
mogłam czegoś doświadczyć, a nie skorzystałam, bo się bałam. ■

ZNANI
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NIE MA ograniczeń!
Wywiad z Krystyną Mazurówną
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Wspaniała tancerka, choreografka i dziennikarka pracująca we Francji, solistka Casino de Paris. Urodziła się
79 lat temu we Lwowie, znajdującym się wówczas na terenie II Rzeczypospolitej. Jest młodszą córką matematyka prof. Stanisława Mazura i chemiczki Bronisławy. Ma
starszą siostrę Barbarę. Ukończyła warszawską Szkołę
Baletową w klasie Leona Wójcikowskiego i została zaangażowana do baletu Teatru Wielkiego. Występowała
też w warszawskim Teatrze Syrena, teatrze Roma i gościnnie w wielu teatrach w całej Polsce. Jej partnerami
scenicznymi byli: Witold Gruca, Stanisław Szymański,
Gerard Wilk. Była dwukrotnie laureatką III Nagrody
na I i II Ogólnopolskim Konkursie Tańca Scenicznego
w Warszawie. Jest autorką licznych choreografii m.in. dla
Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Żydowskiego w Warszawie, Teatru Starego w Krakowie, zespołów Filipinki
oraz Alibabki i wielu innych. Założyła zespół tańca jazzowego Fantom. Od 1968 roku mieszka w Paryżu. Tańczyła jako solistka w spektaklu Josephiny Baker i w „Casino de Paris”. Była choreografem w paryskim teatrze
Élysées Montmartre. Założyła również zespół taneczny
Ballet Mazurowna, z którym występowała we Francji.
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Od lat dziewięćdziesiątych była przez piętnaście lat felietonistką w nowojorskim tygodniku Kurier Plus. Była
choreografką w telewizyjnym programie You Can Dance – Po prostu tańcz produkcji TVN oraz jurorką w programie Got to Dance - Tylko taniec w telewizji Polsat.
Jest matką trójki dzieci: kompozytora Kaspra Toeplitza,
inżyniera dźwięku Balthazara Bluteau i pianistki Ernestine Bluteau. Autorka książki autobiograficznej „Burzliwe
życie tancerki” opartej na jej przeżyciach zawodowych
i prywatnych w Polsce i we Francji oraz „Moje noce
z mężczyznami”, będącej zbiorem osobistych i przewrotnych historyjek o niecodziennych nocnych spotkaniach z mężczyznami. Trzecią jej książką jest „Ach, ci faceci”. To książka zaskakująca i bardzo osobista, napisana
w błyskotliwym i nonszalanckim stylu, będąca zarazem
pocztem wybitnych mężczyzn II połowy XX i początku
naszego wieku. Ostatnio wydała kolejną książkę „Nasi
za granicą”, która odzwierciadla autentyczne losy rodaków za granicami naszego kraju. Ta niesamowita, inteligentna i ekscentryczna osoba to Krystyna Mazurówna.
Konsekwentnie i od zawsze poszukująca wolności oraz
radości życia. I to z jakim powodzeniem!
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Bianca-Beata Kotoro: Krysiu, co dla ciebie znaczy słowo
tabu?
Krystyna Mazurówna: Jak słyszę tabu - to w mojej głowie jest to równoznaczne z tym, że z czymś należy WALCZYĆ. Tabu to rodzaj kompleksu, schematu, wstydu! Jesteśmy społeczeństwem takim jakim jesteśmy, a poza tym
mamy naleciałości z przeszłości, które cały czas goszczą
w teraźniejszości.
B-BK: Masz swój sposób na taką walkę?
KM: Jasne! Po pierwsze nie trzeba się bać. Ja się nie boję.
Strach, jak wiesz, jest największym hamulcem w życiu i rozwoju. Pełni jesteśmy różnych strachów. Mamy strach przed
zmianą partnera, strach i czarne widmo zmiany pracy, strach
przed wszelkimi zmianami. Jesteśmy okopani w schematach. Trzeba się z tego odkopać. Łopata w rękę i do roboty.
B-BK: Czy jest jakaś różnica między podejściem do trudnych tematów we Francji, w której żyjesz od pół wieku,
a w Polsce?
KM: Niestety w Polsce mamy brak tolerancji, choć dużo
o niej mówimy. Dobrze brzmi na plakatach. Według przeciętnego Polaka murzyn śmierdzi, pedał jest chory, a żyd
robi interesy. To są te wszystko schematy i przekonania,
z którymi trzeba cały czas walczyć. Zobacz, nawet jeśli
chodzi o reakcje ludzi na mój wygląd... On wynika z mojej
własnej potrzeby i mojego zawodu, w którym przez te pięćdziesiąt parę lat się ciągle przebierałam. I tak mi pozostało.
Uwielbiam się umalować, uczesać i ubrać tak, jak ja mam
ochotę, a nie tak, żeby się to spodobało sąsiadce czy panu,
który mnie mija na ulicy.

ję. Mam kolczyk w brwi i noszę kolorowe włosy. I zamierzam sobie wstawić diament w jedynkę. Wyobrażasz sobie
mnie inną? W garsonce od Diora i klasycznych szpilkach?
Z grzeczną fryzurą? Minimalistycznym makijażem?
B-BK: Nawet nie będę próbować. To byłby horror.
KM: I to jest dobra odpowiedź (śmiech). Horrorem też
jest to oczekiwanie, że w moim wieku powinnam to a to.
A TE rzeczy są nie na miejscu i zabronione. Uwielbiam to
pytanie: Co wypada w pewnym wieku? Bo moja odpowiedź
jest zawsze krótka i jednoznaczna: Zęby, jeśli się nie chodzi
do dentysty. Ja chodzę (śmiech).
B-BK: Kto zasiał w tobie taką siłę, może dom rodzinny?
KM: Dom rodzinny niestety nie. Ów dom to właściwie
bardzo mało się zajmował moją osobą. To były ciężkie czasy, czasy wojny. Myślę, że moja droga życiowa, która nie
była wcale łatwa tak mnie zahartowała i teraz się niczego
nie boję. Naprawdę nie ma czego.
B-BK: Strach ma tylko wielkie oczy.
KM: A je można wydłubać (śmiech).
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B-BK: Pewnie na ogół się on nie spodoba, ponieważ sąsiadka czy pan ubiera się inaczej.
KM: Dokładnie! A ja toleruję sposób w jaki ona czy on
się ubiera. Reakcje na tę moją zewnętrzną powłokę, którą
sobie stwarzam są zupełnie inne w Paryżu, w porównaniu
z reakcjami, które mnie spotykają w Polsce, a jeszcze inne
w Nowym Jorku czy w Moskwie.
B-BK: To znaczy?
KM: Krótko mówiąc - we Francji jest taka życzliwa ignorancja (śmiech). Nie ważne jakie ma się włosy, rzęsy czy makijaż, jest taka milcząca, kulturalna akceptacja. W Nowym
Jorku są zachwyty! O, jakie ty masz fajne rzęsy, włosy, ubranie i uczesanie! W Polsce... nie zawsze są pozytywne komentarze, choć czasem bywają, takie też się zdarzają (śmiech).
Niektórzy chcieliby też poeksperymentować z wyglądem,
ale się boją. Mówią po cichu, wygląda pani świetnie, chciałabym mieć taką kieckę, makijaż, ale… Niestety w Moskwie
to pluton milicji za mną chodził, a ludzie pluli przez ramię.
No, i to jest taka różnica w poziomie cywilizacji.
B-BK: I pomimo tego cały czas jesteś sobą, idziesz pod
prąd.
KM: Chociaż większość uważa, że już nie powinnam. Powinnam się ustatkować i przejść na emeryturę. Ale to ich
oczekiwania. Ja biegam po ulicach, gwiżdżę i podskaku-
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B-BK: A skąd pomysł, żeby zamieszkać i żyć we Francji?
KM: Miałam bilet w jedną stronę, który dały mi ówczesne
władze, bo byłam niewygodna - więc wyjechałam do Paryża. Jestem w stanie żyć w każdym miejscu na świecie, no
może poza Rosją. Jestem w stanie się wszędzie zadomowić.
Mogę żyć w Paryżu, Londynie i w Nowym Jorku.
B-BK: Ale zostałaś w Paryżu.
KM: Zawsze mówię, że jestem Polką, która mieszka we
Francji. Do Polski jestem przywiązana, nawet przez chwilkę
próbowałam tu zamieszkać na stałe, ale mam bardzo dużo
związków rodzinnych we Francji, trójka dzieci i piątka wnuków. To zobowiązuje.
B-BK: Czy jest coś, co chciałabyś, żeby Polacy nauczyli się
od Francuzów?
KM: Tak, pójścia do przodu. Demokracja jest to takie szerokie pojęcie i nie wiadomo dokładnie co do końca oznacza. Ja bywam bardzo często w jednym i drugim kraju, i obserwuję te różnice. Jeszcze musimy zrobić parę kroków do
przodu, choć niestety ostatnio się cofnęliśmy. Mam nadzieję, że się ockniemy, że się uda.

wpadło nam do głowy. Chciałam być aktorką - byłam.
Występowałam w kilku filmach, głównie tańcząc, ale marzenie zrealizowane. Chciałam być modelką na pokazach
mody - robię to od dwóch lat, występowałam w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Paryżu! Oczywiście - marzy
mi się wciąż aktorstwo, zwłaszcza rola komediowa. Uważam, że do tego bym się nadawała, do rozśmieszania
wszystkich. Przyznasz, że mam w tym względzie talent.
Mam nadzieję, że ten wywiad będzie czytał jakiś twój
dobry znajomy reżyser…
B-BK: Kogo podziwiasz?
KM: Konkretnie ci nie wymienię, bo lista byłaby długa. Jest naprawdę bardzo dużo osób, które podziwiam
i mam do nich wielki szacunek, uznanie. To są zarówno
kobiety, jak i mężczyźni. Osoby stojące na bardzo wysokim poziomie intelektualnym lub po prostu autentyczne,
prawdziwe.

B-BK: Co jest twoim życiowym motto, motorem do funkcjonowania, co mogłoby być inspiracją dla innych?
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KM: Nigdy nie jest za późno i zawsze róbmy to, na co
mamy ochotę. Właśnie wbrew krytyce sąsiadów. Należy iść
do przodu, bo wtedy można wszystko osiągnąć. Każdy pomysł jest do zrealizowania, tylko trzeba w to mocno wierzyć
i intensywnie pracować.
B-BK: A twój pomysł na taniec?
KM: Był od zawsze! Miałam trzy lata, gdy rodzice zaprowadzili mnie na spektakl baletowy i wtedy już zaplanowałam, że będę tancerką. Jestem uparta jak osioł i pierwsze
pięćdziesiąt lat życia poświęciłam wyłącznie temu celowi.
Dopiero potem zaczęłam próbować innych zawodów.
B-BK: Byłaś kelnerką, szatniarką, sprzedawczynią w sklepie z winami...
KM: Pamiętaj, że nie mając o nich pojęcia, a trzeba było
doradzać, doradzałam od serca - według kolorów naklejek.
B-BK: Byłaś też bileterką w największym kinie w Paryżu,
jak również aktorką.
KM: Ale najbardziej lubiłam i lubię te prace i zawody, które są kreatywne. A więc byłam architektem wnętrz i kreatorem mody. Pisarką i felietonistką. Wydrukowano mi około
300 artykułów. No i najważniejsze to profesjonalne organizowanie przyjęć dla wnucząt, z własnoręcznie ubitymi piankami czy kolacje dla przyjaciół, obowiązkowo z szampanem.
B-BK: Czyli nie ma ograniczeń?
KM: Im dalej, tym mamy tylko szerszy wachlarz naszych
umiejętności i naszych radości. Przecież nie ma większej
radości jak się zrobi coś, o czym się marzyło lub coś, co
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B-BK: Bycie prawdziwym wymaga odwagi.
KM: Ludzie mnie lubią, oczywiście nie wszyscy, bo zawsze mówię to, co myślę. Prawda jest w życiu najbardziej
kolorowa. Nie znoszę udawania i nie udaję, że jestem
celebrytką, chociaż takie były pogłoski przez pewien
moment. Jestem tancerką światowej sławy wyłącznie
w Polsce. W Paryżu jestem znana tylko na mojej ulicy.
Znają mnie głównie sprzedawcy jarzyn i owoców oraz
kelnerzy z pobliskich restauracji (śmiech). Do słabości
trzeba umieć się przyznawać. No cóż, nie umiem lepić
pierogów. A poważnie mówiąc, trzeba się akceptować
wraz z wszystkimi swoimi wadami. Z całym inwentarzem.
B-BK: To udziel małej lekcji innym.
KM: Wstajemy rano. Zakładamy sukienkę zieloną lub

ZNANI
czerwoną. Nie proponuję tego mężczyznom, ale wybór
należy do nich. I nie bojąc się, będąc trochę zaspane
malujemy się i czeszemy. Ja staję przed lustrem, gdzie
mam pełno takich darmowych albo bardzo tanich mazideł i mówię - dzisiaj trochę fioletu, i trochę zielonego
w drugim kąciku, i ożywię to wszystko czerwienią. Starczy? Nie! Jest jeszcze miejsce na trochę żółtego. Czy to
się komuś spodoba, nie wiem? Ale mi się podoba! Dzień
przede mną! Będzie wspaniale i jak kolorowo!
B-BK: Jak mężczyźni twojego życia na to reagowali?
KM: No ci, którzy sobie mnie wybrali, albo raczej ci,
których ja wybrałam, byli zachwyceni moją osobą. Oni
reagowali pozytywnie, jak trzeba (śmiech).
B-BK: A jak się czuli idąc pod ramię z taką gwiazdą?
KM: Uduszę cię! Nie jestem gwiazdą. No może w Warszawie lub w Łodzi. Wiesz, gdybyśmy się przeszły po
Manhattanie, to takich gwiazd w cudzysłowiu zobaczysz
osiemdziesiąt pięć. Jak widzę faceta transwestytę na
olbrzymich obcasach, w upalny dzień, w kolorowym,
naturalnym futrze, a pod spodem ma złoty kostium
kąpielowy - to on jest gwiazdą. Przy nim jestem szczyt
skromności.
B-BK: Dobrze wiesz, że nie chodzi mi o wizerunek, tylko o twoje osiągnięcia.
KM: Ok, to najpierw poproszę przepis na bycie gwiazdą. Abym to dobrze zrozumiała. Bez definicji ani rusz.
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B-BK: Mam przeczytać w słowniku czy znaleźć w google (śmiech)?
KM: Nie poddajesz się. Brawo! Ci moi mężczyźni?
Mam nadzieję, że czuli się wspaniale w blasku mojej
skromnej osoby. Trzeba by ich popytać.
B-BK: A zdrowie? Dbanie o nie?
KM: Wspaniale, dziękuję! Kiedyś w telewizji francuskiej ktoś mnie spytał, i jak podziękowałam jak tobie
teraz, prowadzący dodał, kulturalnie: w pani wieku, musiało panią coś kiedyś boleć? A tak, to prawda. Bolała
mnie prawa szóstka górna, ale wyrwano mi ją, jak miałam 12 lat. Bo miłość, seks i szczerość, szanowny panie,
specjalnie nie bolą.
B-BK: A dieta, ćwiczenia, postanowienia?
KM: Bianco, tańczyłam całe życie. Naćwiczyłam się,
wygimnastykowałam, teraz już dziękuję. Ale jednak trochę ruchu mam, choć przyznam się, niechętnie to robię. Co rano chociaż 20 minut. Staram się jeść dobrze,
według dietetycznych zasad, szczególnie rano i w południe. A wieczorem - ciasta z dużą ilością lodów i kremów, podlewane szampanem... Ale przysięgam, od następnego dnia znowu się oszczędzam! Przynajmniej do
kolacji. Przecież życie jest stałą walką samego ze sobą,
i chodzi o to, żeby ze sobą wygrać! ■
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SKRYNING
RAKA
JELITA
GRUBEGO
Tekst: Tomasz Jastrzębski
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Badanie przesiewowe stanowią zasadniczą metodę profilaktyki nowotworowej w przypadku wielu
nowotworów (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego). Celem badań profilaktycznych jest wykrywanie i leczenie gruczolaków oraz wykrycie raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania, gdy dostępne procedury chirurgiczne, jak i onkologiczne leczenie uzupełniające są w pełni
skuteczne i dają duże prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia.
Standardowy protokół badania przesiewowego:
- badanie kału na krew utajoną, co 12 miesięcy: 2 próbki
z 3 kolejnych stolców (wynik pozytywny 1 na 6 jest wskazaniem do kolonoskopii);
- kolonoskopia co 10 lat od 50 roku życia.
Badaniom przesiewowym powinna poddać się każda
osoba po osiągnięciu 50. roku życia. Nawet bez obciążającego wywiadu rodzinnego. Gdy w wywiadzie rodzinnym chory zgłasza: jeden przypadek raka jelita grubego
u krewnego 1 stopnia ≥ 60 roku życia - obowiązuje nadal
standardowy protokół badania przesiewowego, ale począwszy od 40 roku życia. Gdy w rodzinie zanotowano
raka jelita grubego u dwóch lub więcej krewnych 1 stopnia z rozpoznanym ≥ 60 roku życia lub jeden przypadek
u krewnego 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego < 60 roku życia - obowiązuje nadal standardowy
protokół badania przesiewowego od 40. roku życia lub
10 lat wcześniej niż postawienie diagnozy raka jelita grubego u najmłodszego krewnego.
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U pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku HNPCC
- począwszy od 20-25 roku życia zaleca się wykonywanie
pełnej kolonoskopii (z jednoczasowym usunięciem polipów) co 1–2 lata, ponadto od 30. roku życia kontrolne
gastroskopie co 2 lata, u kobiet dodatkowo coroczne badania przesiewowe pod kątem raka trzonu macicy (biopsja aspiracyjna endometrium, przezpochwowe badanie
USG), począwszy od 25–35 roku życia.
U pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku FAP –
zaleca się badanie genetyczne i kolonoskopię co 12 miesięcy od 12-15 roku życia.
W przypadku postawionej diagnozy idiopatycznych
zapaleń jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) zaleca się kontrolną kolonoskopię (z losowym pobraniem wycinków) co 1–2 lata.
Badanie należy rozpocząć po 8 latach trwania choroby
przy pancolitis (zmiany dotyczą całego jelita grubego)
lub po 15 latach, jeżeli schorzenie dotyczy jedynie lewej
połowy okrężnicy.

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Kolonoskopia – badanie w profilaktyce
raka jelita grubego i endoskopowe usuwanie
polipów

Wykrywanie i usunięcie polipów jelita grubego umożliwia badanie endoskopowe, czyli kolonoskopia. Polega ono na wprowadzeniu do jelita giętkiego wziernika
zwanego endoskopem, zaopatrzonego w źródło światła.
W czasie badania ogląda się błonę śluzową całego jelita
grubego. Większość polipów można usunąć w czasie badania endoskopowego za pomocą specjalnych narzędzi
wprowadzanych przez kanał endoskopu. Usuwanie polipów jest dla pacjenta nieodczuwalne. Zabieg wiąże się
z niewielkim ryzykiem krwawienia, które zwykle ustępuje
samoistnie bez konieczności dalszych interwencji.
Bardzo rzadko zdarza się, że wykryte w czasie badania polipy są zbyt duże do usunięcia endoskopowego
i wymagają zabiegu operacyjnego. Zdarza się czasami,
że po zbadaniu pod mikroskopem usuniętego polipa
otrzymujemy informację, że było w nim obecne ognisko
wczesnego raka. W zależności od sytuacji pacjent może
wymagać jeszcze leczenia uzupełniającego, ale w części
przypadków już sama kolonoskopia z usunięciem polipa
jest wystarczająca do wyleczenia.
Jeżeli kolonoskopia nie wykaże obecności polipów,
kolejne badanie profilaktyczne jest zalecane po upływie
dziesięciu lat, o ile rzecz jasna nie wystąpią inne powody

wykonania badania. W razie stwierdzenia polipów czas
badania kontrolnego ustala się na podstawie ich liczby,
wielkości oraz obrazu mikroskopowego.
Badanie kału na obecność krwi utajonej (krew utajona
w stolcu)
U osób, które z różnych przyczyn nie decydują się na
kolonoskopię istnieje możliwość zastosowania innych
metod wczesnej diagnostyki. Jedną z tych metod jest
badanie stolca w kierunku obecności krwi utajonej. Badanie to powinno się wykonywać co roku. Zazwyczaj nie
wykrywa ono polipów, które w większości przypadków
nie krwawią, ale może wykryć obecność raka jeszcze
przed wystąpieniem dolegliwości. Dzieje się tak dlatego,
że w początkowym stadium rak jelita grubego powoduje
krwawienia niewykrywalne gołym okiem. Badanie stolca
metodami chemicznymi pozwala na stwierdzenie obecności nawet niewielkiej ilości krwi. Dodatni wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, tzn. wykonania kolonoskopii.
Kolonoskopia wirtualna (kolonografia TK)
Stosunkowo niedawno pojawiła się możliwość wykonywania tak zwanej kolonoskopii wirtualnej, czyli badania
jelita grubego metodą tomografii komputerowej. Badanie wiąże się z ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie, ale dla części pacjentów może być alternatywą
dla kolonoskopii klasycznej ze względu na mniejszy dyskomfort. Przed badaniem wymagane jest oczyszczenie
jelita podobnie jak przed kolonoskopią. W czasie badania konieczne jest podanie do jelita pewnej ilości powie-

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (11) / 2018

19

ŻYCIE ZE STOMIĄ
trza, tak zwana insuflacja, oraz podanie do żyły kontrastu.
Specjalny program komputerowy umożliwia rekonstrukcję obrazu powierzchni błony śluzowej jelita.
Badanie umożliwia wykrycie zarówno wczesnego raka,
jak i polipów. W razie stwierdzenia zmian w obrębie błony śluzowej o wielkości powyżej 5 mm wykonuje się klasyczną kolonoskopię. Jeśli wynik jest prawidłowy, kolejne
badanie przesiewowe zalecane jest po 5 latach. Skuteczność kolonoskopii wirtualnej w wykrywaniu polipów powyżej 1 centymetra jest podobna jak kolonoskopii.
Poprawa wyników diagnostyki i leczenia dzięki badaniom profilaktycznym w raku jelita grubego Dzięki zastosowaniu opisanych powyżej metod skryningowych udało
się w ciągu ostatnich trzydziestu lat wyraźnie zmniejszyć
zachorowalność na raka jelita grubego oraz śmiertelność
z powodu tej choroby. Wiadomo, że osoba, która przynajmniej raz w życiu miała wykonaną pełną kolonoskopię,
ma ryzyko zachorowania na raka jelita grubego dziesięć
razy mniejszą niż osoba, która nigdy jej nie miała.
Endoskopia kapsułkowa
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W ostatnich latach duże zainteresowanie pacjentów
budzi tak zwana endoskopia kapsułkowa jelita grubego.
Polega ona na badaniu jelita za pomocą połykanej przez
pacjenta mikrokamery, która przemieszcza się w świetle
jelita biernie pod wpływem fal perystaltycznych, wykonując zdjęcia z częstością od 2 do 3 klatek na sekundę.
Chociaż jest to badanie mało inwazyjne i dobrze tolerowane, należy podkreślić, że jego czułość jest zbyt niska
dla wczesnego wykrywania raka i polipów jelita grubego. Badanie jelita grubego za pomocą kapsułki pozwala
wykryć zaledwie 70% polipów większych niż 6 mm, nie
zawsze też pozwala wykryć raka. Z tego względu badanie
to nie jest obecnie zalecane w rutynowej prewencji raka
jelita grubego.
Badanie rezonansem magnetycznym w raku odbytnicy – dlaczego należy je wykonać?
Leczenie raka odbytnicy, podobnie jak innych odcinków jelita grubego, polega na wykonaniu zabiegu operacyjnego, w czasie którego usuwa się odcinek jelita wraz
z guzem oraz odpowiednim marginesem wolnym od nowotworu, a także z „szypułą” naczyniową zwaną krezką.
W przypadku raka odbytnicy, ze względu na umiejscowienia anatomiczne, okoliczne tkanki (tzw. mesorectum)
mogą być zajęte przez rozprzestrzeniający się nowotwór
i trudne do wycięcia. W tej sytuacji należy przed zabiegiem zaplanować leczenie wstępne, adjuwantowe, polegające zazwyczaj na radioterapii lub radioterapii w skojarzeniu z chemioterapią. Jest ono zależne od stopnia
zaawansowania miejscowego.
W celu odpowiedniego ustalenia stopnia zaawansowania miejscowego należy wykonać odpowiednie badania,
do których należą m.in. badanie przez odbyt (per rectum) – obowiązkowe przy wstępnej diagnostyce!, badania obrazowe oceniające narządy jamy brzusznej czy nie
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ma przerzutów (wątroba): ultrasonografia, tomografia
komputerowa, badania krwi (marker nowotworowy CEA).
W celu określenia zaawansowania miejscowego guza,
w przypadku raka odbytnicy obowiązkowym badaniem
jest badanie rezonansem magnetycznym (MRI). To specjalistyczne, zaawansowane technologicznie badanie służy nie tylko do oceny wielkości guza, ale pozwala także
na ocenę naciekania okolicznych tkanek przy odbytnicy
(mesorectum), naciekania okolicznych narządów (prostata u mężczyzn, narząd rodny u kobiet). Jedną z najbardziej wartościowych cech tego badania jest możliwość
określenia stanu regionalnych węzłów chłonnych (cecha
N), niezbędna do prawidłowego oznaczenia stopnia zaawansowania, a co za tym idzie, do zaplanowania najskuteczniejszego leczenia.
Jak wygląda badanie rezonansem magnetycznym
i co należy o nim wiedzieć?
Inne badania, takie jak tomografia komputerowa czy
ultrasonografia przezodbytnicza (transrektalna) mogą
być także wykonywane, ale ze względu na wyższość
badania MRI w ocenie naciekania tkanek mezorektum
i ocenie węzłów chłonnych nie są polecane jako badania zastępcze. Ultrasonografia transrektalna ma swoje
miejsce w różnicowaniu wielkości guza w planowaniu do
miejscowego wycięcia, ale także nie zastępuje badania
MRI w określaniu stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu. ■
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Opieka nad pacjentem
z gastrostomią typu PEG
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Tekst: Anna Zmarzły

Żywienie dojelitowe jest stosowane u pacjentów
nie mogących pokryć swojego zapotrzebowania
na składniki odżywcze dietą i drogą naturalną,
u których można zastosować leczenie żywieniowe
przez zgłębniki założone do przewodu pokarmowego. Leczenie to polega na podaniu pacjentowi
nie mogącemu się odżywiać doustnie wszystkich
składników odżywczych i wody w postaci specjalistycznej diety przemysłowej przez zgłębnik do
przewodu pokarmowego. Wskazania do takiego
karmienia występują w wielu przypadkach klinicznych, są to miedzy innymi: neurogenne zaburzenia
połykania (np. udar mózgu, stwardnienie zanikowe
boczne, zespół otępienny, choroba Parkinsona,
guzy mózgu), zaburzenia połykania w przebiegu
niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, zaburzenia połykania u chorych nieprzytomnych, pacjentów z popromiennym zapaleniem
śluzówek, guzami twarzoczaszki, szyi, żołądka. Żywienie dojelitowe prowadzi się także u pacjentów
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z zapaleniami trzustki, wyniszczonych, w okresie
okołooperacyjnym, w mukowiscydozie, u dzieci
z wadami wrodzonymi i cięższymi przypadkami
dziecięcego porażenia mózgowego z dysfagią.
W zależności od wskazań i stanu klinicznego pacjenta stosuje się różne typy zgłębników do leczenia żywieniowego. Dożołądkowo podajemy diety
przemysłowe przez zgłębniki nosowo-żołądkowe,
gastrostomie klasyczne, zakładane endoskopowo
(PEG), gastrostomie niskoprofilowe, dojelitowo
przez zgłębniki nosowo-dwunastnicze, nosowo-jelitowe, gastro-jejunostomie, jejunostomie klasyczne i cienkoigłowe. Najczęściej w długotrwałym
żywieniu dojelitowym, w tym w domu chorego,
wykorzystywana jest gastrostomia odżywcza typu
PEG. Przestrzeganie zasad opieki nad chorym
z gastrostomią pozwala poprawić skuteczność żywienia dojelitowego i znacznie zmniejszyć liczbę
powikłań.
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1

CO TO JEST GASTROSTOMIA?

Jest to kanał (przetoka) pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a żołądkiem, do którego założona jest specjalna rurka
do karmienia. Może być czasowa lub stała.

2 CO TO JEST PEG?
Jest rodzajem gastrostomii, która zakładana jest podczas
gastroskopii.

3 HIGIENA JAMY USTNEJ
Na higienę jamy ustnej należy zwracać szczególną uwagę.
Poza możliwością istnienia zakażeń zębów, przyzębia, języka
u pacjenta z gastrostomią na skutek braku jedzenia enteralnego upośledzona jest fizjologiczna czynność samooczyszczania jamy ustnej i nosogardła. Brak higieny skutkuje zakażeniami.
Pojawiają się niebezpieczne zapalenia nieżytowe nosa, gardła, krtani, przełyku, zapalenia ucha, ślinianek przyusznych,
zachłyśnięcie, zachłystowe zapalenie płuc, nadżerki, owrzodzenia, odleżyny przełyku.

4 OBSŁUGA GASTROSTOMII TYPU PEG
Przetoka po założeniu gastrostomii potrzebuje około
10-14 dni na zagojenie. Dokładna pielęgnacja skóry wokół
niej redukuje ryzyko infekcji i podrażnienia. Przy gastrostomii typu PEG przez pierwsze 24 godziny zewnętrzny dysk
mocujący powinien przylegać do skóry (niezbyt ściśle). Po
tym czasie należy poluzować dysk na odległość około 5 mm
w celu umieszczenia opatrunku, który należy zmieniać codziennie (w razie potrzeby częściej). Po całkowitym zagojeniu
przetoki (około 3-4 tygodnie po założeniu) do mycia można
używać delikatnego roztworu wody z mydłem (pH 5,5). Opatrunek przy prawidłowej gastrostomii nie jest konieczny. Po
7-14 dniach od założenia gastrostomii rotujemy ją raz dziennie. Nie zaleca się stosowania na okolicę przetoki maści, kremów, talków ponieważ mogą podrażnić skórę lub przyczynić
się do przesuwania płytki zewnętrznej, a tym samym zwiększyć ryzyko przeciekania podczas podawania diety.
O wszystkich takich objawach jak krwawienie, odparzenie,
wysięk, niedrożność gastrostomii należy bezwzględnie poinformować lekarza.

5 CZYM KARMIĆ PACJENTA DO GASTROSTOMII?

Poza wyjątkowymi przypadkami absolutnie nie zaleca
się prowadzenia żywienia dojelitowego dietą zmiksowaną.
Miksowany pokarm naturalny nie daje gwarancji dostarczenia wszystkich składników odżywczych. Dieta przemysłowa
wytwarzana w sposób standaryzowany ma w porównaniu
z dietą zmiksowaną stały, ściśle określony skład dostosowany do stanu pacjenta. Nie zawiera składników potencjalnie
nietolerowanych przez chorego (cholesterol, gluten, laktoza).
Prawidłowo przechowywana i podawana DP gwarantuje bezpieczeństwo mikrobiologiczne (małe ryzyko zakażenia). Diety
zmiksowane są często zanieczyszczane (skażane) na wszyst-

kich etapach - od zakupu zanieczyszczonych składników, poprzez używanie brudnych mikserów, namnażanie się bakterii
w trakcie nieprawidłowego przechowywania, aż do niechlujnego podawania diety choremu.
Dieta przemysłowa natomiast jest dietą sterylną, co znacznie zmniejsza ryzyko skażenia. Przykłady diet przemysłowych:
Nutrison, Frsubin, Nutricomp. Na początku zwykle zaczyna
się od mniejszej ilości diety przemysłowej, a potem stopniowo zwiększa jej dawkę. Bardzo ważne są wszystkie czynności
związane z dietą przemysłową: przechowywanie diety przemysłowej (temperatura pokojowa, czyste pomieszczenie, jak
najkrótsze przechowywanie otwartej diety - zgodnie z zaleceniami producenta) dbałość o czystość opakowania diety,
mycie i dezynfekcja rąk przed pracą z dietą przemysłową,
czyste podłączanie i odłączanie strzykawek i zestawów do
podaży diety, sprzęt jednorazowy nie może być używany
wielokrotnie, musi być kompatybilny (należy unikać wycieku
diety, zabrudzenia połączeń). Strzykawki i zestawy powinny
mieć zakończenie EN-FIT (zakończenie enteralne).

6

W JAKIEJ POZYCJI KARMIĆ PACJENTA DO
GASTROSTOMII?

Najlepszą pozycją jest pozycja siedząca. Jeżeli chorego nie
można posadzić - warto unieść wezgłowie łóżka o 30-45 stopni, a chorego podeprzeć poduszkami. Chorych nieprzytomnych karmimy ma prawym boku.

7

JAK SZYBKO PODAWAĆ DIETĘ DO
GASTROSTOMII?

Karmimy powoli metodą porcji (bolusa) - wtedy jedno
karmienie powinno trwać 20-30 minut, przed i po podaniu
diety przemysłowej należy gastrostomię zawsze przepłukać
20-40 ml wody. Zwykle pacjent na 4-5 karmień w ciągu doby.
Jeżeli pacjent otrzymuje dietę przemysłową pompą lub grawitacyjnie prędkość podaży nie powinna przekraczać 120150 ml na godzinę.
Karmienie takie trwa wtedy 8-12 godzin. Należy pamiętać
o podawaniu choremu do gastrostomii odpowiedniej ilości
wody.

8

CZY DO PEGA MOŻNA PODAWAĆ LEKI?

Tak, ale powinny to być tylko leki zlecone przez lekarzarozkruszone i rozpuszczone w zimnej lub letniej wodzie przed
podaniem. Nie mieszamy leków ze sobą, ani z dietą przemysłową. Przed i po podaży leków przepłukujemy gastrostomię
10 ml wody.

PODSUMOWANIE

W pielęgnacji chorego z gastrostomią odżywcza typu PEG należy zwracać uwagę nie tylko na
gastrostomię i samo karmienie, ale także objawy
zakażeń układu pokarmowego, gorączkę, przyrost
masy ciała lub chudnięcie, bóle brzucha, nudności
czy wymioty. O niepokojących objawach zawsze
informujemy lekarza. ■
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NIE BAĆ SIĘ
WYZWAŃ!
Wywiad z Tomaszem Banasiewiczem
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia z archiwum: Tomasza Banasiewicza
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Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
pracuje na Oddziale Klinicznym Chirurgii
Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii
Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego
im. H. Święcickiego w Poznaniu. Zajmuje się
przede wszystkim chirurgią przewodu pokarmowego oraz chirurgią endokrynologiczną.
Dużą część jego pracy stanowi opieka nad
chorymi z różnego rodzaju nowotworami,
przede wszystkim jelita grubego.
„To Anioł nie lekarz. Podchodzi do pacjenta jak do człowieka, niesamowicie indywidualnie, z troską, cierpliwością, zainteresowaniem. Słucha. Każdego traktuje jakby to
był najważniejszy przypadek w danym momencie. Nie odpuszcza, dopóki nie zrobi
wszystkiego co można. Niesamowita wiedza,
niesamowite umiejętności, kompetencja, inteligencja, mądrość” - pisze o nim wdzięczny
pacjent, a takich są setki.
Tomasz, zwany przez znajomych i przyjaciół Bananem, uczestniczył w wielu wypra-

wach wysokogórskich: Andy, Karakorum,
Kaukaz, Alpy i eksploracyjnych jak przejazd
UAZ-ami przez pustynię Karakorum, zimowe
przejście Płaskowyżu Byrranga w północnej
Syberii. Jest organizatorem i uczestnikiem
medycznych misji charytatywnych. Współtworzył i prowadził szpital w Rafai, w Republice Środkowoafrykańskiej oraz współpracował z Uniwersytetem Bugando w Tanzanii.
Reżyser i producent dokumentalnych oraz
fabularyzowanych filmów górskich.
Jeśli na swojej drodze trafialiśmy na osoby,
które już przy pierwszym poznaniu sprawiają wrażenie, że od lat jesteśmy serdecznymi
przyjaciółmi, to już mamy podglądowy obraz
Tomasza. Umiejętność nawiązywania kontaktu i wysoki poziom empatii oraz poczucie humoru zjednują mu ludzi. Pacjenci przyjeżdżają z różnych zakątków Polski do Poznania, aby
oddać się w jego cudowne ręce. Po prostu
doskonały i perfekcyjny fachowiec, wspaniały, empatyczny człowiek.
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Bianca-Beata Kotoro: Tomku, Człowieku Renesansu, bo
to najlepsze podsumowanie Twoich licznych zainteresowań
jak pisanie wierszy, wspinaczka wysokogórska, kajakarstwo,
reżyseria, zaangażowanie w projekty wolontarystyczne i liczne projekty naukowe, książki, konferencje… Co zdecydowało, że jako osoba z rodziny o korzeniach artystycznych, wybrałeś medycynę i oddałeś się jej z takim zaangażowaniem?
Tomasz Banasiewicz: Fakt jest taki, iż ojciec był artystą-rzeźbiarzem a mama nauczycielką, czyli reprezentowali dwa
skrajne nurty intelektualne i podejścia do życia (śmiech). Ale
teraz poważnie. Patrząc na swojego ojca miałem wrażenie, że
bardzo mi imponuje takie jego działanie manualne, to że on
kształtuje i tworzy wszystko swoimi rękoma - to fantastyczna
sprawa. Mama zaś typowy mol książkowy. Taka rodzina daje
fundamenty i inspiracje. A medycyna, nie wiem czy wiesz, ale
była trochę przypadkiem...
B-BK: To znaczy?
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studentom, aby pamiętali o tym dialogu z pacjentem. Aby
wykreowali sytuację, w której ten konkretny pacjent ma poczucie, że właśnie znalazł razem z nami ścieżkę rozwiązania
swoich problemów. Nie gwarancję! Ale ścieżkę. Jego poczucie uczestnictwa w tym całym procesie, zaangażowania i zrozumienie trudności - to już 30% powodzenia! Udowodnione!
A ja nie raz to sprawdziłem empirycznie.
B-BK: Plan musi być.
TB: Obowiązkowo. Dobrze wiesz, że ludzie korzystający
z systemu opieki zdrowotnej boją się tego chaosu leczenia.
Boją się tego, że dziś tu i teraz dostaną jakieś leki, ale co później? Nie wiedzą co będzie dalej. Natomiast jak im nakreślisz
pewien plan, i gdzieś umieścisz zabieg lub kilka, to oni idą
w to. Na to namawiam studentów oraz na to, iż pacjent nie
może powiedzieć „będą mnie operować” - tylko „że będę
operowany”.

„

B-BK: Ten niuans językowy jest ważny?
TB: Chciałem iść na historię. Ba, dotarłem
TB: Wyrażenie „jak będą mnie operować”
do finału olimpiady historycznej i dostałem
może oznaczać stan niezrozumienia, że to
indeks na historię. Wtedy też doszedłem
jest dla jego dobra.
do wniosku, że tej całej historii, to ja się
już nauczyłem, a resztę to mogę soB-BK: Po prostu - ktoś mu kazał zroCzęsto mówię studentom,
bie doczytać. Poza tym, pewien mąbić ten zabieg.
dry profesor, a trzeba zaznaczyć, iż
aby pamiętali o tym dialogu
TB: Dokładnie. Ale jak powie
były to czasy komuny, a ja miałem
z pacjentem. Aby wykreowali
„będę operowany”, to jest to tadługie pióra na głowie...
kie poczucie, że to jest najlepsze
sytuację, w której ten konkretny
B-BK: I byłeś starym metalowco można w jego sytuacji zrobić.
pacjent ma poczucie, że właśnie
cem (śmiech).
Wtedy jest to zupełnie inny pacjent,
znalazł razem z nami ścieżkę
inna rozmowa i inne podejście. Może
TB: Jasne! Powiedział, cytuję:
brzmi to trochę górnolotnie, ale na
rozwiązania
swoich
„Weź ty synku i spie...j z tej historii.
prawdę działa.
problemów.
Znajdź sobie jakiś porządny zawód,
boś porządny człek”. Taką radę dostałem
B-BK: Ktoś dał Ci taki wzór?
na boku od zacnego profesora.
TB: Miałem to szczęście, iż miałem świetne
B-BK: I?
wzorce. Kliniką kierował fantastyczny chirurg, ale
też i człowiek, profesor Michał Drews. Ja w codziennej pracy
TB: I stwierdziłem, że medycyna, ale tylko po to - żeby romiałem największy kontakt ze znanym ci z pewnością Piotrem
bić psychiatrię. Pamiętaj, że byłem pod wpływem „Lotu nad
Krokowiczem. Jemu podobało się, że robię prace naukowe,
kukułczym gniazdem” (śmiech).
piszę i działam. Snułem się za nim i widziałem jak on nawiązuje kontakt z pacjentem. Jako młody gówniarz miałem nieraz
B-BK: Co się zmieniło?
rozmowę z pacjentem na sali, który był zdołowany... I wchoTB: Rzeczywistość uderzyła (śmiech). Zajęcia z psychiatrii...
dził Krokowicz, pełen energii i dawał mu i nam dookoła zai zdałem sobie sprawę z możliwości realnych tej specjalizacji.
strzyk energetyczny.
B-BK: Więc?
B-BK: Co robił?
TB: Wybór padł na chirurgię. To była konsekwencja szuTB: Po prostu wchodził miły facet, do tego uśmiechnięty
kania czegoś, co wymaga oprócz wiedzy, decyzyjności.
i pełen empatii. Pacjent miał poczucie, że ten człowiek ma
W chirurgii jest ona najważniejsza. Przy stole operacyjnym
taką siłę, że on na pewno da radę! Kto, jak nie on! Bardzo mi
nie można jej odwlec, nie ma szans, tam trzeba działać - i to
się to podobało, imponowało mi.
mi odpowiada. To jest to.
B-BK: A inne autorytety w Twoim życiu, osoby do naślaB-BK: Oprócz decyzyjności?
dowania?
TB: Najfajniejsze jest to pewne przełożenie na działanie,
TB: Mój ojciec był takim guru dla mnie. Jako że był rzeźbiatakie zero-jedynkowe. Jeżeli zrobisz dobry zabieg i masz
rzem, w domu był rzadko, a często w pracowni. Był pasjonapoczucie, że problem jest rozwiązany, bo to dość istotne
tem swojej pracy. ale był taką ostoją, takim sprawiedliwym,
(śmiech) i te trzy godziny walki się opłacały, jest ekstra. No
serdecznym człowiekiem, który nas kochał. Był człowiekiem
i druga najfajniejsza sprawa - to rozmawianie z pacjentami.
o dużym spokoju i równowadze. Nawet jak się pokłócili
z mamą, to nigdy on i ona nie przekroczyli granic. Pomimo
B-BK: Z ust lekarza, to raczej rzadkość coś takiego usłyże mama jako ta bardziej emocjonalna i zmęczona codzienszeć...
nością z nami, czasem dawała do wiwatu. Jego postawa była
TB: Dla mnie to ważne i satysfakcjonujące. Często mówię
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wzorowa, tak to przynajmniej widzę. Gdy byłem nastolatkiem, to koledzy mówili o nim, że jest ok! Taki na luzie,
spokojny, nikogo nie udawał. Jak wprowadzili w szkole
wolne soboty, to my z tatą śniadanko, termosik, plecaczek
i ruszaliśmy w lasy podpoznańskie. Znam je wszystkie na
pamięć. Wszystkie takie pierwsze wyjścia były z ojcem.
Spowodował, że chodzenie po lasach i górach było i jest
dla mnie wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego
czasu. Absolutnie naturalnym. Mam nadzieję, że to przekażę też swoim dzieciom. Bardzo bym chciał.
B-BK: A jak u ciebie z dobą? Jak ją wydłużasz na te
wszystkie aktywności?
TB: (Śmiech) No nie wydłużyłem, choć próbowałem!
Cały czas mam wrażenie, że nie ogarnąłem poprzedniego
dnia. Brałem tysiąc rzeczy i nie było problemu, abym dorzucił kolejną, bo przecież dam radę. Niestety doszedłem
do etapu, gdzie sam się tak zawaliłem, że zacząłem tracić kontrolę. Zawsze lubiłem szybko i dużo pracować, ale
pogodzenie tego wszystkiego zaczęło faktycznie przekraczać granice możliwości wykonania.
B-BK: A sposób na rozciągnięcie doby, nadal nierozwiązany (śmiech).
TB: Więc jestem teraz na etapie rezygnacji (śmiech).
Odpuszczania i niebrania. Ćwiczę gradację zadań i asertywność, choć nigdy wcześniej tego nie robiłem. Od niepamiętnych czasów jak ktoś przychodził do mnie z nowym
pomysłem, zawsze mówiłem „jasne, robimy”. Teraz, gdy
zjawi się ktoś z pomysłem, nawet fajnym i ciekawym, ja
z góry nastawiam się, że nie dam rady czasowo. Proszę,
aby ktoś nawet nie zaczynał, bo jak nawet mnie podpuści
i ja powiem - super, wchodzę w to, no to jest to nierealne,
nie wywiążę się z zobowiązań.

Kiedy...
Kiedy umierałem
myślałem, że patrzy na mnie cały świat,
że płaczą i rzucają kwiaty na grób.
Kiedy umierałem
było mi dobrze wiedząc,
że śliczne dziewczyny
będą całować moje zimne policzki.
Kiedy umierałem
cieszyłem się z twardych, męskich łez,
jakie będą spływać
po twarzach mych przyjaciół.
Kiedy już umarłem
nie było przy mnie nikogo.
Nawet trumnę musiałem
zanieść sobie sam na cmentarz.
Tomasz Banasiewicz

B-BK: Co dało Ci taką lekcję życia?
TB: Nauczyłem się, oj nauczyłem i to bardzo, bardzo dobrze, że to hasło „zrobimy to”, przekształcało się w między
czasie. Ci, z którymi miałem to robić, pytali mnie „czy już
zrobiłem” i to mi bardzo uprościło, i bardzo ułatwiło sztukę rezygnacji. Cóż, mniej lub bardziej świadomie wybierali
mnie, a ja czułem się odpowiedzialny, skoro powiedziałem
tak i się zaangażowałem, a pracy się nie boję, ba wręcz lubię, to szkoda by było nie zamknąć tego, co rozpocząłem.
I tak wiele publikacji, projektów i innych rzeczy „zrobiliśmy” (śmiech). Reasumując, moja sztuka rezygnacji polega na tym, że wybieram teraz tylko te rzeczy, przy których
mam poczucie obowiązku, że powinienem je zakończyć
czy prawidłowo poprowadzić. Nareszcie sprawy rodzinne
zaczynają być coraz bardziej priorytetowe.
B-BK: Twój sposób?
TB: Nowy, zaznaczyłem sobie w tym roku w kalendarzu
prócz różnych konferencji, zjazdów czy szkoleń do końca
roku, co drugi weekend - zajęte i kropeczki z dopiskiem
„domowo”, aby mnie nie korciło coś sobie wcisnąć, na coś
się zgodzić. Zobaczymy jak to się sprawdzi.
B-BK: Jak w tym wszystkim odnajduje się Twoja rodzina?
TB: Cholernie mnie wspiera! Choć ja się naprawdę staram, przynajmniej w moim mniemaniu. Robię wszystko, co
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w danym momencie jestem w stanie zrobić. To jednak mam
głębokie poczucie, że jest to niestety kosztem Agnieszki,
czyli mojej żony. Ja się staram, ale w sytuacji, w której na
przykład dziecko jest chore, to ona zostaje, oczywiście robiąc kombinacje alpejskie. Mam w niej olbrzymie wsparcie
i na pewno nie dałbym rady ogarnąć rzeczywistości, ani nie
był w tym miejscu, gdzie jestem. Ja próbuję mocno, to znaczy tak sądzę, w to włączyć się, ale w momencie godziny
zerowej, to ona zostaje. A też ma swoją pracę. Bez wsparcia kogoś takiego daleko się nie zajedzie. To nie oznacza
oczywiście, że jej szlag czasami nie trafia. Ale wiem, że mnie
rozumie i wspiera, to bardzo ważne.
B-BK: Zostałeś profesorem belwederskim w bardzo młodym wieku...
TB: Tak, u mnie pewne rzeczy zawodowe potoczyły się
w relatywnie młodym wieku. Zazwyczaj ma się więcej latek i odchowane dzieci, a ja mam jak wiesz małe, w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Trochę inaczej się wtedy funkcjonuje. Ratuje mnie i zawsze ratowała minimalistyczna potrzeba snu.
B-BK: To znaczy?
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TB: Mogę wstać o 6 rano dziarski jak skowronek, po tym
jak popracuję czy poimprezuję do 2 czy 3. To wprawdzie
żadna moja zasługa, po prostu tak mam. Szybka regeneracja, nawet po solidnej imprezie. Wielokrotnie łapałem się
na tym, jak ona się kończyła i koledzy zalegali, a ja sobie
przypominałem, że mam coś napisać, opracować czy jakieś
badania poczynić, robiłem to. Był okres, trwający kilka lat,
gdy miałem średnio w różnych miejscach po 20-22 dyżury
w miesiącu, wystarczało mi krzesełko i mała drzemka, i mogłem dalej dziarsko działać.
B-BK: A kwestia stomii? I podejścia do niej?
TB: Nauczyłem się traktować stomię jako rodzaj pomostu. Najpierw to ja muszę wytłumaczyć pacjentowi, dlaczego ten zabieg jest konieczny, dlaczego to wyjście, które
ja proponuję jest najlepsze moim zdaniem, a czasami jest
jedynym rozwiązaniem. Aby dany chory wyszedł szczęśliwy i uśmiechnięty, to dochodzę wspólnie z nim do takiego
etapu, w którym mówię, że ceną tego uśmiechu na twarzy
będzie stomia. Ta stomia jest ścieżką wyjścia i powrotu do
domu, i dobrego funkcjonowania. Przecież po to robimy
stomię, nikt nie robi stomii na złość. Ona ma poprawiać
funkcjonowanie, bo inaczej ten zabieg nie miałby sensu.
Staram się ze wszystkich sił uzmysłowić pacjentom, co tracą,
nie mając stomii. Przecież chcą żyć, a mają raka, krwawią,
umierają z wycieńczenia. Świadomość ludzi naprawdę się
zmienia i generalnie te rozmowy są coraz łatwiejsze.
B-BK: Ale jak ktoś odmawia? Mówi, że stomia to koniec
życia?
TB: Wczoraj miałem taką pacjentkę, gdzie rozmowa zaczęła się od deklaracji, że ona kategorycznie odmawia stomii, a ma bardzo ciężkie zapalenie jelit.
B-BK: I?
TB: Po pół godzinie rozmowy, sama doszła do wyrażenia
zgody, co do stomii - jak nie będzie innego wyjścia. Pacjent
musi mieć poczucie, że wyczerpaliśmy wszystkie inne możliwości. Że ten wybór nie jest ułatwieniem dla chirurga.
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Kiedy zapada ciemność,
Oszalałe ze strachu krzewy chłepcą
Chciwie krew wieczornej rosy
wystawionej na żer ich pragnienia.
Kiedy zapada ciemność,
Kaleka na rogu ulicy żałuje, że nie ma rąk
By zakryć nimi oczy przed mrokiem.
Kiedy zapada ciemność,
Ludzie małymi stadkami chowają się
W norach wykopanych
przez pracowite borsuki.
Kiedy zapada ciemność,
Odwaga narzuca czar ną pelerynę
I dygocąc ze strachu nuci psalmy.
Kiedy zapada ciemność,
Tak trudno przejść obok
Drugiego człowieka
i nie kopnąć go w twar z.
Kiedy zapada ciemność,
Siadam nad kartką papieru
Trzymając kurczowo długopis.
Zabijam torturujące mnie minuty
Szepcząc błagalnie byle do rana,
Byle do rana,
Byle do rana.
Kiedy nadchodzi poranek,
Znajdują mnie zawsze śpiącego
na kartce papieru,
Z poderżniętym przez księżyc gardłem.
Toma sz Bana siewicz

Wyliczanka
Nie powinienem się wi
eszać,
Bo trup wygląda br zy
dko.
To jest ra z
Nie powinienem się wi
eszać,
Bo sprawię pr zykrość
rodzinie.
To jest dwa
Nie powinienem się wi
eszać,
Bo nie oddałem jeszc
ze wszystkich długów
.
To jest tr zy
Nie powinienem się wi
eszać,
Bo moja matka będz
ie płakać.
To jest to samo co dw
a
Nie powinienem się wi
eszać,
Bo nie mam w domu
porządnego haka.
To jest cz tery
Gdy doliczyłem do dz
iesięciu
miałem ju ż skręcony
sz nur.
Tomasz Banasiewicz
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B-BK: Dlaczego?
TB: Już wyjaśniam. Uwielbiam ten argument, który bardzo ułatwia mi życie jak tłumaczą o stomii. A więc, wyłonienie stomii jest dodatkową czynnością operacyjną, na koniec
długiego, często skomplikowanego zabiegu. Nogi bolą,
kręgosłup także, a tu trzeba jeszcze dodatkowe pół godziny spędzić przy stole operacyjnym. Poza tym, procedura ta
w żaden sposób nie jest refundowana ani przez NFZ, ani
przez szpital - więc to nie jest tak, że nam się to opłaca!
Więc jeśli ją wykonujemy, to dlatego, że wiemy, że bez niej
będzie gorzej. I to musi zrozumieć pacjent i nam uwierzyć!
B-BK: Wybiegając w przyszłość, myślisz, że przyjdzie taki
moment, gdzie stomiom powie się STOP? Era końca stomii
nastąpi?
TB: Całkowicie nie wyeliminujemy stomii. Nie damy rady
doprowadzić do sytuacji, że przy ciężkim urazie jamy brzusznej, przy uszkodzeniu, rozerwaniu jelit będziemy w stanie
się bez niej obyć. Może uda się nam popracować i opanować do perfekcji zespolenia... Stosujemy już w tej chwili
różne modyfikacje techniczne, jak na przykład gąbki z czynnikami hemostatycznymi do „doszczelnienia” zespolenia.
To może zmniejszyć ilość stomii. Ale tylko zmniejszyć. Są
nowe kierunki jak GHOST Stoma czyli „duch stomia”, gdzie
podwiesza się jelito na specjalnym odciągu i jak coś zaczyna
się dziać, chirurg nacina brzuch i wyciąga na tej „tasiemce”
jelito. Ale znowu jesteśmy na etapie takim, że robimy jak
się coś zaczyna dziać. Na pewno w kategorii globalnej, epidemiologicznej nie możemy powiedzieć, że stomia trafi do
lamusa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wyłonienie stomii jest jedynym postępowaniem, które w przypadku bardzo wysokiego ryzyka nieszczelności jest rekomendowane,
wtedy po prostu powinniśmy ją zrobić. Alternatywy nie ma.

Nie możesz być przecież wszędzie nara z.
Mówili przybijając mi ręce do stołu.
Nie możesz być przecież wszędzie nara z.
Mówili, gdy zakr wawiony
uciekałem bez dłoni.
Nie da się dotr zeć wszędzie.
Mamrotali obmurowując mi nogi cegłami.
Nie zdobędziesz wszystkich szczytów.
Krzyczeli goniąc mnie
kuśtykającego bez stóp.
I nie przepłyniesz wszystkich mór z.
Szeptali chowając mi wnętrzności do szafy.
Tak, możesz nam wier zyć przy jacielu.
Perswadowali łagodnie patr ząc na mój
podrygujący kadłub.
Nim możesz przecież być wszędzie nara z.
Śmiali się odcinając mi głowę.
Wtedy im uwierzyłem.
Toma sz Bana siewicz
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B-BK: A życie?
TB: Ono nigdy nie zmusiło mnie do wielkiego kompromisu, ani tym bardziej do postawienia jakiejś decyzji na
ostrzu noża. Nie miałem i nie musiałem uczestniczyć w jakichś takich zgniłych układach. Miałem to szczęście, że idąc
tą swoją ścieżką konsekwentnie do przodu, nie musiałem
nigdy z niej zbaczać. Trafiłem na bardzo pożądnych, przyzwoitych ludzi w pracy, życzliwych i mądrych starszych kolegów i przełożonych, którzy mnie nie tylko nie blokowali,
ale wspierali w moich działaniach. Dzięki temu miałem dużą
samodzielność. Robiłem to, do czego byłem przekonany.
B-BK: Jakie jest Twoje życiowe motto, które daje Ci siłę?
TB: To jest dobre pytanie i nie wiem, czy się odważę sformułować... No dobrze, takie moje prywatne, bardzo i głęboko prywatne to - „nie bać się niczego, poza chorobami
w rodzinie i wojną”, a wojną tylko ze względu na ryzyko dla
rodziny. Poza tym nie bać się wyzwań, nie bać się ich podejmowania! Traktować rodzinę i swoje pasje jako pewnego rodzaju podstawowy drogowskaz i kierunek, zaś pracę
zawodową jako fantastyczne wyzwania, które urozmaicają
tą drogę i są wspaniałym dodatkiem. Dają napęd, żeby się
poruszać i iść do przodu. Mam to cholerne szczęście w życiu, iż trafiam na fajnych ludzi, tak jak moja żona Agnieszka
czy wspomniany wcześniej Piotr Krokowicz. ■

Już nawet ślepcy wyprzed zają mnie
w tym cholernym wyścigu życia.
Wyboista droga nie jest żadną przeszkodą
dla beznogich .
Z pieśnią na ustach mijają mnie niemi,
a zara z za nimi, by nie uronić ni słowa,
śmiesznie truchtają głusi.
A ja stawiam sobie powoli krok za krokiem.
Zerkam na pilnujących nas aniołów stróżów.
Czekam na krótki choćby moment
ich nieuwagi.
Wtedy czmychnę sobie w pola, lasy,
łąki, bagna.
Wszystko jedno dokąd.
Byle nie do mety.
Tomasz Banasiewicz
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Imię i Nazw

isko posia

Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład
podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.
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Konieczność posiadania przy sobie
zapasowego sprzętu stomijnego może
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytuacji. Wiele z nich wymaga poinformowania otoczenia o fakcie posiadania stomii
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie
jest odpowiedzią na zaistniały problem.
Udogodnienia w podróży
Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, organizatorzy kampanii mają na myśli kontrole celne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale
także momenty kiedy konieczna jest zmiana
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uzasadniona powinna być możliwość skorzystania
z miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, czy pomieszczenia dla matki
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.
Podczas kontroli lotniczej, każdy pasażer musi okazać wszystkie przedmioty, które
zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na
przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia
elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz,
kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może
sprawić, że osoba kontrolująca będzie się domagać także odklejenia worka stomijnego.
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób
niewykwalifikowanych może spowodować
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu,
posiadanie przy sobie karty stomika może zapobiec takim sytuacjom.
Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest
bardzo potrzebna. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze
nie należą do przyjemnych dla stomików.
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, podczas odprawy kontrolerka wymacała ręką
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozostałych oczekujących są skierowane na mnie,
poczułam się jak przestępca, szczególnie,
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopiero, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać,
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii,

ale nie chciałabym też za każdym razem tłumaczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna
Hybicka, stomiczka.
Przepisy dotyczące przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego
może okazać się pomocne w trakcie przewożenia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.
Ze względu na specyfikę pielęgnacji stomii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą odpowiednią ilość sprzętu na pokład samolotu,
w ramach bagażu podręcznego, aby móc
zmienić woreczek stomijny w każdym momencie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klipsy do systemu otwartych worków, pas
stomijny – mogący zawierać metalowe części, a także kosmetyki do pielęgnacji stomii, które mogą występować
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz,
pielęgniarka stomijna.
Karta stomika posiada wygodny format,
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w portfelu czy kieszeni. Do karty dołączane jest zaświadczenie medyczne, z którym stomik musi
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka odpowiedniego organu medycznego są warunkiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą
zasadność korzystania z karty stomika.
Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwowania praw stomików. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe
jest jedynie poprzez działania informacyjne
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.
Karta jest przydatna m.in. w trakcie podróży samolotem. Już w ponad połowie portów
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pracownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife.
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim,
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie
było wygodne także poza granicami Polski. ■
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove
result compromise of
the integrity of the pouch and ultimately leakage of the contents.
A stoma patient must be allowed to keep the following ostomy accessories in their
hand luggage:
• ostomy pouches, base plates;
• skin care products used at the time of changing pouches:
◦ skin care and sealing paste
◦ skin care washing agent – may be in the form of aerosol
◦ wet wipes
◦ sealing rings
◦ pouch clips and locks
◦ ostomy belt with possible metal parts
• disposable gloves and paper towels

Polskie Towarzystwo Stomijne

ity of the accessories it will
be greatly appreciated if this stoma patient is allowed the opportunity to keep them in
their hand luggage and not required to remove the stoma pouch during the customs
clearance procedures.

ZAŚWIADCZENIE
MEDYCZNE

FR
Le titulaire de ce document est stomisé et doit porter un sac de stomie en permanence.
Une stomie est l’abouchement d’un morceau de l’intestin à la peau réalisée par voie
chirurgicale, à travers laquelle se produit l’évacuation directement dans la poche de stomie.
Par conséquent, la personne stomisée doit être traitée d’une manière particulière, y
compris lors de l’inspection par les services frontaliers et douaniers, et garder le droit de ne
l’équipement, ce qui entraîne une fuite du contenu intestinal en dehors du sac.
Le stomisé doit avoir le droit de posséder sur lui (dans son bagage à main) un
appareil de stomie qui se compose des éléments suivants :
• sacs de stomie, plaque de stomie;
• agents de soins de la peau autour de la stomie nécessaires lors du remplacement des
équipements tels que :
◦ pâte protectrice
◦ lotion pour soigner la peau autour de la stomie – peut être en forme de spray
◦ lingettes
◦ anneaux protecteurs
◦ clips à un système de sacs ouverts
◦ ceinture de stomie qui pourrait contenir des pièces métalliques
• gants jetables et serviettes en papier
En raison de la nature des soins de stomie, ainsi que la disponibilité entravée de ces
éléments loin de son lieu de résidence, je vous demande de permettre à mon patient de
les emporter comme bagage à main et de ne pas lui demander de retirer le sac de stomie
lors de l’inspection.

………………………………………………………

………………………………………………………

(pieczątka przychodni)

(data wystawienia)

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE
Niniejszym zaświadczam, że mój(a) Pacjent(ka) Pan/Pani
………………………………………………………………, urodzony(a) w dniu
………………………………………………………………, seriai numer paszportu/dowodu
osobistego (niepotrzebne skreślić)………………………………………………………………
PESEL……………………………………………………………… ma wyłonioną stomię
i cały czas musi nosić worek stomijny.
Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła jelita
z powierzchnią ciała, przez które dochodzi do oddawania gazów, stolca
lub moczu wprost do worka stomijnego. W związku z tym osoba powinna
być traktowana w sposób szczególny (chodzi o zapewnienie intymności)
m.in. w czasie kontroli przez służby graniczne i celne oraz mieć prawo do
dostępność powyższych elementów poza miejscem zamieszkania, zwracam
spowodować rozszczelnienie sprzętu skutkujące wyciekaniem treści jelitowej

się z prośbą o zgodę na zabranie ich jako podręcznego bagażu mojego

lub moczu poza worek stomijny.

Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego

Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie

w czasie kontroli. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod

(w bagażu podręcznym) sprzętu stomijnego, na który składają się:

numerem telefonu………………………………………..

•

worki stomijne, płytki stomijne;

•

środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne

Z poważaniem,

podczas wymiany sprzętu, takie jak:
◦
◦

pasta uszczelniająco-gojąca

………………………………………………………

zmywacz do pielęgnacji skóry wokół

(pieczątka i podpis lekarza)

stomii – może występować w spray’u

•

◦

nasączone chusteczki

◦

pierścienie uszczelniające

◦

zapinki, klipsy do systemu otwartych worków

◦

pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe
Polskie Towarzystwo Stomijne

Infolinia 800 633 463
www.stomalife.pl

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok
27 02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach
konsultacyjno-szkoleniowych PKS STOMAlife oraz w regionalnych oddziałach POLiLKO.
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KREW W STOMII

- czy to powód do niepokoju?
Tekst: Wojciech Szczęsny

Kiedy rozmawiam z pacjentami o stomii, zawsze mówię, że jest to rozwiązanie
ratujące życie, które jednak jest niefizjologiczne. Prawie zawsze wystąpią powikłania, a kwestią czasu życia ze stomią
jest to, kiedy. Należy zatem odróżnić to,
co jest wynikiem istnienia stomii i nie ma
związku z chorobą, z powodu której była
wyłoniona a tym co jest nawrotem choroby, lub innym schorzeniem zagrażającym
życiu czy zdrowiu.
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W warunkach fizjologicznych jedyne krwawienie,
które nie jest niepokojące, to krwawienie miesięczne.
Każde inne jest następstwem jakiegoś stanu patologicznego, nie zawsze groźnego, ale wymagającego
wyjaśnienia i zastosowania odpowiedniego leczenia.
Krew zawsze budzi złe skojarzenia. U wielu stomików
jej obecność była pierwszym objawem raka lub innej
choroby. Jeśli pojawia się po kilku miesiącach od wyłonienia stomii może powodować strach. Przyjrzyjmy
się zatem stomii. Tak naprawdę jest to śluzówka jelita wszyta w powłoki brzucha. Fizjologiczny odbyt ma
wiele mechanizmów zabezpieczających wnętrze jelita
przed kontaktem ze światem wewnętrznym (zwieracze,
specjalny rodzaj nabłonka itp.). Śluzówka stomii narażona jest na wysychanie, kontakt z niekiedy źle dociętą
płytką, ocieranie materiałem ubrania, przypadkowym
uderzeniem o mebel i wiele innych potencjalnie uraźnych sytuacji. Jak reaguje krucha śluzówka? Może pokrwawiać, a czasami pojawiają sie wokół niej grudki
ziarniny. One też budzą niepokój. Czy to nie wznowa
raka? Krwawią przy dotyku. Tak więc minimalne ilości
świeżej krwi wokół stomii nie powinny budzić dużego
niepokoju, ale ZAWSZE trzeba powiedzieć o tym pielę-
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gniarce czy lekarzowi. Wystarczy zmiana sposobu docinania płytki, a w przypadku ziarniniaków miejscowe
leczenie (np. kriochirurgia). Niekiedy lekarz zaleca pobranie takiej ziarniny do badania histopatologicznego,
aby w 100% wykluczyć inne tło ich pochodzenia. Krew
może pojawić się też na skórze wokół stomii. To najczęściej efekt złego naklejania sprzętu lub rozszczelnienia
płytki i zacieku treści jelitowej pomiędzy płytkę a skórę. Częściej dotyczy to ileostomii. Jak wiadomo treść
jelita cienkiego jest bogata w enzymy, które po prostu
trawią skórę. Nieco rzadziej przyczyną zaczerwienienia skóry oraz powstawania krwawiących nadżerek jest
alergia na płytkę. Leczenie polega na zmianie sprzętu,
poprawieniu błędów w jego aplikacji oraz stosowanie
miejscowych preparatów dermatologicznych.
Zagadnieniem nie zawsze docenianym, a ważnym,
jest problem jelita wyłączonego z pasażu treści pokarmowej. Najczęściej dotyczy to pacjentów po operacji
Hartmanna. Pozostaje po tym zabiegu odcinek jelita
grubego (najczęściej esica i odbytnica), który jest pusty. Jednak cały czas śluzówka wydziela śluz, a bakterie
namnażają się. Gromadzący się śluz powoduje powstanie czopów przypominających kał i dających uczucie
parcia na stolec. Dodatkowo w jelicie zachodzą zmiany zapalne spowodowane brakiem kału (tzw. zapalenie z wyłączenia). Jednym z objawów tego stanu jest
krwawienie z odbytu. Budzi to wielki niepokój chorego
o nawrót choroby. Leczenie polega tylko na przywróceniu ciągłości przewodu pokarmowego, inne nie odnosi skutku. Pacjent po zabiegu Hartmanna powinien
wykonywać wlewy doodbytnicze (do fizjologicznego
odbytu) w celu płukania tego odcinka jelita. Łagodzi
to objawy. Zawsze jednak należy najpierw zasięgnąć
porady chirurga (najlepiej tego, który wykonywał zabieg). Wskazana jest po pewnym czasie endoskopia
wyłączonego odcinka, zwłaszcza przed planowanym
połączeniem jelita.
Nieco podobny problem powstaje u chorych, którzy
byli poddani radioterapii. Po naświetlaniu promieniami X, powstają zmiany również w zdrowym jelicie, a konkretnie w naczynkach krwionośnych. Niekiedy, nawet
kilkanaście lat po zabiegu operacyjnym i naświetlaniu,
może pojawić się krwotok ze stomii lub z fizjologicznego odbytu. Krwawienie może być znacznie nasilone.
Konieczna zazwyczaj bywa kolonoskopia w celu wykluczenia wznowy nowotworu. Leczenie zmian popromiennych jest trudne.
Oczywiście posiadanie stomii nie wyklucza wystąpienia innych chorób powodujących krwotok żołądkowojelitowy. Choroba wrzodowa dwunastnicy lub żołądka
jest najczęstszą przyczyną.
Charakterystyczne są dwa objawy: krwiste wymioty
i smoliste (czarne) stolce. Czarny kolor powstaje w wyniku wymieszania krwi z kwasem solnym. Tak wiec stomista może mieć oba objawy lub jeden z nich, jeśli zachoruje na wrzody, a te zaczną krwawić. Czarny stolec
oczywiście pojawi się w worku stomijnym. Diagnostyka
(endoskopia) i leczenie jest takie same jak u pacjentów bez stomii. Jeśli pacjent ze stomia ma pozostawiony duży odcinek jelita grubego (stomia na esicy),
mogą pojawić się krwawienia z uchyłków. Uchyłki jelita
mogą być obecne już w czasie wyłaniania, lub powstać

w okresie życia ze stomią, Jednym z ich powikłań jest
krwawienie , a nawet silny krwotok. Krew pojawia się
w zwiększonych ilościach w worku stomijnym. O przyczynie rozstrzyga kolonoskopia. Niekiedy, choć rzadko, należy wyciąć dodatkowy odcinek jelita zawierający
uchyłki i wyłonić nową stomię. Zazwyczaj jednak wystarcza leczenie zachowawcze.
Wielu pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku i po
interwencjach kardiologicznych (stenty, zastawki itp.),
zażywa leki zaburzające krzepnięcie (Acard, Polocard,
Acenokumarol, Xarelto i inne). One też mogą powodować krwawienia ze śluzówki jelita czy innych części
przewodu pokarmowego. Efektem jest śladowa lub
zwiększona ilość krwi w worku stomijnym. Zawsze obowiązuje dokładna diagnostyka, aby określić gdzie jest
źródło krwawienia. Nie należy zapominać też o rzadszych przyczynach krwawień z przewodu pokarmowego jak patologia naczyń krwionośnych, hemofilie,
zatrucia i wiele innych. Te wszystkie stany mogą też
dotyczyć pacjentów ze stomią.
Na koniec, nie można oczywiście nie wspomnieć
o nawrocie choroby lub pojawieniu się nowego jej
ogniska. To drugie zjawisko to tzw. nowotwory metachroniczne, czyli pojawiające się w kilka miesięcy
po pierwotnej kuracji guzy w innym miejscu i nie istniejące w jej czasie. Wznowa nowotworu to ponowne
pojawienie się tkanki rakowej w miejscu po wycięciu.
Może także wystąpić w stomii w przypadkach raka jelita grubego. Tu także objawem może być pojawienie
sie krwi w stomii (na przykład nowe ognisko raka pojawiło się w innym miejscu jelita i krwawi). Oczywiste jest
wykonanie kolonoskopii. Między innymi dlatego, aby
wcześnie wykryć tego typu zmiany, pacjenci po operacji raka poddawaniu są nadzorowi onkologicznemu
(szereg badań diagnostycznych w tym rentgen, endoskopia czy badania krwi). ■

Podsumujmy:

1.

Stomia jest rozwiązaniem niefizjologicznym i może powodować pojawianie się
krwi z wielu przyczyn.

2.

Nie zawsze pojawianie się krwi w stomii jest związane z chorobą, z przyczyny
której została wyłoniona.

3.

Zawsze, niezależnie od ilości krwi która
pojawia się w woreczku czy wokół stomii, należy skonsultować się z lekarzem,
a nie bagatelizować ten objaw. To może
uratować życie!
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czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego
powtórka
Od kiedy należą mi się worki?
Dopóki jesteś pacjentem oddziału, o zabezpieczenie stomii
dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej
po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące,
nie ma znaczenia czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc
jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak najszybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować zlecenie i odebrać limit przysługujący Ci już w tym miesiącu.
Kto da mi pierwsze zlecenie?
Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypisem ze szpitala.
Jak wygląda takie zlecenie?
Zlecenie musi zawierać m.in. dane personalne stomika, kod
choroby oraz pieczęcie przychodni i osoby wystawiającej. Wzór
poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie Fundacji STOMAlife.
Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?
Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZ
i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). KZC
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jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i powinna znajdować się u Ciebie, bo przez najbliższe 12 miesięcy będzie służyć do wymiany informacji między lekarzem, a sklepem
medycznym: lekarz odznacza tam na jakie miesiące wydał kolejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem i podpisem
na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC nie otrzymasz
nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie otrzymasz sprzętu
stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlecenia
pierwsze rubryczki wypełni pracownik NFZ zamiast lekarza.) Potwierdzenia w NFZ możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Na
wszelki wypadek napisz krótkie oświadczenie, że reprezentuje
Cię ktoś inny. Przygotuj także aktualny dokument ubezpieczenia
oraz wypis ze szpitala.
I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?
Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a potem dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta
Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie
już miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta będzie podpowiedzią na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlecenie. Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZ-tu,
aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i dostać
nową KZC na kolejne 12 miesięcy.
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Mój lekarz, czyli kto?
Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój
lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Co i ile mogę odebrać?
Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia 300 zł, ileostomia 400 zł, urostomia 480 zł. Możesz go przeznaczyć na
woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół
niej. Poradą będą Ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich problemy ale ostateczna decyzja
zawsze należy do Ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego
sprzętu, i czas na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt
musi pasować do Twojej stomii.
Ale jak zapanować nad czasem?
Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące, ale jeśli
chcesz, możesz odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc lub
dwa. Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu. To
jest niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym stomikiem
lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopasować
inny zestaw. Musisz tylko pamiętać, że częstsze odbiory sprzętu
wiążą się z większą ilością wizyt u lekarza, bo do każdego odbioru potrzeba nowego zlecenia.
Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?
Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czyli rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do
pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy
dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najlepiej odebrać wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować jak
się sprawdza. Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby
ułatwić sobie zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.
Gdzie mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym,
który ma sprzęt stomijny w swojej ofercie lub bezpośrednio
u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział wojewódzki NFZ-tu
publikuje na swoich stronach listę świadczeniodawców, u których można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się,
że miewają go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.
Czy wszędzie dostanę to samo?
Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między
sobą ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą
ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych
marek w ramach tego samego zlecenia.
Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.
Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów
medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepi-

sów. Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jakościową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze
sklepem, który zrealizował Twoje poprzednie zlecenie i przedstawić, na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić
w jakim zakresie można dokonać wymiany.
Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach
refundacji?
Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie odwiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić
aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem
i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamiętaj, że
jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec:
całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na
dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?
Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie.
Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę jak choroba czy urlop. Możesz
też spokojnie odbyć tę wizytę do końca pierwszego miesiąca
kwartału, na których chcesz odebrać sprzęt.
Kiedy mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu
go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego
dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty,
marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już
tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu –
otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kończy mi się sprzęt! Co teraz?
To czas żeby poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie kolejnego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC
możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu
odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące,
a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już
tylko na miesiąc.
Zaginęła mi Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego!
Czy teraz nie dostanę worków na refundację?
Spokojnie. Najlepiej z drugą osobą sprawdź miejsce, w którym
zazwyczaj trzymasz kartę. Jeśli jej nie ma, skontaktuj się ze swoim
sklepem. Być może została tam podczas Twojej ostatniej wizyty.
Jeśli zazwyczaj odbierasz sprzęt wysyłkowo sprawdź jeszcze raz
paczkę, w której przyszła ostatnia realizacja. Jeśli te próby zawiodły, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak
w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobiście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.
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Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka
czy stomii?
Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii, zatem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Ważne,
aby było to jednoznacznie opisane na Twojej Karcie Zaopatrzenia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy z dwiema
kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.
Co jest refundowane?
W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego
z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych
marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać
sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Potwierdzenie, jakie
marki są refundowane uzyskasz dzwoniąc pod numer bezpłatnej
infolinii Fundacji STOMAlife 800 633 463.
Mój sklep nie ma wszystkiego, co chcę.
Czy mogę podzielić zlecenie między dwa różne sklepy?
Sklep rozlicza się z NFZ-em przekazując mu oryginał zlecenia,
więc można je zrealizować tylko w jednej placówce. Możesz natomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc.
Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać
tylko jedną markę.

36

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ. Do niej sporządzana
jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane w danej
placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje, jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Każdy też decyduje,
w jaki sposób będzie się rozliczał z NFZ-em ze zrealizowanych
zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest to najlepsze dla pacjenta, bo wtedy na jednym zleceniu może wydać różnorodne
produkty, które ma zgłoszone na swojej umowie); dopuszczalna
jest także możliwość rozliczenia się za pośrednictwem swojego
dostawcy. Ten także musi mieć odpowiednią umowę z NFZ-em
i swoje zobowiązanie do wydawania określonych wyrobów medycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę to będzie mógł rozliczyć
tylko wyroby ze swojej umowy, jeśli ma szeroką listę na swojej umowie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć się większa różnorodność marek i tym lepiej dopasować się do potrzeb stomików.
Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym,
z jedną marką?
Decyzja na jaki czas, gdzie i na jaki sprzęt stomijny ma być zrealizowane zlecenie zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli
przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu możesz
w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę,
a nawet mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana
nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji.
Twoim prawem do refundacji jest aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego i zlecenie.
Mam awarię, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?
Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka
z workami na zmianę jednak leży ciągle na łazienkowej półce,
nie panikuj. Sprzęt stomijny jest refundowany, ale tu działa nieco
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inna zasada niż w przypadku leków. Worki stomijne oraz wszelkie akcesoria są dostępne w dowolnym momencie i dowolnej
ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają wyrobów medycznych
w ofercie, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc
od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycznego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz
liczyć, że będzie to Twój ulubiony zestaw.
Czy każde zlecenie muszę zrealizować?
Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego
sprzętu jest prawem stomika, z którego należy skorzystać. To
doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze
stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą
wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji problemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci
sprzętu nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację nieodebranego wcześniej zlecenia. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić
za gotówkę.
Czy muszę odebrać sprzęt osobiście?
Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje
też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj
o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj się, że
taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych.
Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują zawartości.
Mhm. Czyli: jeśli wyłoniono mi kolostomię i wychodzę ze
szpitala 26 marca ze zleceniem na trzy miesiące to…
Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na marzec, kwiecień,
maj! Teraz masz 4 dni robocze żeby potwierdzić swoje zlecenie
w NFZ, odebrać Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC)
i odwiedzić sklep medyczny. Tam w zamian za oryginał zlecenia
otrzymasz sprzęt stomijny o równowartości 900 zł (bo 3 miesiące
po 300 zł). Kolejny pakiet możesz odebrać na czerwiec, lipiec,
sierpień. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierwszego kontaktu już w maju. Ale nawet jeśli od razu przekażesz je swojemu
dostawcy, to pakiet o równowartości 900 zł otrzymasz w pierwszych roboczych dniach czerwca (bo zlecenie może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie jest wydane). Kolejne zlecenie
należy Ci się na wrzesień, październik, listopad. Powoli kończy Ci
się KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na potwierdzenie odbioru
na trzy miesiące: grudzień, styczeń, luty, więc w listopadzie lub
grudniu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj zgodnie z zasadami.
KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na wizytę do lekarza w lutym lub marcu po zlecenie na: marzec, kwiecień, maj.
Tym razem przed wizytą w sklepie musisz odwiedzić NFZ, aby
pobrać nową Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego i cykl odbiorów zaczyna się na nowo..

Jeśli ta lista nie wyczerpała Twoich pytań,
skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl
bezpłatna infolinia 800 633 463

ŻYCIE ZE STOMIĄ
Jeśli opuszczasz szpital w marcu ze zleceniem na marzec, kwiecień, maj,
Twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:
Co muszę zrobić:

Kiedy to zrobić:

potwierdzenie zlecenia
i odbiór Karty Zaopatrzenia
Comiesięcznego w NFZ

zrób to jeszcze
w marcu

odbiór sprzętu stomijnego
na marzec, kwiecień, maj

zrób to jeszcze
w marcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na czerwiec, lipiec, sierpień

możesz zrobić
w maju
lub czerwcu

odbiór sprzętu stomijnego
na czerwiec, lipiec, sierpień

zrób to w czerwcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na wrzesień, październik,
listopad

możesz zrobić to
w sierpniu
lub wrześniu

odbiór sprzętu stomijnego
na wrzesień, październik,
listopad

zrób to we wrześniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na grudzień, styczeń, luty

możesz zrobić to
w listopadzie
lub grudniu

odbiór sprzętu stomijnego
na grudzień, styczeń, luty

zrób to w grudniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na marzec, kwiecień, maj

możesz zrobić to
w lutym lub marcu

potwierdzenie zlecenia i odbiór nowej Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego w NFZ

możesz zrobić to
w lutym lub marcu

odbiór sprzętu stomijnego
na marzec, kwiecień, maj

zrób to jeszcze w marcu

wizyta u lekarza po zlecenie
czerwiec, lipiec, sierpień

możesz zrobić
w maju
lub czerwcu

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w kwietniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w maju, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do realizacji w lipcu otrzymasz sprzęt
o równowartości limitu na dwa
miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w sierpniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do realizacji w październiku, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w listopadzie, otrzymasz sprzęt o równowartości
limitu na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w styczniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do realizacji w lutym, otrzymasz sprzęt
o równowartości limitu na jeden
miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w kwietniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w maju, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
jeden miesiąc
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Jak C ONFI DE NC E ® N a T U R aL S O F T CO N V E X
pomagają ch r o n i ć s kó r ę
Nasza najbardziej miękka, ściśle przylegająca oraz elastyczna płytka convex spełnia
wiele funkcji, aby pacjent mógł cieszyć się lepszym dopasowanie, lepszym
samopoczuciem i lepszą jakością życia. Płytka Flexifit z pięcioma nacięciami
zapewnia doskonałe dopasowanie do nierównej skóry, zmniejszając
podciekanie. Płytka jest nasączona wyciągiem z Aloe Vera, który pomaga
złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.
• Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze
dopasowanie
• Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
• Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
• Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
• Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami
British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
• Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników
woreczków odpuszczalnych

OkienkO PODgląDu

NiePrzezroczySty
WylOt WOrkA

uchWyt ułAtWiAJący
oPróżNiANie

DOstęPny W WersJi
zAMknięteJ i OtWArteJ

p o pr a Wa j akoŚ c i ŻYci a p a cj En Tó W U ŻYW a j ą cYch
C ONFI DE NC E ® Na T U R aL S O F T CO N V E X
“Jest komfortowa
i łagodzi moja̧ bardzo
wraz•liwa̧ skórȩ.”
Pani S, Plymouth

DEN

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex
i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.

“Jak druga
skóra: delikatna
i gładka.”
Pani R, Nottingham

PLADE MED
SLIDSER

“Od kiedy
•
uz ywam tych płytek nigdy
nie przydarzyło mi siȩ
podciekanie czy problemu ze
skóra̧. Najlepsza płytka
ze wszystkich!
Pan E, Hampshire

“Przykleja siȩ
błyskawicznie.
Delikatna i miȩkka.
Wyja̧tkowo wygodna.”
Pani C, Oxon

“To najlepiej
przylegaja̧ca płytka
jakiej kiedykolwiek
uz•ywałam”
Mrs P, Pani P, Surrey

Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
w w w. s a l t s. p l • b e z p ł at n a i n fo l i n i a 8 0 0 1 2 0 1 3 0 • i n fo @ s a l t s. p l

CONFIDENCE

®

NATURAL SOFT CONVEX

LARGE CLOSED POUCHES

STANDARD

(Colostomy)

CLOSED POUCHES

MINI C LOSED POUCHES

(Colostomy)

(Colostomy)

(Ileostomy)
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LARGE DRAINABLE POUCHES

STANDARD

DRAINABLE POUCHES

SMALL DRAINABLE POUCHES

(Ileostomy)

(Ileostomy)

WYSIŁKOWE
NIETRZYMANIE MOCZU
- PRZEGLĄD METOD TERAPEUTYCZNYCH
Tekst: Beata Sterlińska-Tulimowska

CZĘŚĆ 2

Poranny jogging, a czasem tylko wybuch śmiechu: jeśli w trakcie wykonywania nawet niewielkiego wysiłku fizycznego obserwujesz oznaki
nietrzymania moczu, możesz mieć do czynienia z tzw. wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Jak leczyć tę przypadłość?
Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM), polegające na
niekontrolowanym, mimowolnym wycieku moczu (pojedynczych kropli), który pojawia się on w momencie wysiłku
fizycznego, kaszlu, śmiechu, kichania, uprawiania sportu,
jest chorobą o wieloczynnikowym podłożu, ale za główną
przyczynę uważa się znacznego stopnia osłabienie mięśni
oraz więzadeł dna miednicy. Dotyczy od 17 do 60 proc.
społeczeństwa, ale aż 36 proc. kobiet w wieku rozrodczym.
W poprzednim numerze PPŻ (zima 2017) w cz. 1 tego
materiału przedstawione zostały czynniki ryzyka, związane
z tą przypadłością, pokrótce omówiona została diagnostyka tego schorzenia oraz metody leczenia: farmakologiczne
i chirurgiczne. W cz. 2 przedstawimy zabiegi o minimalnym
stopniu inwazyjności, takie jak: laseroterapia, przezcewkowe ostrzykiwanie tkanek okołocewkowych materiałami
niewchłanialnymi takimi jak: bydlęcy kolagen GAX, teflon,
silikon a także ostrzykiwanie tkanką autologiczną (tkanka
tłuszczowa).

Ostrzykiwanie przestrzeni okołcewkowej
Testy ostrzykiwania przestrzeni okołcewkowej prowadzono już na początku XX wieku. W 1914 r. H.A. Kelly
i W.M. Dumm w artykule „Urinary incontinence in women,
without manifest injury to the bladder” opublikowanym
w „Surgery, Gynecology & Obstetrics” opisywali zastosowanie parafiny do wstrzyknięć okołocewkowych. Badacze
wskazywali na możliwość powikłań: reakcji na ciało obce,
i tworzenie się zatorów. Ponad pół wieku później w 1973 r.
po raz pierwszy wykorzystano do wypełniania okolicy okołocewkowej teflon, ale materiał ten nie zyskał popularności, powodował bowiem bliznowacenie, prowadzące do
usztywnienia i zaburzeń czynności cewki moczowej. Trwały
poszukiwania innych materiałów. W 1989 roku L. M. Shortliffe z zespołem opublikował w „Journal of Urology” artykuł „Treatment of urinary incontinence by the periurethral
implantation of glutaraldehyde cross-linked collagen”,
w którym opisał zastosowanie kolagenu sprzężonego z glu-
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taraldehydem (kolagen GAX) do wypełniania okolicy okołocewkowej. Pięć lat później R.P. Santarosa i J.G. Blaivas opisali
wykorzystanie do ostrzykiwania autologicznego tłuszczu. Do
ostrzykiwania wykorzystuje się także silikon.

40

Kolagen GAX to materiał pochodzenia bydlęcego, poddany obróbce zmniejszającej jego podatność na rozkład enzymatyczny i redukującej jego immunogenność, czyli zdolność
do wywołania przeciwko sobie swoistej odpowiedzi układu
odpornościowego. Wykazano, że rozkład kolagenu GAX rozpoczyna się po upływie co najmniej 12 tygodni od wstrzyknięcia i trwa przez okres przynajmniej 19 miesięcy, po roku
(w badaniu przeprowadzonym rezonansem magnetycznym)
wykazano, że pozostało 25 proc. materiału wstrzykniętego.
Do pozytywnych skutków można zaliczyć fakt, że w miejscu
wstrzyknięcia kolagen stymuluje wytwarzanie endogennego (czyli wytwarzanego przez nasz organizm) kolagenu, co
może powodować korzystne, odległe efekty leczenia. Mimo
że materiał poddawany jest obróbce, która redukuje jego
immunogenność, jego podanie może spowodować pobudzenie wytwarzania autoprzeciwciał przeciwko kolagenowi endogennemu, a co za tym idzie, prowadzić do rozwoju
chorób tkanki łącznej. Rzeczywiście, u 28 proc. pacjentek po
wstrzyknięciu kolagenu bydlęcego w okolicę okołocewkową,
stwierdzono obecność przeciwciał przeciw temu kolagenowi.
Pomimo negatywnego wyniku testu skórnego na nadwrażliwość na egzogenny (zewnętrzny) kolagen, wykonanego
przed zabiegiem, po leczeniu u dwóch pacjentek wystąpiły
bóle stawów. Efekty leczenia kolagenem opisano w szeregu
prac badawczych. S. Swami i P. Abrams w artykule „Collagen
for female genuine stress incontinence after 2 year follow-up” opublikowanym w 1997 r. w „British Journal of Urology” zbadali działanie zabiegu w grupie 107 kobiet z potwierdzonym wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Po upływie od
24 do 38 miesięcy, stwierdzono wyleczenie u ¼ pacjentek,
a u 40 proc. stwierdzono poprawę. Z opublikowanych badań
wynika, że zabieg ma mniejszą szansę powodzenia u pacjentek z niestabilnością pęcherza i u tych z niskim maksymalnym
wewnątrzcewkowym ciśnieniem zamknięcia, a także osób po
radioterapii.
Jako materiał podporowy do wstrzykiwania wokół cewki
moczowej wykorzystuje się także silikon, materiał syntetyczny, który nie podlega rozkładowi w organizmie. D.R. Harriss,
J.W. Lacovou i R.J. Lemberger w artykule “Periurethral microimplants for the treatment of genuine stress incontinence”, opublikowanym w 1996 r. w “British Journal of Urology”
stwierdzili, że na 40 pacjentek leczonych z powodu właściwego wysiłkowego nietrzymania moczu z wykorzystaniem silikonu, po trzech miesiącach od zabiegu 40 proc. kontrolowało
oddawanie moczu, zaś u 1/3 pacjentek uzyskano poprawę.
W 1999 roku opublikowano badanie porównujące zastosowanie silikonu z kolagenem GAX u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Nie zaobserwowano różnic w skuteczności pomiędzy obydwoma rodzajami terapii.
Zabiegi ostrzykiwania przestrzeni okołcewkowej są wykonywane kontrolą cytoskopową do przestrzeni podśluzówkowej albo przezcewkowo, albo obok cewki moczowej. Zwykle
stosuje się znieczulenie miejscowe, więc terapia ta jest szczególnie wskazana w przypadku osób, u których nie można
przeprowadzić operacji w znieczuleniu ogólnym. Powikłania
są rzadkie: u 1 do 5 proc. osób występuje zakażenie dróg
moczowych i hematuria (krwiomocz).
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Mechanizm działania wymienionych substancji nie jest wyjaśniony. Sugeruje się, że w wyniku podania materiału dochodzi do adaptacji cewki moczowej, czyli zbliżenia fałdów
śluzówki zamykające światło złącza pęcherzowo-cewkowego,
a także czynnościowego wydłużenia cewki. We wspomnianym już badaniu S. Swami i P. Abramsa, opublikowanym
w 1997 r. w „British Journal of Urology” badacze zaobserwowali istotne statystycznie zmniejszenie wielkości maksymalnego przepływu u pacjentek, u których wystąpił pożądany
efekt leczenia po podaniu kolagenu. Zarówno wstrzykiwanie kolagenu jak i silikonu to zabiegi mało skomplikowane
i dające niewiele powikłań. Nie są wprawdzie tak skuteczne,
jak klasyczne operacje, ale są wskazane w przypadku osób,
u których nie można przeprowadzić operacji.

Laseroterapia WNM
Kolagen i elastyna decydują o właściwościach biomechanicznych tkanki łącznej. Na bazie tego stwierdzenia powstała
Intergalna Teoria Nietrzymania Moczu (The Integral Theory
of Female Urinary Incontinence) tzw. teoria Petrosa i Ulmstena, która głównych przyczyn nietrzymania moczu upatruje
w nadmiernej ruchomości pochwy - nieprawidłowej funkcji
tkanki łącznej, czyli zmiany zawartości lub struktury włókien
kolagenowych. Według tej teorii uszkodzenie tkanki łącznej
jest patofizjologiczną podstawą wystąpienia nietrzymania
moczu u kobiet. Przyczyna uszkodzenia może leżeć zarówno
w nieprawidłowym metabolizmie związanym z niedoborami
hormonalnymi okresu przekwitania, a także wynikać z procesu starzenia się tkanki łącznej lub być skutkiem reorganizacji
tkanki łącznej zachodzącej podczas ciąży. Dużą rolę w powstaniu nietrzymania moczu przypisuje się także wykonanym
zabiegom ginekologiczno-chirurgicznym w obrębie ścian
pochwy.
W leczeniu WN M laseroterapią stosuje się laser CO2 oraz laser Erbowo-Yagowego (Er:YAG) według procedury FOTONA
INTIMA. Pojawia się pytanie jaki laser należy wybrać. Dr Adrian Gaspar w wykładzie, wygłoszonym w 2012 r. na XX Światowym Zjeździe Ginekologii i Położnictwa FIGO w Rzymie
porównał skuteczność obu terapii: laserem Erbium:YAG
2940nm leczono 35 pacjentów (2 sesje co 20 dni) i taką samą
grupę pacjentów CO2 10600nm (2 sesje co 60 dni). Obie grupy leczone wykazywały ujędrnienie pochwy i zwiększenie ilości produkowanego śluzu, ale u pacjentek leczonych laserem
nieablacyjnym (Er:YAG) nie zaobserwowano żadnych uchwytnych komplikacji, natomiast u wszystkich pacjentek po terapii
laserem CO2 wystąpiły zjawiska niepożądane. Metoda FOTONA INTIMA wykonywana laserem Er:YAG tryb daje możliwość kontrolowanego zwiększania temperatury tkanek, która
to jest optymalna do rozpoczęcia procesu retrakcji włókien
kolagenu oraz procesu neokolagenezy, dlatego efekt terapii
jest przewidywalny. Laser CO2 powoduje uszkodzenia termiczne przez co w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie kontrolować temperaturę tkanek i głębokość penetracji.
Metoda FOTONA INTIMA uwzględnia specyficzne właściwości fizyczne promienia laserowego, a obserwowane zmiany
w różnych rodzajach tkanek możemy określić jako tzw. efekty
wtórne działania promieniowania laserowego. Efekt biostymulujący wywołany jest poprawą krążenia, powoduje: odżywienie i regenerację komórek, stymulację syntezy białek,
a także regeneruje naczynia krwionośne, powoduje wzrost
fibroblastów, włókien kolagenowych i komórek nerwowych.
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Efekt przeciwbólowy spowodowany jest hyperpolaryzacją
błon komórek nerwowych, wzmaganiem wydzielania endorfin oraz stymulowaniem regeneracji obwodowych aksonów
po uszkodzeniu nerwów. Efekt przeciwzapalny wywołany
jest przez rozszerzenie naczyń krwionośnych, ułatwienie
wytworzenia krążenia obocznego, poprawę mikrokrążenia,
przyspieszenie resorpcji obrzęków i wysięków, stymulowanie
migracji makrofagów.
Powyższe efekty znalazły potwierdzenie w licznych badaniach in vitro i in vivo. Stwierdza się, że w napromieniowanych
tkankach zwiększa się przepływ krwi, co umożliwia szybszą
wymianę elektrolitów między komórkami, czemu sprzyja
również obserwowana wzmożona angiogeneza, czyli proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Promieniowanie laserowe ma regulujący wpływ na układ odpornościowy.
Obserwowane zmiany stężenia serotoniny i histaminy wiążą
się ściśle z działaniem przeciwbólowym. Skutkiem działania
promieniowania jest także wzmożenie zdolności regeneracyjnych, głównie tkanki łącznej i nabłonka. Pod wpływem
laseroterapii dochodzi do zwiększonej syntezy kolagenu
w fibroblastach oraz ich modyfikacji. Ponadto obserwuje się
przyspieszoną neoangiogenezę, który to proces ma podstawowe znaczenie w gojeniu tkanek.
W laseroterapii nietrzymania moczu wykorzystuje się
wpływ światła laserowego na tkanki organizmu żywego poprzez efekty: foto-chemiczne, foto-termiczne, foto-ablacyjne, foto-mechaniczne. W metodzie FOTONA INTIMA stosuje się głównie termiczne procedury nieablacyjne, dlatego
terapia ta znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu: wysiłkowego nietrzymania moczu, zanikowego zapalenia pochwy,
zespołu relaksacji pochwy, ujędrniania warg sromowych,
a także likwidacji objawów opryszczki pospolitej, wybielania
części intymnych i zabiegach estetycznych (redukcji rozstępów, resurfacingu, peelingu).
W laseroterapii wysiłkowego nietrzymania moczu stosuje się procedurę FOTONA INTIMA do leczenia łagodnego
i umiarkowanego stopnia nietrzymania moczu. W trakcie
zabiegu naświetlanie ścian pochwy powoduje fototermiczne napięcie i obkurczenie okolicy przedniej ściany pochwy,
tylnej pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Światło
laserowe uruchamia remodeling kolagenu + neokolagenezę
- obkurczanie-ujędrnianie tkanek, a tym samym przywrócenie funkcji trzymania moczu
Do zabiegu kwalifikuje się pacjentki z I stopniem (niewielkie
gubienie moczu w trakcie dużego wysiłku fizycznego w pozycji stojącej) i II stopniem nietrzymania moczu (gubienie
moczu w czasie normalnej codziennej aktywności fizycznej,
kaszlu, kichania, śmiechu czy zmiany pozycji ciała). W badaniach kwalifikacyjnych do zabiegu należy uzyskać: prawidłowy wynik badania ginekologicznego, prawidłowy wynik

badania cytologicznego (odpowiednik I/II według klasyfikacji
PAP, prawidłowy wynik wg. klasyfikacji Bethesda), prawidłowy wynik posiewu ze ścian pochwy, prawidłowy wynik testu
PCR z kanału szyjki macicy na obecność DNA: Chlamydia,
Mykoplazma oraz prawidłowy wynik badania ogólnego moczu wraz z posiewem z prawidłowym wynikiem badania USG
TVS dopochwowego: bez obecności mięśniaków, torbieli,
guzów jajników. Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu
FOTONA INTIMA są: choroba nowotworowa, krwawienia
z dróg rodnych, ciąża, nietrzymanie moczu III/IV stopnia.
W kwalifikacji do zabiegu szczególną uwagę należy zwrócić
na pacjentki leczone z powodu nadciśnienia tętniczego krwi
(zwłaszcza leczone nieprawidłowo) oraz pacjentki leczone
przeciwdepresyjnie - leki te mogą powodować przejściowe
nietrzymanie moczu. Po kwalifikacji do zabiegu pacjentka powinna podpisać protokół zgody na zabieg z powiadomieniem
o braku 100 proc. skuteczności, mimo że metoda jest wysoce skuteczna i dotychczas nie zaobserwowano w badaniach
działań niepożądanych.
Po zabiegu przez miesiąc (głównie u pacjentek z niedoborami estrogenów) zalecana jest estrogenoterapia (tabletki,
globulki, krem). W przypadku przeciwwskazań do podawania
estrogenów miejscowo podaje się kwas hialuronowy (zwłaszcza drobnocząsteczkowy w postaci globulek, kremu). W tym
czasie zalecany jest oszczędzający tryb życia i zakaz uprawiania sportów zwłaszcza wyczynowych (przez miesiąc) oraz zakaz stosunków seksualnych (przez 7 dni).
Z dotąd opublikowanych prac badawczych wynika, że zastosowanie lasera Er:YAG (procedura FOTONA INTIMA) zarówno w terapii nieinwazyjnego leczenia WNM, a także zespołu rozluźnienia mięśni dna miednicy wykazało doskonałą
skuteczność w zakresie zmniejszenia objawów tej patologii,
a także w zakresie poprawy napięcia ścian pochwy. W trakcie
terapii jak i po wykonaniu zabiegu (6 miesięcy) nie stwierdzono działań niepożądanych, a procedury charakteryzowały się
wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz krótkim okresem
rekonwalescencji. W najnowszej publikacji po zastosowaniu
leczenia WNM metodą FOTONA INTIMA z zastosowaniem
lasera Er:YAG po zabiegu stwierdzono spowolnienie procesu
degradacji kolagenu obserwując efektywność metody u 70%
pacjentek z I typem wysiłkowego nietrzymania moczu.
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biochemiczne metabolizmu tkanki łącznej.”, FGBWU Wyższego Kształcenia
Zawodowego Wojskowo-Medyczna Akademia im. S.M. Kirowa Ministerstwa
Obrony FR, 2014.
Fistonic I., Findri-Gustek S., Fistonic N., „Minimalnie inwazyjne laserowe leczenie wczesnego stadium wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI)”, 2012,
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Harriss DR, Lacovou J W, Lemberger R J. Periurethral microimplants for the
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(LVT)-ocena innowacyjnej, nieinwazyjnej laserowej terapii zespołu rozluźnienia mięśni dna miednicy”, 2012. Aldana Laser Centre, Caracas, (Wenezuela)
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Pokaż mi

SWOJE GENY,
A POWIEM CI…

Wywiad z
dr hab. n. med. Anną Wójcicką

Zdjęcie z archiwum: Anny Wójcickiej
Rozmawia: Grzegorz Kotoro
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Zespół Warsaw Genomics - Centrum
Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego stanowią lekarze i naukowcy, których główną misją jest stworzenie
i przekazanie pacjentom możliwie czułych i dokładnych testów genetycznych
opartych o najnowsze osiągnięcia światowej nauki. Wykorzystują nowoczesne
narzędzia analizy genetycznej i poszukują w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób.

OKIEM SPECJALISTY

Jednym z członków zespołu i współzałożycielką firmy
jest niesamowita osoba dr hab. n. med. Anna Wójcicka,
której misją jest upowszechnienie wśród Polaków badań
genetycznych jako elementu profilaktyki, diagnostyki
oraz terapii celowanych. Od lat współpracuje z zespołami badawczymi z najbardziej prestiżowych ośrodków
naukowych na świecie. Autorka prac na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce
i w Europie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center
w Ohio State University, Columbus (USA). Jest współautorem szeregu publikacji naukowych dotyczących genetyki nowotworów i kierownikiem projektów badawczych
w tej tematyce.
Otrzymała nagrody i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskiej Federacji Towarzystw
Biochemicznych FEBS, Brytyjskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego oraz wielokrotnie, Zespołową Nagrodę
Ministra Zdrowia.

zować u pacjenta zmianę genetyczną, która odpowiada za wystąpienie choroby. To są właśnie te elementy,
które wciąż odkrywamy i udoskonalamy. Inny istotny
aspekt współczesnej genetyki to także sama technologia analizy. Podczas gdy odczytanie genów pierwszego
człowieka trwało kilkanaście lat, dziś, dzięki postępowi
technologicznemu, możemy zrobić to w kilkanaście dni.
Jest to możliwe dzięki nowej metodzie czytania genów,
nazywanej sekwencjonowaniem nowej generacji. Umożliwia ona równoczesne odczytanie wszystkich genów
pacjenta, czyli analizę całego genomu, albo też odczytanie wszystkich genów o znanym związku z diagnozowaną chorobą. Wcześniej tak nie umieliśmy, musieliśmy
wszystko odczytywać kawałek po kawałku, co znacząco
zwiększało czas wykonania i koszty badania.
GK: A więc obecnie wiemy dużo o genach i ich wadach, co ma największe znaczenie aby skutecznie pomagać potrzebującym?
AW: Znaczenie ma przede wszystkim świadomość, zarówno pacjentów, jak i lekarzy, że takie badania można
wykonać. I że warto je wykonywać!
GK: A genetyka w Polsce? Na jakim jest etapie, jaka
właściwie jest polska genetyka i jak się rozwija?

Grzegorz Kotoro: Wiem, że genetyka od zawsze była
w kręgu Pani zainteresowań, co ją wyróżniało?
Anna Wójcicka: Genetyka to my. W genach, czyli
drobnych instrukcjach, zakodowany jest nasz wygląd,
charakter, zachowanie, zdrowie i choroby. Te instrukcje
są zapisane za pomocą przeszło trzech miliardów liter
(nazywamy je nukleotydami). Uszkodzenie jednej litery
wystarczy do tego, by człowiek urodził się ciężko chory.
Ktoś kiedyś wyliczył, że szansa urodzenia się z konkretnym układem genetycznym wynosi 1 do 10^480000,
a to właśnie ten układ sprawia, że jesteśmy tacy, a nie
inni. Genetyka jest teraz niezwykle szybko rozwijającą
się dziedziną nauki. O istnieniu genów wiemy od niewiele ponad 100 lat, od około 60 lat rozumiemy, jak są
w naszym organizmie przechowywane. Fantastyczne
w genetyce jest to, że umiemy już z niej korzystać, ale
wciąż zostało jeszcze bardzo, bardzo wiele do odkrycia.
GK: Czym była genetyka wczoraj, a czym jest dziś,
patrząc od strony naukowej jak i od strony pacjentów?
AW: Jeśli myślimy o zastosowaniu genetyki w medycynie, to kluczową datą jest rok 2003, w którym zakończono projekt sekwencjonowania - czyli odczytywania
wszystkich genów człowieka. Od tego czasu odczytano
geny kilkunastu tysięcy zdrowych osób z całego świata, co pozwoliło na stworzenie mapy tego, co w naszych
genach jest prawidłowe, a co od tych standardów odstaje, a tym samym może powodować chorobę. Dzięki
temu dzisiaj, kiedy odczytujemy geny indywidualnego
pacjenta, umiemy znaleźć w nich różne chorobotwórcze zmiany. Równocześnie jednak należy podkreślić, że
wciąż nie znamy wszystkich genów odpowiedzialnych
za choroby człowieka, i nie zawsze potrafimy zlokali-

AW: Pod względem dostępu do aparatury oraz kwalifikacji osób, które zajmują się genetyką, ten dział nauki
ma się zupełnie dobrze. Z perspektywy odkryć w zakresie genetyki chorób człowieka ogromnym ograniczeniem jest stosunkowo słaba współpraca pomiędzy
biologami a lekarzami. W tej dziedzinie trudno o wielkie
odkrycia bez prawdziwej, interdyscyplinarnej współpracy. Diagnostyka genetyczna w Polsce jest na etapie
raczej rozwoju, niż ugruntowanego działu medycyny.
Powodów tego stanu rzeczy jest wiele: niedofinansowanie służby zdrowia, co uniemożliwia refundowanie większości badań, ale także podejście wielu lekarzy, którzy
niechętnie do takiej diagnostyki podchodzą.
GK: Czy geny mogą być takim drogowskazem, mapą,
która pozwoli nam lepiej zapobiegać i leczyć?
AW: Oczywiście. Jest już wiele chorób, w których
analiza genetyczna może nam wskazać odpowiednią
prewencję i sposób leczenia. W maju 2017 roku ukazał
się raport naczelnej lekarz Wielkiej Brytanii, prof. Sally
Davies, który został zatytułowany „Generation Genome” Raport ten jest wskazówką dla rządu, w jaki sposób
powinna być kształtowana polityka zdrowotna w kraju.
Prof. Davies jednoznacznie podkreśla, że w XXI wieku
diagnostyka genetyczna powinna być nieodłącznym
elementem opieki medycznej nad pacjentem i wielu
chorób, np. nowotworów, nie powinno się leczyć bez
zaglądania w geny pacjenta.
GK: Czy mogłaby Pani pokrótce opisać drogę jaką
musi przebyć polski pacjent, aby dotrzeć do poradni
genetycznej?
AW: Droga jest trudna i długa. W Polsce mamy mniej
niż 100 praktykujących genetyków klinicznych co powo-
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duje, że oczekiwanie na wizytę w publicznej poradni
wynosi długie miesiące. Tym bardziej istotne jest, by
lekarze innych specjalności także wskazywali swoim
pacjentom zasadność i możliwość wykonania badań
genetycznych. Internista, kardiolog, neurolog – każdy lekarz ma pod opieką pacjentów, którym diagnostyka genetyczna może w sposób istotny zmienić
sposób leczenia i rokowanie. Reakcja na większość
przyjmowanych przez nas leków jest zapisana w genach. Skoro możemy ją przewidzieć, dlaczego nie
zrobić badania przed rozpoczęciem terapii, która
może trwać nawet kilkadziesiąt lat?
GK: W przypadku osoby ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym górnego i dolnego układu pokarmowego, badania genetyczne są pomocne przy
doborze odpowiedniej terapii. Który pacjent powinien być najbardziej zainteresowany testami genetycznymi?
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AW: Tutaj warto wspomnieć o dwóch rodzajach
zmian genetycznych, które możemy badać. Pierwsze
zmiany, o których wspominałam już powyżej, to zmiany obecne w każdej komórce naszego ciała. Rodzimy
się z nimi, i można je oznaczyć w każdej naszej tkance, np. we krwi. Inny rodzaj zmian genetycznych to
zmiany (mutacje), które powstają wyłącznie w tkance
zaatakowanej chorobą, np. tkance nowotworowej.
To są tak zwane mutacje somatyczne. Nie znajdziemy ich we krwi, do badania potrzebujemy wycinek
tkanki nowotworowej pobrany w trakcie operacji.
W terapiach nowotworów ważne są oba rodzaje zmian. Jak wspominałam, od naszej „struktury”
genetycznej zależy reakcja na leki, a w tych lekach
znajduje się także chemioterapia. Reakcja na wiele
substancji, wchodzących w skład klasycznych schematów chemioterapeutycznych (5-fluorouracyl,
związki platyny) jest już od urodzenia zapisana w naszych genach. Odczytanie tych genów umożliwi dostosowanie dawki leku w taki sposób, żeby był jak
najskuteczniejszy i jak najmniej toksyczny.
Inne zmiany odczytamy w wycinku tkanki nowotworowej. W raku jelita grubego w pierwszej linii
leczenia refundowane są już przeciwciała anty-EGFR
(np. cetuksymab), których zastosowanie wymaga wykonania ukierunkowanego badania genetycznego.
Wiemy, że jeśli w tkance nowotworowej występują
mutacje genów KRAS, NRAS, BRAF czy PI3K, taka
terapia będzie mało skuteczna. To tylko przykłady,
ale terapii, w których analiza genetyczna potrafi nam
coś podpowiedzieć, jest coraz więcej.
GK: Które konkretnie nowotwory przewodu pokarmowego mogą cechować się zwiększonym ryzykiem wystąpienia ze względu na uwarunkowania
genetyczne? Kto jest narażony w sposób szczególny
na zwiększone ryzyko zachorowania?
AW: Przede wszystkim rak żołądka i rak jelita grubego. Rak żołądka jest stosunkowo rzadkim nowotworem, dotykającym mniej więcej 1 na 100 osób
(oznacza to, że standardowe, populacyjne ryzyko
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wynosi 1%); zazwyczaj pojawia się późno. Jeśli jednak
pacjent urodzi się z chorobotwórczą zmianą w genie
CDH1, ryzyko raka wzrasta do 70-80%, wzrasta także
ryzyko raka piersi u kobiet. Co ważne, tacy pacjenci
chorują znacznie wcześniej, niż pozostali. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego także jest zapisane w naszych genach. Przy uszkodzeniach niektórych
genów, ryzyko zachorowania na ten nowotwór wzrasta do przeszło 80% (w porównaniu z 6% ryzykiem
populacyjnym), wzrasta także ryzyko nowotworów
jelita cienkiego, u kobiet także macicy i jajników. Jeśli wiemy, że pacjent jest obciążony genetycznie, zaczynamy go badać znacznie wcześniej i intensywniej,
niż pozostałych.
GK: A co w przypadku nieonkologicznych problemów tj. zapalne swoiste i nieswoiste układu pokarmowego, choroba uchyłkowa jelita grubego,
wrzodziejące zapalenie jelita oraz Choroba Leśniowskiego-Crohna?
AW: Te choroby także są zapisane w naszych genach. Chorobę Crohna powodują uszkodzenia około 15 genów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
i chorobę Hirschsprunga – kilka genów. Możemy
zbadać je u pacjenta i powiedzieć, jakie ma ryzyko
rozwinięcia choroby. Podobnie jest np. z nietolerancją glutenu – nie ma możliwości, by pacjent chorował
na celiakię, jeśli nie ma ściśle sprecyzowanych wad
genetycznych. Badania na pewno warto wykonać,
jeśli w naszej rodzinie ktoś przeszedł te choroby.
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GK: Na czym polega metoda sekwencjonowania
nowej generacji (NGS), jakie ma zalety i czym różni
się od dotychczas dostępnych narzędzi?
AW: W Polsce standardowo analizuje się jedynie
kilka mutacji w wybranych genach, np. 5-8 mutacji
w genach związanych z rodzinnym rakiem jelita grubego. Wiemy jednak, że chorobotwórczych zmian
w genach są tysiące; w 70 genach o znanym związku z nowotworami takich zmian jest kilkanaście tysięcy. Ważne zatem, żeby w trakcie badania zajrzeć
wszędzie, gdzie może się kryć obciążająca mutacja.
To właśnie umożliwia nam sekwencjonowanie nowej
generacji. W pojedynczym badaniu analizujemy pełne sekwencje wszystkich genów, które mają związek
z podejrzewaną chorobą.
GK: Wiem, że zespół Warsaw Genomics prowadzi
innowacyjne projekty, czy pacjenci i ich rodziny mają
szanse w nich wziąć w nich udział. Czy coś więcej
może Pani opowiedzieć?

GK: Czy osoby, u których w rodzinie jest pierwszy
stopień pokrewieństwa pojawił się np. nowotwór jelita grubego mogą liczyć na tzw. specjalne traktowanie jeżeli chodzi o badania genetyczne?
AW: Niektórzy pacjenci, których historia rodzinna
spełnia kryteria zespołu genetycznego mogą liczyć
na objęcie opieką w państwowej poradni genetycznej. W ramach poradni pacjent będzie miał przeprowadzone badania genetyczne, zazwyczaj jednak są
to badania bardzo okrojone (np. zamiast kilkunastu
całych genów, bada się kilka mutacji w 3-4 genach).
GK: I co dalej robi pacjent, który otrzymuje wynik
badania, z którego wynika, że ma zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór lub inną chorobę, co
konkretnie powinien zrobić z taką informacją?
AW: Przede wszystkim stosować się do zawartych
w wyniku rekomendacji odnośnie właściwej profilaktyki nowotworów. Przy szczególnych obciążeniach
genetycznych warto wykonać pierwszą kolonoskopię nie w 50., a w 25. roku życia. To po prostu może
uratować nam życie. Ponadto, w Polsce jest realizowany program opieki nad rodzinami wysokiego,
dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania
na nowotwory złośliwe. Pacjenci, u których znaleziona zostanie mutacja wysokiego ryzyka raka jelita
grubego czy piersi mogą zostać zakwalifikowani do
programu i dzięki temu wszystkie badania obrazowe
będą mieli wykonywane za darmo.

AW: Zakładam, że chodzi Panu o program BadamyGeny.pl, w którym oceniamy ryzyko zachorowania
na nowotwory. Innowacyjność programu polega na
tym, że jest to kompleksowe badanie, którego cena
wynosi 399 zł, czyli 10-20 razy mniej, niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ryzyko nowotworu oceniamy
w oparciu o dane genetyczne, medyczne i rodzinne
pacjenta. W oparciu o te dane dzielimy pacjentów na
3 grupy ryzyka. Ryzyko średnie dotyczy osób, u których nie znajdziemy w historii rodzinnej, medycznej
ani w genach niczego niepokojącego. To są pacjenci,
którzy otrzymują standardowe rekomendacje: mammografia w 50. roku życia, kolonoskopia w 55. roku
życia, badanie krwi co dwa lata. Kolejna grupa to
pacjenci o ryzyku podwyższonym. To są zazwyczaj
osoby, u których w genach nic nie znajdujemy, ale
mają na tyle niepokojącą historię rodzinną, że chcielibyśmy, aby badali się trochę częściej i zaczęli to robić 5–10 lat wcześniej niż przy ryzyku populacyjnym.
I w końcu trzecia grupa, czyli pacjenci o ryzyku wysokim, u których znajdujemy chorobotwórczą mutację.
W ich przypadku zalecamy znacząco wzmocniony
nadzór onkologiczny – powinni się regularnie badać
od około 18. roku życia i otrzymują od nas jednoznaczne wytyczne, jakiego rodzaju badania wykonywać. Dane statystyczne sugerują, że nawet milion
osób w Polsce może być obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na raka.
GK: Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, jak
pani sobie wyobraża genetykę za 25 lat, analizując
postęp w przeciągu ostatniego trzydziestolecia?
AW: Przede wszystkim mam nadzieję, że badania
genetyczne będą powszechne i dostępne dla każdego. Myślę też, że za 25 lat będziemy potrafili już
skutecznie naprawiać uszkodzenia genów, a więc nie
tylko zapobiegać powstawaniu choroby genetycznej, bądź też łagodzić jej skutki, ale prawdziwie ją
leczyć. To może zupełnie zmienić świat. ■
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Podstępny złodziej wzroku
- JASKRA
Tekst: Michał Fiedorowicz

Silny ból oczu i głowy, „zamglone” widzenie to objawy kojarzące się z jaskrą. Taki
stan to tzw. jaskra zamkniętego kąta, która charakteryzuje się nagle występującymi
ostrymi objawami, które trudno nomen
omen przeoczyć. Ta postać choroby wymaga natychmiastowej interwencji lekarza. Jest jednak drugie oblicze jaskry –
podstępnie rozwijającej się choroby, która
nieleczona odbiera wzrok powoli, ale nieodwracalnie. Do tej drugiej grupy należy
większość przypadków jaskry. Dlatego
eksperci z okazji Światowego Tygodnia
Jaskry, obchodzonego w tym roku między
11 a 17 marca zachęcają, by skorzystać
z badania przesiewowego.

Rok temu w grudniu w wieku 95 lat zmarł John Glenn. Ten
amerykański astronauta 20 lutego 1962 r. został pierwszym
Amerykaninem, który na pokładzie statku kosmicznego Mercury 6 okrążył Ziemię. Jego podróż trwała 4 godziny 55 minut
23 sekundy. Glenn był nie tylko pierwszym, ale także najstarszym człowiekiem, który poleciał w kosmos, bowiem 36 lat
po pierwszym locie odbył drugi lot kosmiczny na pokładzie
wahadłowca Discovery – miał wówczas ukończone 77 lat.
„Nigdy nie zapomnę widoku Ziemi, gdy spoglądałem na nią
z Mercury’ego w 1962 i 36 lat później z pokładu wahadłowca Discovery. Ale mógłbym tych widoków nie doświadczyć,
gdyby nie proste, szybkie i bezbolesne badanie okulistyczne,
dzięki któremu w porę wykryto u mnie jaskrę” przekonywał
w 2002 r., biorąc udział w kampanii „Save Your Sight From
Glaucoma”.
Według szacunków WHO na jaskrę choruje około 77 milionów ludzi na świecie (wśród celebrytów m.in. Bono, aktorka
Whoopi Goldberg czy śpiewak Andrea Bocelli), a 6 mln jest
niewidomych z jej powodu. W Polsce na jaskrę choruje około
200 tys. osób, a 600 tys. jest nią zagrożonych. „Jaskra jest
drugą najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie i dotyka proporcjonalnie częściej kobiet i Azjatów. Szacuje się, że w 2020
roku liczba osób z jaskrą na świecie wzrośnie do 79,6 mln
i spowoduje ślepotę całkowitą u około 11,2 mln osób” – piszą
H.A. Quigley i A.T. Broman w tekście „The number of people
with glaucoma worldwide in 2010 and 2020” opublikowanym
w „The British Journal of Ophthalmology”. Jedyną metodą
ochrony przed chorobą są badania kontrolne u okulisty raz
na 2 lata: pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie dna oka,
nerwu wzrokowego i pola widzenia. Ryzyko zachorowania na
jaskrę rośnie wraz z wiekiem i obciążeniem rodzinnym. Jeżeli jaskra występowała w rodzinie, badania trzeba powtarzać
częściej.
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USZKODZENIE NERWU WZROKOWEGO
Czym jest jaskra? Najprościej mówiąc chorobę powoduje
uszkodzenie komórek nerwowych w siatkówce (tzw. komórek zwojowych siatkówki), których wypustki - aksony - tworzą
nerw wzrokowy. Nerw wzrokowy to gruby, złożony z około
miliona pojedynczych włókien nerwowych kabel łączący oko
z mózgiem, który po rejestracji obrazu przez oko przesyła informację do mózgu.
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Co powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego? Przez lata
funkcjonowały dwie hipotezy dotyczące patogenezy jaskry:
mechaniczna i naczyniowa. Zgodnie z hipotezą mechaniczną
przyczyną jaskry jest uszkodzenie powodowane przez nadciśnienie śródgałkowe. Tzw. ciecz wodnista wypełnia gałkę
od przodu (czyli przedział gałki ocznej znajdujący się przed
soczewką i tęczówką), zaopatruje w tlen i składniki odżywcze oraz odprowadza produkty przemiany materii z rogówki
i soczewki (które nie mają własnych naczyń krwionośnych).
Gdy oko wytwarza i odprowadza taką samą ilość cieczy
wodnistej ciśnienie śródgałkowe jest prawidłowe i wynosi
ok. 16 mm Hg. Jeśli jednak system odprowadzania cieczy
zawodzi (np. przez zablokowanie tzw. kąta przesączania),
ciśnienie rośnie i może uszkadzać nerw wzrokowy. Nowsze
badania wykazały jednak, że wiele osób z podwyższonym
ciśnieniem (ciśnienie śródgałkowe powyżej 21 mm Hg) nie
rozwija jaskry (stan taki obecnie określa się jako „nadciśnienie oczne”). Zarazem u niektórych chorych na jaskrę ciśnienie nigdy nie przekracza 21 mm Hg (ten typ choroby określa
się terminem „jaskra normalnociśnieniowa”); ocenia się, że
nawet do jednej trzeciej wszystkich pacjentów z jaskrą ma
normalne ciśnienie śródgałkowe. Tak więc podwyższone ciśnienie choć jest jednak nadal uważane za główny czynnik
ryzyka tej choroby nie jest ani wystarczające, ani konieczne
do zdiagnozowania jaskry.
Zgodnie z drugą hipotezą naczyniową uszkodzenie nerwu wzrokowego i/lub tarczy nerwu wzrokowego następuje
w wyniku niedokrwienia siatkówki i/lub nerwu wzrokowego
spowodowanego zmniejszeniem przepływu krwi przez siatkówkę. Obecnie wyróżnikiem jaskry są zmiany chorobowe
nerwu wzrokowego. Nowsze badania wskazują, że zmiany
w jaskrze występują także wzdłuż całej drogi wzrokowej oraz
w korze wzrokowej. W eksperymentalnej jaskrze wywołanej
zablokowaniem odpływu cieczy wodnistej u małp obserwowano zanik neuronów ciała kolankowatego bocznego, a przy
pomocy obrazowania rezonansem magnetycznym obserwowano zanik istoty białej w obrębie promienistości wzrokowej
u pacjentów z jaskrą przebiegającą z normalnym ciśnieniem
śródgałkowym.

GENY JASKRY?
Ryzyko zachorowania na jaskrę rośnie wraz z wiekiem i obciążeniem rodzinnym, dlatego pod uwagę bierze się udział
w chorobie czynników genetycznych. Badanie, które w kwietniu 2016 r. ukazało się w prestiżowym czasopiśmie „Nature
Genetics”, pozwoliło na wskazanie pięciu genów powiązanych z rozwojem tej choroby. Kierowany przez singapurskich
badaczy prof. Tina Aunga i prof. CC. Khora zespół badaczy
z 24 krajów (w tym z Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) przebadał ponad
10,5 tys. pacjentów z jaskrą pierwotną z zamykającym kątem
przesączania. „Dotąd wiadomości na temat genetycznego
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podłoża jaskry pierwotnej z zamykającym kątem przesączania były skąpe i nieliczne. Wiadomo było, że na jej rozwój
wpływa np. budowa oka czy jego struktura, co w jakimś
sensie jest genetycznie uwarunkowane. Mówiło się, że jeśli
matka ma taką jaskrę, to i dziecko może mieć jaskrę. Ale konkrety nie były znane” - powiedział w rozmowie z PAP jeden
z uczestników badań, prof. Tomasz Żarnowski z Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie. Naukowcy sądzą, że wiedza o genetycznym podłożu jaskry pozwoli skuteczniej rozpoznawać
ryzyko wystąpienia choroby. Osoby z większym ryzykiem jaskry będą wiedziały, że muszą częściej chodzić na badania,
stosować krople. Dzięki temu rozwój choroby będzie pod
kontrolą, a objawami choroby będzie można się zająć już na
wczesnym jej etapie.

PIERWOTNA CZY WTÓRNA?
Jaskra może mieć wiele postaci. Najczęstszą postacią jaskry w Polsce (w ponad 70 proc. przypadków) jest tzw. pierwotna jaskra otwartego kąta przesączania, w której dochodzi
do utrudnienia w odpływie cieczy wodnistej powodowanego
nieprawidłową strukturą kąta przesączania, siateczkowato
utkanej przestrzeni pomiędzy tylną obwodową powierzchnią rogówki a przednią nasadą tęczówki. Wyróżnia się także
jaskry wtórne, wywołane m. in. depigmentacją, zapaleniem,
neowaskularyzacją (powstawaniem nowych patologicznych
naczyń krwionośnych) czy urazem. Jaskra może też być wrodzona - jest wówczas często wynikiem wad komory przedniej
oka.
Ok. 5 proc. chorych w Polsce cierpi z powodu tzw. jaskry zamkniętego kąta. W tej postaci choroby zablokowany jest odpływ cieczy wodnistej do kąta przesączania. Ten typ choroby
występuje nagle, towarzyszą mu gwałtowne objawy – silny
ból głowy, oczu, nagłe zaburzenia widzenia. W przypadku
„ostrego ataku jaskry” konieczna jest natychmiastowa wizyta
na ostrym dyżurze okulistycznym. Lekarze próbują wówczas
najpierw obniżyć ciśnienie w oku lekami, a następnie mogą
wykonać ambulatoryjny zabieg laserem, ewentualnie zoperować chorego. Obie te metody leczenia mają za zadanie ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z oka w przyszłości.
Niestety we wspomnianej już wcześniej najczęstszej postaci
jaskry chory nie czuje bólu, jest więc nieświadomy postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Badania epidemiologiczne prowadzone w latach 1999-2002 wśród mieszkańców
Wrocławia wykazały, że 7 na 10 pacjentów, u których zdiagnozowano jaskrę nie miało pojęcia, że z ich wzrokiem dzieje
się coś niedobrego.

LECZENIE JASKRY
Obecne leczenie jaskry polega głównie na obniżaniu ciśnienia śródgałkowego. Można je obniżać farmakologicznie,
podając leki (zwykle w postaci kropli do oczu) zwiększające
odpływ cieczy wodnistej i/lub zmniejszające jej produkcję.
Sporym udogodnieniem dla pacjentów są specjalne formy leków, które nie zawierają substancji konserwujących
i zmniejszają ryzyko skutków ubocznych przy długotrwałym
stosowaniu. W celu udrożnienia odpływu cieczy wodnistej
stosuje się także laseroterapię lub zabiegi chirurgiczne takie
jak wycięcie tęczówki lub wycięcie elementów tkanek w kącie
przesączania (trabekulektomię). Wiele z tych zabiegów poprawia sytuację, przynajmniej na jakiś czas, ale żaden z nich
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nie leczy oczu radykalnie, tak jak np. usunięcie zmętniałej soczewki w przypadku zaćmy.
Dużym problemem jest nieregularne przyjmowanie leków
przez pacjentów. Zespół prof. Żarnowskiego z Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie wykonał badania, które pozwoliły
ocenić, jaki procent pacjentów stosuje się do zaleceń okulistów. W tym celu zastosowano specjalne pojemniki na krople
do oczu, które rejestrowały użycie leku – duża część pacjentów stosowała lek kilka dni po wizycie u lekarza i ponownie
– dopiero przed kolejną wizytą. Tymczasem sukces leczenia
polega na systematycznym przyjmowaniu leków, do końca
życia – w leczeniu chodzi bowiem o to, by sytuacja się nie
pogorszyła.

NEUROPROTEKCJA W JASKRZE
Obiecującym kierunkiem leczenia są badania nad neuroprotekcją, czyli bezpośrednią ochroną komórek nerwowych przed degeneracją. Niektóre leki obniżające ciśnienie
śródgałkowe przejawiają własności neuroprotekcyjne w badaniach przedklinicznych, np. betaksolol i timolol. Niestety
działanie neuroprotekcyjne tych leków jest skromne i nie są
one pozbawione efektów ubocznych, niebezpiecznych szczególnie dla starszych pacjentów.
Wśród kandydatów na leki neuroprotekcyjne do stosowania w leczeniu jaskry istotne miejsce zajmują substancje
ograniczające stres wolnorodnikowy, wśród których można
wyróżnić, np. tzw. zmiatacze wolnych rodników (substancje
szczególnie łatwo reagujące z rodnikami i obniżające ich stężenie). Witaminy A i E wydają się być użyteczne w usuwaniu
wolnych rodników w czasie neurodegeneracji siatkówki, chociaż nie ma dotychczas klinicznych dowodów ich aktywności
w zatrzymywaniu czy spowolnianiu jaskrowej utraty komórek
zwojowych siatkówki.

TYDZIEŃ JASKRY – ZBADAJ SIĘ
W związku ze zbliżającym się Światowym
Tygodniem Jaskry Polskie Towarzystwo
Okulistyczne i Sekcja Jaskry PTO, przy
współudziale Polskiego Związku Niewidomych organizuje akcję „Polscy okuliści
kontra jaskra”. Jej celem jest zwiększenie
świadomości pacjentów na temat choroby
i wzrost wykrywalności choroby we wczesnym stadium. W ramach akcji PTO zaprasza do zgłaszania poradni okulistycznych
w celu wykonania badania przesiewowego
w kierunku jaskry u pacjentów, którzy nie
są chorzy na jaskrę i nie odwiedzili okulisty przez ostatni rok. Badanie nie wymaga
skierowania do okulisty. W badaniu przesiewowym prosimy o wypełnienie ankiety,
badanie ciśnienia, pachymetrii i dna oka.
Akcja jest organizowana w dniach między
11 a 17 marca. Z uwagi na duże zainteresowanie akcją PTO prosi o wcześniejszą
telefoniczną rezerwację wizyt. Lista gabinetów będzie sukcesywnie aktualizowana
o nowe zgłoszenia. Wszystkie placówki
i terminy zgłoszone do akcji są dostępne
w zakładce „Lista gabinetów” na stronie
www.tydzienjaskry.pto.com.pl

OBIECUJĄCA CYTYKOLINA
Polscy naukowcy z Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z zespołem
prof. Pawła Grieba z IMDiK PAN w Warszawie zajęli się badaniem substancji, wykazującej neuroprotekcyjne właściwości,
a konkretnie cytykoliną – naturalnie występującą w organizmie substancją biorącą m.in. udział w biosyntezie lipidów
tworzących błony komórkowe. „Jako neurofarmakolog i okulista, przyglądając się tej substancji stwierdziłem, że ona bardzo pasuje do dynamiki i charakteru jaskry. Po raz pierwszy na
świecie mój zespół zaproponował zastosowanie u pacjentów
z jaskrą cytykoliny w postaci doustnych tabletek” – powiedział
PAP prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Naukowiec wraz
z zespołem prof. Jerzego Toczołowskiego, prof. Zbigniewa
Stelmasiaka, prof. Konrada Rejdaka i dr. Marka Kamińskiego,
badał pacjentów z jaskrą leczonych tabletkami z cytykoliną,
różnymi metodami, zwłaszcza testami elektrofizjologicznymi.
„Badania wykazały bardzo wysoką skuteczność cytykoliny
jako środka, który chroni, a przede wszystkim hamuje śmierć
komórek zwojowych siatkówki oka. Nasze wyniki potwierdzone zostały przez inne niezależne ośrodki naukowe, m.in. we
Włoszech i Korei” wylicza prof. Rejdak. Tabletki z cytykoliną
mają wspierać standardową terapię leczenia jaskry i wzmacniać jego efekty, są dostępne także w Polsce. ■
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Czas na wspólne
odprężenie
Tekst: Elwira Jeunehomme

Specjaliści promujący zdrowy styl życia (lekarze, psycholodzy zdrowia, terapeuci, fizjoterapeuci) potwierdzają znaczący wpływ warunków
środowiskowych i tryb życia, który prowadzimy
na kondycję psychofizyczną i nasze zdrowie.
Program dnia wypełniony zadaniami do zrealizowania w trybie przyśpieszonym, licznymi zajęciami, nadmiarem informacji, wrażeń i przeżyć powodują stres i związane z tym męczące
napięcie oraz dolegliwości bólowe w różnych
częściach ciała. W tej gonitwie zabraknąć może
czasu na odpoczynek, ruch i inne ważne dla
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zdrowego funkcjonowania czynności. Doświadczają tego stanu bardzo często dorośli, a z nimi
również ich dzieci. Z moich zawodowych obserwacji wynika, że pośpiech i związany z tym stres,
niepokój rodziców/dziadków jest często zaraźliwy
dla dzieci. Możemy wtedy mówić o przypadku
dziecka niespokojnego, bardzo ruchliwego z różnego rodzaju trudnościami. Zagonieni dorośli nie
zawsze zauważają to przełożenie. Dopiero informacje nauczycielek dzieci i młodszych i starszych,
mogą zwrócić uwagę dorosłego na problem.
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O jakich trudnościach dziecka mogą wtedy dowiedzieć się rodzice/dziadkowie?
• Zwiększona ruchliwość – bieganie, wstawanie, odwracanie się, głośne mówienie, krzyki, manipulowanie
przedmiotami, wiercenie się. Męczliwość i inne oznaki
zmęczenia.
• Słaba koncentracja uwagi, obniżona percepcja słuchowa,
wzrokowa – dziecko prawidłowo słyszy, widzi a ma trudność z odtworzeniem tego co usłyszało, zobaczyło.
• Gwałtowne, silne reakcje emocjonalne. Łatwość popadania w złość, gniew, poczucie frustracji. Impulsywność
- reagowanie natychmiast po pojawieniu się bodźca, bez
zastanowienia się. Możliwa płaczliwość. Stąd mogą wynikać konflikty z rówieśnikami.
• Trudność z wykonaniem zadania wymagającego wysiłku
intelektualnego, brak cierpliwości, niechęć wykonywania
długich, złożonych zadań.
• Problem ze rozumieniem poleceń.
• Występowanie zachowań sprzeciwiających się poleceniom, prośbom dorosłego.
• Trudność w samodzielnym organizowaniu sobie zabawy,
poczucie nudy.
• Problem z czekaniem na swoją kolej.
Wymienione powyżej trudności są możliwe do zaobserwowania, natomiast nie oznacza to, że u każdego dziecka
występują wszystkie. Jest to kwestia oceny indywidualnych możliwości psychofizycznych. Rzetelna analiza pozwoli rozpoznać genezę trudności i wykluczyć zaburzenia, którymi zajmuje się specjalista.
Myśląc o wsparciu i pomocy dziecku, które doświadcza
pobudzenia, niepokoju, napięcia i wynikających stąd
trudności w funkcjonowaniu, warto pomyśleć o zachowaniu odpowiednich zasad w postępowaniu z dzieckiem.

Starajmy się, próbujmy, uczmy się…, rozwijajmy się
razem z dzieckiem.
1. Zadbajmy o siebie – znajdźmy w sobie spokój i wyciszenie, zregenerujmy umysł i ciało choć trochę na początek.
Łatwiej wtedy będzie o zachowanie spokoju, cierpliwości
w kontakcie z dzieckiem.
2. Szanujmy, akceptujmy dziecko, dajmy mu swoją uwagę
i wsparcie zwłaszcza wtedy, gdy mierzy się ze swoimi
trudnościami.
3. Zadbajmy o przestrzeń i organizację zajęć: porządek i estetyka pomieszczenia, minimalizacja bodźców (dźwięk,
bodźce wzrokowe), ilości zabawek, atrakcji.
4. Ograniczmy czas dziecka przeznaczony na patrzenie
w ekran (smartfon, laptop, telewizor).
5. Dostosujmy ilość zajęć i atrakcji adekwatnie do możliwości i potrzeb dziecka, mających związek z wiekiem – ograniczone możliwości niedojrzałego układu nerwowego,
skutkują przemęczeniem.

6. Zadbajmy o stałość, rytm dnia, wystarczającą ilość czasu
na wykonanie różnych czynności bez pospiechu, wystarczająca ilość snu, raczej o stałej porze.
7. Zadbajmy o zaspokojenie jednej z ważniejszych rozwojowo potrzeb, potrzeby ruchu i odpoczynku.
8. Pamiętajmy o indywidualnych możliwościach i potrzebach dziecka, do nich a nie do własnych ambicji dostosujmy stawiane wymagania (możliwości intelektualne
i emocjonalne).
9. Nauczmy dziecko radzić sobie ze złością, gniewem, frustracją. Uczmy dziecko oczekiwania na przyjemności,
czekania na swoją kolej.
10. Mówiąc do dziecka zadbajmy o wspólne pole uwagi kontakt wzrokowy, wzajemne słuchanie, zadbajmy aby
nasze komunikaty wyrażane były krótko, zrozumiale, konkretnie. Dla pewności sprawdźmy czy dziecko zrozumiało
to, co do niego powiedzieliśmy.
Nieocenione w swoim efekcie może być zorganizowanie
czasu na wspólne zabawy z dzieckiem, zabawy mające
na celu wspólne z dzieckiem poszukiwanie i uczenie się
odprężenia, relaksu, smakowania ciszy i spokoju wokół.
Oto kilka propozycji, które mogą zainspirować nas do
wymyślania innych zabaw.1
Zaczynamy odreagowaniem napięcia, emocji.
• „Przepychanki, mocowanki” – siedzimy na podłodze,
przyklejeni do siebie plecami, przepchamy się naciskając
na plecy partnera (dziecko naciska plecy rodzica, rodzic
naciska plecy dziecka). To samo możemy zrobić swoimi
stopami siedząc do siebie przodem, dłońmi leżąc na
brzuchu.
• „Startujący pojazd kosmiczny” – naśladujemy odgłosy startującego pojazdu uderzając, stukając w podłogę
dłońmi, palcami, tupiąc stopami, głośno, coraz głośniej,
aż do momentu, gdy pojazd wystrzeli w przestrzeń, odleci, zniknie i nastąpi cisza.
• Leżąc na podłodze, przyklejamy swoje ciało do podłogi w leżeniu na plecach, na brzuchu. Mocno dociskamy,
trzymamy przez chwilę i puszczamy poszczególne części
ciała. Rodzic wymienia kolejne części ciała.
Rozciągamy ciało. Proste ruchy wydłużające mięśnie
rąk, nóg, brzucha, pleców.
• Sięgamy jak najdalej do góry, w bok, do tyłu, do przodu
wyprostowanymi rękoma.
• Leżąc na plecach w pozycji litery X wyciągamy jak najdalej, wyprostowane ręce i nogi.
• Wspinamy się po linie – niewidzialna lina wisi w powietrzu, my wspinamy się łapiąc za linę i sięgając coraz wyżej
rękoma.
Inspiracją do przedstawionych zabaw była metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, książka „Zabawy odprężające dla dzieci. Pomysły,
zabawy i ćwiczenia na każdy dzień” Ursula Rucker-Vennemann, wyd.
Jedność, Kielce 2003

1
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Uczymy się oddychać, bo oddech daje siłę i spokój.
• Wciągnij powietrze nosem, czyli wdech nosem, dziecko
może na początku położyć swoją dłoń na ustach, wypuść
powietrze ustami, podmuchaj na swoją dłoń.
• Dziecko/rodzic/dziadek wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami, wprawiając w ruch trzymane przez dorosłego na nitce kolorowe piórko, suchy listek. Po zamianie,
dmucha dorosły, dziecko trzyma nitkę.
• W leżeniu na plecach, kładziemy maskotkę na brzuchu
dziecka, dziecko oddychając obserwuje jak unosi się
i opada maskotka.
• Leżąc na plecach z rękoma ułożonymi na brzuchu wolno oddychamy i czujemy jak unoszą się i opadają nasze
dłonie.
• Dziecko i dorosły oddychają spokojnie, a następnie rysują markerem na kartce swój oddech, w postaci linii, która
wznosi się do góry i opada w dół.
Układanie, przekładanie, dotykanie.
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• Układanie kamyków, muszelek, kasztanów, patyków mandale układane na kartce papieru, kawałku prostokątnego lub okrągłego kawałka filcu, płaskim plastikowym
talerzu, wypełnionym piaskiem, mąką ziemniaczaną.
• Worek skarbów – wypełnienie woreczka drobnymi
przedmiotami o różnej temperaturze, twardości, strukturze, wilgotności – dziecko/dorosły wkłada do worka swoją dłoń, bierze jakiś przedmiot i nazywa swoje odczucia
dotykowe charakterystyczne dla danego przedmiotu.
Próbuje zgadnąć - co to jest?
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Odprężenie poprzez dotyk.
• Masowanie leżącego na brzuchu dziecka/dorosłego,
poprzez opukiwanie, ostukiwanie, przesuwanie rozstawionymi palcami dłoni, delikatne łapanie fałdu skóry, poszczypywanie, zdecydowane głaskanie, naciskanie całą
dłonią, piąstką.
• Masowanie poprzez przesuwanie po ciele kolczastej,
gumowej piłeczki albo jazdę samochodzikiem po ciele
dziecka/dorosłego.
• Zakończenie zabaw pozycją „kołyski” - rodzic/dziadek
siada na podłodze w siadzie rozkrocznym, dobrze jest
oprzeć plecy, a dziecko siada na podłodze, plecami
opiera się o brzuch dorosłego. Rodzic/dziadek obejmuje dziecko swoimi rękoma, przytula do siebie, kołysze
delikatnie dziecko na boki. Dodatkowo czas ten można
jeszcze uprzyjemnić słuchaniem ulubionej muzyki lub
ulubionej bajki.

Przedstawione przeze mnie propozycje aktywności, które mogą wspomóc dziecko i rodziców/dziadków w osiąganiu wyciszenia, odzyskaniu siły i pozytywnej energii,
mogą na początku wprawiać w zakłopotanie, zarówno
dziecko, jak i dorosłych. Bierze się to stąd, że na co dzień
dominuje wokół nas hałas, rozgardiasz, pośpiech. Nie
trzeba zniechęcać się, tylko małymi kroczkami szukać
przyjemności w doświadczaniu ciszy i odprężenia. Dajmy
więc sobie i dziecku czas, by móc z nich w pełni korzystać, organizując przestrzeń do ich doświadczania. ■
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SEN

Ból i jego leczenie
część 2

Tekst: Gabriela Wachowiak-Andersen
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Odczucie bólu, jest rezultatem skomplikowanej kombinacji wielu czynników.
Bodziec bólowy powoduje uwalnianie
pewnych substancji, które wywołują reakcję we włóknach nerwowych, po których
sygnał przemieszcza się do centralnego
układu nerwowego czyli mózgu. To aktywacja odpowiednich części mózgu jest
odpowiedzialna za to, że odczuwamy ból.
(dokładniejszy opis był w zimowym wydaniu Po Prostu Żyj).

Z badań tych wynika, że wiele czynników psychicznych i emocjonalnych ma wpływ na odczucie bólu
i jego tolerancję.
I tak ból pogarsza/wzmacnia się przez:
• zaburzenia snu/bezsenność
• lęk/obawę
• smutek/depresję
• samotność
• zmęczenie/stres
• bezczynność
Więc nie trudno się domyślić, że złagodzenie bólu,
poza oczywiście lekami przeciwbólowymi, następuje
przez:
• dobry sen

Dostępne dzisiaj technologie, jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, potrafią uwidocznić miejsca,
które zostają aktywowane podczas tego procesu. Dzięki nim
wiemy dzisiaj, że oprócz miejsc, z których otrzymujemy informację o fizycznej komponencie bólu (np. parzenie, kłucie,
ucisk) aktywuje się wiele innych miejsc, które nie są odpowiedzialne za odczucia fizyczne ale psychiczne jak np. skupienie
uwagi, obawa, strach, agresja/gniew czy depresja. Co więcej
okazuje się, że w przypadku bólu chronicznego, komponenta
psychiczna bólu jest bardziej zaznaczona i jej nasilenie wzrasta z czasem. Przeprowadzono wiele badań nad tym zjawiskiem i wiedza, którą mamy dzisiaj pozwala na lepsze zrozumienie problematyki bólu, a co za tym idzie, jego leczenia.
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• pozytywne nastawienie do życia,
a w szczególności do przebiegu leczenia
• dobry kontakt z zespołem leczącym
(lekarz, pielęgniarki, terapeuci)
• radosne przeżycia
• poparcie i zrozumienie u rodziny i przyjaciół
• aktywność fizyczna i psychiczna
Na wiele z tych czynników mamy sami wpływ i możemy je regulować bez używania leków. Dzisiaj rozważymy SEN, który odgrywa bardzo ważną rolę w całym
procesie odczuwania bólu.
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Badania eksperymentalne wykazały, że przy braku snu,
nasilenie bólu może wzrosnąć nawet o 50%. Warto więc
poświęcić mu trochę uwagi.
Sen, jak i inne funkcje organizmu, jest sprawą indywidualną. Byli ludzie jak Napoleon Bonaparte czy papież Jan
Paweł II, którzy spali tylko 3-4 godziny na dobę, a przecież
dokonywali wielkich rzeczy. Jednakże zwykli śmiertelnicy
mają zapotrzebowanie na więcej snu. Ogólnie rzecz biorąc,
1/3 część naszego życia, spędzamy, a raczej powinniśmy spędzić, w „błogiej nieświadomości”, czyli śpiąc. Jeśli piszę „powinniśmy” to dlatego, że większość z nas, z takich czy innych
powodów, nie poświęca na sen wystarczającej ilości czasu.
A tymczasem sen jest absolutnie niezbędny do normalnego
funkcjonowania organizmu, a tym bardziej organizmu chorego, doznającego bólu, szczególnie w postaci przewlekłej.
Zamiast szczegółowej fizjologii snu, chcę państwu przedstawić zarys procesu - dla zrozumienia jego ważnej roli dla
naszego organizmu.
Organizm nasz funkcjonuje dzięki zegarowi biologicznemu, który wyznacza rytm dobowy, w którym na
przemian śpimy albo czuwamy (jesteśmy rozbudzeni). Nie tylko sen, ale i inne biologiczne funkcje jak temperatura ciała, akcja serca i oddychanie czy wydzielanie hormonów, są poddane
właśnie tym dobowym zmianom i dlatego ta
cykliczność rytmu ma kluczowe znaczenie.
Niektóre hormony są właśnie produkowane
i wydalane w czasie snu, którego niedostatek
albo zaburzenie może w efekcie doprowadzić do
ich braku. Dobry sen jest warunkiem regeneracji sił
i optymalnego funkcjonowania organizmu.
Czynnikiem, któremu przypisuje się znaczenie w prawidłowym działaniu zegara biologicznego jest melatonina. Jest to
rodzaj hormonu, a właściwie substancja sygnalizująca, podobna do neurohormonów bowiem przenosi ona informacje
między komórkami nerwowymi. Produkowana jest w małym
gruczole, umieszczonym głęboko w mózgu, zwanym szyszynką. W jej komórkach z aminokwasu zwanego Tryptofan, poprzez serotoninę, tworzy się melatonina.
Szczyt produkcji melatoniny i wydalania do krwioobiegu,
wypada na godziny nocne (między 0.00 a 2.00) i wymaga
ciemności. Nadmierna ilość światła w godzinach przeznaczonych na sen, powoduje zmniejszenie jej produkcji. Dlatego
też ludzie pracujący na zmiany oraz zmieniający szybko strefy
czasowe (długodystansowe podróże samolotem) mają często problemy ze snem.
Produkcja melatoniny zależy również od obecności w organizmie odpowiednich substancji m. in. cynku i selenu oraz
właśnie tryptofanu.

Z powyższego wynika, ze możemy pomóc organizmowi
w produkcji Melatoniny dwoma drogami:
1. przez regulację dopływu światła
2. przez zmiany dietetyczne

Odnośnie pkt. 1
• najlepiej znaleźć się w łóżku przed północą
• sypialnia ma być tak zaciemniona, jak to tylko możliwe.
Można użyć materiałowej „maski” na oczy. Stwierdzono, że
u niektórych ludzi nawet światło lampy ulicznej, wpadające
do sypialni, może obniżyć poziom melatoniny.
• usunąć wszystkie źródła światła niebieskiego (które jest
szczególnym wrogiem melatoniny) jak TV, komputer itp. Badacze snu mówią, że sypialnia jest przeznaczona tylko do rzeczy na „s” czyli spanie i seks - i to jest dobra reguła :).
• przed snem ograniczyć przyjmowanie pobudzających pokarmów (ostre, bogato przyprawiane) i napoi (kawa, czarna
herbata itp.)
• zakończyć intensywne wysiłki fizyczne (jogging, fitness itp.) najpóźniej 3-4 godziny przed planowanym snem i ogólnie starać się wyciszyć.
Zaleca się również dodatkową stymulację
świetlną rano lub przed południem, ograniczając w ten sposób produkcję melatoniny
w ciągu dnia. Najlepiej wyjść na godzinny
spacer bo nawet w najpochmurniejszy dzień
jest na dworze jaśniej niż w pomieszczeniach
zamkniętych. Z braku tej możliwości można
użyć specjalnych lamp (np. Daylite 820), których
światło ma tą samą długość fali co słoneczne.
Odnośnie pkt. 2
• uzupełnić dietę dodatkiem selenu i cynku, są one również
przydatne i w innych procesach,
• tryptofan, który jest prekursorem melatoniny znajduje się
w takich produktach jak spirulina, soja, wątróbka z kurczaka,
mięso z kurczaka i indyka, tofu (serek z soji), migdały i orzeszki ziemne,
• gotowa już melatonina znajduje się w ryżu, owsie, kukurydzy, imbirze, pomidorach i bananach.
Melatonina jest również do nabycia w formie tabletek. Można
się uciec do tej formy jeśli w/w rady nie odniosą oczekiwanego skutku. Jednakże jej przyjmowanie radziłabym przedyskutować z lekarzem.

Jak widać, są możliwości pomocy. Tak więc, już dzisiaj
zastanówmy się czy nie warto zrewidować naszych nawyków związanych z higieną snu, ażeby dobrze wykorzystać ten dar natury z pożytkiem dla naszego zdrowia. ■
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Nieperfekcyjne
        rodzicielstwo
Tekst: Karolina Ślusarczyk

Rodzicielstwo to trudna sztuka. To nie
jest coś z czym się rodzimy - do tego dojrzewamy, tego się uczymy często metodą
prób i błędów. Czasem zastanawiam się czy współcześni rodzice mają łatwiej niż ci
sprzed chociażby dwóch dekad (teoretycznie
tak powinno być). Przecież mamy do dyspozycji wiele narzędzi, które sprawiają, że wiedzę teoretyczną mamy w małym palcu. Ale
mam wrażenie, że mamy słabszą niż starsze
pokolenia praktykę. Rodzimy mniej dzieci niż
nasze mamy czy babcie, korzystamy z pomocy członków rodziny czy przyjaciół, którzy
w kilku sprawach mogą nas wyręczyć, mamy
do dyspozycji wiele rozwiązań, które po prostu ułatwiają nam życie. To mamy łatwiej czy
trudniej?
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Łatwiej?
Rodzice powinni sobie pomagać i korzystać w wiedzy,
którą mają inni rodzice, a przy okazji psychologowie czy terapeuci. Dlatego coraz chętniej sięgają po dedykowane im
książki. Szukają w nich wskazówek, które pomogą im dobrze
pełnić tę ważną rolę, szukają wsparcia i pomocy, czytają je,
by wiedzieć więcej. Sama także należę do tej grupy i z dużym zaciekawieniem śledzę rynek poradników dedykowanych rodzicom. Oczywiście, nie brakuje pozycji, które nic
nie wnoszą do naszego życia. Ale na szczęście jest także
sporo wartościowych książek dotyczących rodzicielstwa,
chociażby tego określanego mianem „pozytywne” czy „bez
przemocy”. I tak po lekturach okazuje się, że wiele zasad
typowych dla tej filozofii wyznawałam i praktykowałam instynktownie od lat. Jednak o wielu fundamentalnych kwestiach zapominamy, a dzięki tym lekturom odkrywamy je na
nowo, spoglądamy na dany problem świeży okiem i dziwimy się, że „dlaczego na to nie wpadłam, przecież to takie
proste i oczywiste” (nie, nie planuję wydać książki).
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Trudniej?
Są dni, podczas których komunikacja rodzic-dziecko przebiega wzorowo, ze spokojem, uprzejmością i miłością. Cenię
sobie to, że jestem przyjacielem mojego dziecka. Wiem, że
niektórzy rodzice wolą zachować dystans i wyraźnie zaznaczyć to, że są rodzicem, i ostatecznie to do nich należy ostatnie słowo. Nie oceniam takiego podejścia - każdy wybiera
swoją drogę komunikacji. Ja zdecydowanie jestem zwolenniczką „pozytywnej”. Są też dni, kiedy jest zupełnie odwrotnie i rozlana woda jest powodem do wybuchu negatywnych
emocji. Mam takie dni... wtedy odrobinę dłuższe niż zwykle
wiązanie butów czy nawet głośny śmiech są zapalnikami, które za moment generują wybuch bomby niemal atomowej.
Nie będę pisała o przyczynach takich stanów - to temat-rzeka
i zagadnienie na kolejny artykuł. W takich kryzysowych momentach o pozytywną reakcję jest trudno. Przelewam swoje
negatywne uczucia na dziecko, zresztą zupełnie niepotrzebnie. Dopiero po chwili oddechu dochodzi do mnie, że postąpiłam źle. Krytykuję siebie jako rodzica. Warto zauważyć,
że nie wspominam o roli partnera, męża. Oczywiście jego
obecność i rola wychowawcza jest równie istotna jak moja,
ale w moim odczuciu to kolejny temat na kolejny artykuł (od
zawsze wiadomo, że kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa,
dlatego podejście do rodzicielstwa zależy od płci. I jestem
tego zdania, że nie zawsze powinni mówić jednym głosem).
Doświadczenia trudności i porażek w komunikacji z dzieckiem sprawiają, że droga do pozytywnego rodzicielstwa nie
wydaje się prosta, gładka i szybka. I to prawda, ponieważ
potrzeba sporej wiedzy i przede wszystkim szczerych chęci,
by po jakimś czasie z nierówności wyjść na prostą. I właśnie
wtedy kiedy droga jest kręta, kiedy nie jest łatwo pokonać
przeszkody - uczymy się najwięcej. Taki czas w wychowaniu jest potrzebny, ponieważ dzięki temu stajemy się lepsi
w ogóle jako ludzie.
Nieperfekcyjne rodzicielstwo sprawia, że:
1. Możemy być egoistami.
W pozytywnym tego słowa znaczeniu - myśleć choć czasem o sobie. A przyznaję, że to bywa trudne. Łatwo popaść
w przesyt - sądzimy, że kiedy chcemy być perfekcyjnym
rodzicem, musimy zwykle postępować według wzoru (np.
wyczytanego w książce), bo tylko wtedy osiągniemy cel.

Takie postępowanie sprawia, że nie dajemy sobie wolności
w rodzicielstwie, nie dajemy sobie miejsca na błędy, i dlatego, kiedy się pojawią, tak trudno nam się z nimi pogodzić.
A przecież każdy z nas jest inny, ma inny temperament,
pracę, sposób bycia a to wszystko wpływa na to jakim jesteśmy rodzicem. Dlatego musimy czytać poradniki między
wierszami i dopasowywać do siebie, a nie odwrotnie.
2. Możemy popełniać błędy.
To jak ze zdobywaniem nowych umiejętności przez dzieci:
zwykle wspieramy je, kibicujemy, namawiamy do eksperymentowania i próbowania nowych rozwiązań. Bądźmy tacy
dla siebie - kibicujmy sobie i eksperymentujmy, dając sobie
prawo do uczenia się na własnych błędach.
3. Upadamy i podnosimy się.
Zamiast być superbohaterem dla naszego dziecka, możemy być... supernormalni. Możemy czegoś nie wiedzieć, nie
potrafić zrobić. Możemy bez wstydu pokazać dziecku, że
w życiu dorosłego także jest miejsce na niewiedzę, a co za
tym idzie - na błędy (i przeprosiny).
4. Czasem dopada nas zmęczenie.
Uczenie się nowych zachowań wymaga czasu, cierpliwości
i wytrwałości. Zamiast czuć się winnym lub sfrustrowanym,
możemy przyznać się do wyczerpania i zmęczenia, i zrobić
wszystko, by w miarę szybko wrócić do formy. Przyznanie
się do słabości nie zawsze przychodzi rodzicom łatwo, ale
pomaga im być lepszym.
5. Możemy prosić o pomoc.
Jeśli rodzic oceni, że droga, którą akurat wybrał, jest trudna, jest to wystarczający powód do tego, by prosić o pomoc.
6. Możemy zaoferować pomoc.
Jeśli jesteśmy już w tym momencie, to mamy sporą wiedzę
i kapitał, którym możemy podzielić się z innymi. Pomagajmy rodzicom, którzy walczą, są zdezorientowani i sfrustrowani. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jesteśmy empatyczni.
7. Możemy czuć radość.
Słuchając i dając wybór, nie krytykując i nie krzycząc możemy czuć się spełnieni. A podwójnie możemy się cieszyć
w momencie, kiedy robimy to w chwili słabości, zmęczenia
czy wyczerpania. ■

www.dziecisawazne.pl
www.natuli.pl
www.nosidla.pl
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WIECZORNE OBŻARSTWO
groźne dla zdrowia!
Tekst: Adam Dziki

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

„Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem,
a kolację oddaj wrogowi” – zasadność tego starego przysłowia potwierdzają najnowsze badania naukowe.
Późny powrót do domu z pracy, obfita kolacja i oglądanie kolejnego sezonu ulubionego serialu np. na Netflixie – wielu z nas spędza tak wieczory. Ale naukowcy
alarmują, że wieczorne jedzenie może powodować wiele problemów: nie tylko
powoduje wzrost wagi, zwiększa ryzyko cukrzycy czy zawałów serca, pogarsza
pamięć i powoduje koszmarne sny. Zamiast nakładać sobie wieczorem na talerz
solidną porcję gulaszu czy spaghetti przeczytaj ten tekst!
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Tycie po trzeciej
„Przez lata uważano, że kalorie to
kalorie, niezależnie kiedy je konsumujemy. Ale najnowsze badania pokazują, że pora posiłku może jednak wpływać na to, jak te kalorie przyswajamy”
mówi Joy Dubost, rzeczniczka amerykańskiej Academy of Nutrition and
Dietetics. Sekunduje jej Kelly Allison
ze School of Medicine’s Center for Weight and Eating Disorders na University
of Pennsylvania: „badania wskazują, że
kiedy posiłki są zjadane późno w nocy,
bez uwzględnienia zwykłego dobowego cyklu snu i czuwania danej osoby,
wówczas organizm kumuluje więcej
kalorii z posiłku, zamiast wydatkować
je na energię, co objawia się przyrostem tkanki tłuszczowej i masy ciała.”
Na wagę dobowego rytmu zwraca
uwagę Michael Breus, chronobiolog.
W swojej bestsellerowej książce „Potęga KIEDY. Żyj w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem” przytacza badania
zespołu prof. Marty Garaulet z hiszpańskiego Universidad de Murcia.
W badaniu z 2013 roku, które objęło
420 osób cierpiących na nadwagę lub
otyłość, naukowcy rozpisali uczestnikom dietę 1400 kalorii na dwadzieścia
tygodni. Połowa uczestników jadała
wcześnie, największy posiłek przypadał przed godziną 15, natomiast druga
połowa jadała później, największy posiłek przypadał po 15. „Obie grupy jadały takie same ilości takiego samego
jedzenia, ćwiczyły z podobną intensywnością i częstotliwością, przesypiały podobną ilość godzin i odznaczały
się podobnym poziomem hormonów
głodu, ale te jedzące wcześniej straciły
średnio 10 kg; a te później 7,5 kilograma” pisze Breus.
W przeprowadzonym dwa lata później badaniu zespół Garaulet zaobserwował, że gdy uczestnicy jedli lunch
po godz. 16.30 spalali mniej kalorii,
odpoczywając i trawiąc posiłek, niż
gdy jedli lunch ok. 13 – w obu grupach
kaloryczność posiłków, jak i poziom
aktywności badanych był identyczny.
Garaulet zauważyła, że późne jedzenie
utrudnia metabolizowanie węglowodanów, w grupie jedzącej później zaobserwowała też zmniejszoną tolerancję glukozy, która może prowadzić do
rozwoju cukrzycy.
„Wpływ na takie zachowanie organizmu może mieć szereg czynników:
temperatura ciała, nasze reakcje bio-

chemiczne czy poziom hormonów” zauważa Steven Shea, dyrektor Oregon
Institute of Occupational Health Sciences na Oregon Health & Science University. Po godzinie 15 następuje spadek poziomu kortyzolu i adrenaliny, bo
zgodnie z naturalnym rytmem dobowym nasz organizm zaczyna szykować
się do spoczynku. Nijak ma to się do
współczesnego czasu pracy (z której
wyjdziemy najwcześniej ok. 17, a gdzie
jeszcze zrobienie zakupów, odebranie
dzieci ze szkoły czy przedszkola, wieczorny trening czy kino). Aby więc móc
funkcjonować do późnych godzin nocnych fundujemy sobie obfitą kolację!

Nawał kalorii i zawał gotowy!
Badacze z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania
poprosili grupę zdrowo odżywiających
się badanych, aby przez osiem tygodni jedli trzy posiłki i dwie przekąski
dziennie między 8 rano a 7 wieczorem,
a przez kolejnych osiem tygodni między 12 w południe a 11 w nocy. W czasie trwania eksperymentu badani kładli
się spać o 11 wieczorem, a wstawali o
8 rano. Wyniki? Gdy badani zaczęli jadać później, nie tylko przybrali na wadze, podwyższeniu uległ ich poziom
glukozy i cholesterolu we krwi. „Późne jedzenie może powodować wzrost
ryzyka cukrzycy oraz chorób naczyniowych np. miażdżycy a w efekcie zawału serca” mówi autor badań Namni
Goel. Do tych czynników badacze
z tureckiego Dokuz Eylül University,
którzy zbadali pod tym kątem 700
osób dorzucają wysokie ciśnienie
krwi: 24 proc. badanych, spożywający
obfity posiłek na dwie godziny przed
snem miało w nocy wysokie ciśnienie
krwi (w grupie jedzącej wcześniej tylko
14 proc.). Złudzeń nie pozostawia też
raport, opublikowany na łamach magazynu „Circulation” American Heart
Association. Jego autorzy wzięli pod
lupę gromadzone w latach 1992-2008
dane 26 902 mężczyzn w wieku 45-82
lata dotyczące m.in. ilości oglądanej
telewizji, aktywności fizycznej, diety, wskaźnika masy ciała BMI, a także
czynników społecznych, takich jak
status zawodowy, stan cywilny, regularność wizyt lekarskich czy obecność
nałogów. Wyniki? Uczestnicy, którzy
podjadali w nocy, często po tym, jak
położyli się już spać, obarczeni byli
o 55 proc. wyższym ryzykiem choro-

by niedokrwiennej serca niż ci, którzy
spożywali kolację o normalnej porze.
Szkodził też brak śniadania: wśród
uczestników, którzy przeważnie nie
jadali śniadań ryzyko ataku serca lub
śmierci spowodowanej chorobą niedokrwienną serca było o 27 proc.
wyższe niż w przypadku osób, które
spożywały poranny posiłek. Już w czasie trwania badań ponad 1,5 tys. mężczyzn doświadczyło pierwszych problemów z sercem.

„Wkurzone” jelita i żołądek
Późne jedzenie obciąża nie tylko
serce czy trzustkę, ale cały nasz organizm. Na strawienie dużej kolacji żołądek i jelita potrzebują około sześciu
do ośmiu godzin. Jeśli w tym czasie
zachowamy pozycję wyprostowaną,
grawitacja pomoże układowi trawiennemu przepchnąć pożywienie do jelit,
a ruch (choćby spacer z psem) pobudzą perystaltykę. Gdy jednak po obfitym posiłku zalegniemy na kanapie
przez telewizorem wzrasta u nas ryzyko refluksu – cofania się treści pokarmowej z żołądka do przełyku, która
objawia się zgagą, piekącymi bólami
zamostkowymi lub bólami brzucha.
Może skutkować też poranną chrypką
lub suchym kaszlem. Ta przypadłość,
gdy nie jest odpowiednio leczona w niektórych przypadkach może nawet rozwinąć się w rzadką formę raka
przełyku. Potwierdzają to badania japońskich naukowców, opublikowane
w „The American Journal of Gastroenterology”, które wskazują, że osoby,
które jedzą ostatni posiłek później niż
trzy godziny przed snem, są bardziej
narażone na wystąpienie refluksu.
Zajęty układ trawienny nie ma też
czasu się oczyścić. „Jelito cienkie to
typ pucusia, który nawet po wielkiej
imprezie od razu sprząta kuchnię. Już
w godzinę po trawieniu odźwiernik żołądka otwiera bramki i wymiata resztki do jelita cienkiego. Wtedy jelito
inicjuje potężną falę, która przesuwa
wszystko ku przodowi. Każdy z nas słyszał nieraz, jak pracuje jego wewnętrzny sprzątacz: to właśnie tak zwane
burczenie w brzuchu, które wbrew pozorom wcale nie pochodzi z żołądka,
tylko głównie z jelita cienkiego. Nie
jest oznaką głodu – to sygnał, że między jednym trawieniem a drugim jest
wreszcie chwila spokoju na zrobienie
porządków! (...) Jeżeli w tym czasie
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coś zjemy, sprzątanie natychmiast zostanie przerwane. Bez przerwy coś podjadając, odbieramy sprzątaczowi możliwość wywiązania się z obowiązków”
pisze Giulia Enders w fascynującej książce „Historia
wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ
naszego ciała”.

Złe sny i gorsza pamięć
Obciążony trawieniem organizm gorzej też wypoczywa. Badania Tore Nielsena, dyrektora Dream
& Nightmare Laboratory w Hôpital du Sacré-Coeur
w Montrealu, przeprowadzone na grupie 400 studentów, wskazują że spożywanie przed snem posiłków
obfitych w produkty mleczne (mleko, sery, jogurty)
może zwiększyć prawdopodobieństwo niespokojnych snów. Jak tłumaczy badacz późne podjadanie
prowadzi do dyskomfortu trawiennego, a w efekcie
trudności ze snem. A niewyspanie może z kolei wpływać negatywnie na naszą pamięć. Badacze z University of California przez dwa tygodnie karmili jedną
z grup myszy (zwierząt o nocnym trybie życia) w dzień,
podczas, gdy drugą, jak zwykle w nocy, a następnie
sprawdzali ich funkcje poznawcze (m.in. zdolność
rozróżniania nowych przedmiotów w klatce). Myszy,
których cykl dobowy został zaburzony przez dzienne karmienie miały zdecydowanie większy problem
z tymi zadaniami, pogorszeniu uległa też ich pamięć
długoterminowa.

60

Koktajl plus ćwiczenia
Czy to znaczy, że musimy całkowicie zrezygnować
z podjadania? A co jeśli ssanie w żołądku przed pójściem spać jest nie do zniesienia? Naukowcy radzą, by
obfitą kolację zastąpić czymś lekkostrawnym np. koktajlem proteinowym. Badania pokazują, że taka przekąska może wzmóc metabolizm, a mięśniom pomóc
zregenerować się, zwłaszcza po ciężkim dziennym
wysiłku. W jednym z badań 44 zdrowych młodych
mężczyzn, którzy przez trzy miesiące pili przed snem
takie koktajle, a w dzień intensywnie trenowali znacząco zwiększyli masę mięśniową (w porównaniu
do grupy, która koktajlu przed snem nie dostawała.
W innym badaniu zespół Michaela Ormsbee z Institute of Sports Sciences & Medicine na Florida State
University serwował bogaty w proteiny koktajl grupie kobiet, zmagających się z otyłością. Te, które piły
przed snem koktajl były mniej głodne rano, ale miały
podwyższony poziom glukozy. Gdy jednak kobiety
do menu, oprócz koktajlu włączyły ćwiczenia (trzy
razy w tygodniu) nie tylko nie czuły się rano głodne,
spadł im też poziom glukozy.
Każdy, kto kiedyś był na diecie wie, jak trudno wytrwać w całodziennym reżimie dietetycznym. „Jeśli
już mamy poluzować sobie restrykcje to lepiej zrobić to w ciągu dnia, aby napad głodu nie dopadł
nas wieczorem” radzi Traci Mann, prof. psychologii
na University of Minnesota, autorka książki „Secrets
From the Eating Lab: The Science of Weight Loss,
the Myth of Willpower and Why You Should Never
Diet Again”. ■
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Pearls™ – super pochłaniacz
saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny
woreczek z zagęszczoną zawartością?
Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,
bez konieczności opróżniania woreczka
i wypuszczania gazów?
Komfort i bezpieczeństwo
Super pochłaniacz pearls™ zapewnia wszystkie korzyści
zwykłych saszetek żelujących jak:
• większy komfort
• minimalizacja ryzyka podciekania
• bardziej płaski i dyskretny woreczek
• rzadsze opróżnianie
• neutralizacja zapachów z woreczka
• redukcja odgłosów z woreczka
oraz dodatkowe korzyści dzięki nowej technologii Activeone™
zapewniającej kontrolę nad zapachami i zapobiegającej balonowaniu.
W trakcie badań laboratoryjnych oraz testów konsumenckich udowodniono, że
pearls™ znacząco zmniejsza lub całkowicie eliminuje niepożądane zapachy
– podnosząc poczucie komfortu oraz świeżości, zwłaszcza w trakcie
opróżniania oraz wymiany woreczka.
Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również przeciw balonowaniu
woreczka Activeone zawarta jest w każdej maleńkiej saszetce. Wrzucenie jednej saszetki
do woreczka zapewni poczucie komfortu i dyskrecji noszonego woreczka. To bardzo istotne z uwagi
na fakt, iż balonowanie woreczka spowodowane nadmierną ilością zbierających się gazów podnosi ryzyko
podciekania treści jelitowej pod płytkę. 8 na 10 ileostomików używających peArLs twierdzi, że zapach z woreczka
został zmniejszony lub wyeliminowany.

• Zmniejszone balonowanie
• Większy komfort noszonego woreczka
• Zminimalizowane ryzyko podciekania
• Bardziej płaski i dyskretny woreczek
• Rzadsze opróżnianie
• Zmiejszone odgłosy z woreczka
• Wspomaga dobry sen bez obaw o awarię

szybKie, czyste i łAtwe do użyciA
1. Umieść całą saszetkę w woreczku – treść jelitowa zagęści
się. Nie rozrywaj saszetki przed włożeniem do woreczka.
2. Opróżnij woreczek jak zwykle.
Dodatkowe saszetki możesz wkładać przez otwór do
odpuszczania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Treść
jelitowa może być ciemniejsza po użyciu saszetek lub zawierać
czarne kropki. To oznaka działania systemu ActiveOne™.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi zawartą na
opakowaniu.

Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl
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Od „antychwały”
do samochwały….
Czyli o tym, że mamy prawo
dobrze o sobie myśleć i mówić!
62

Tekst: Monika Mularska-Kucharek

Któż z nas nie zna wiersza Jana Brzechwy „Samochwała”,
który za pomocą zgrabnych rymów piętnuje samochwalstwo
i z pewnością zniechęca do mówienia o sobie w superlatywach. I choć być może nie wszyscy z nas pamiętają ten wiersz
słowo w słowo, to wieloletnie doświadczenie trenerskie i terapeutyczne daje mi podstawę do stwierdzenia, że zawarte
w nim przesłanie mocno weszło Polakom w krew. Nie tylko
mówienie o sobie dobrze przychodzi z trudem większości ludzi, ale, niestety, także takie myślenie. Bardzo często zewsząd
daje się słyszeć, że nie wypada się chwalić, mówić o sobie
pozytywnie, bo jest to źle odbierane, wręcz nieakceptowane,
i co istotne, że nawet grozi wyśmianiem. Och, jakże często
na potwierdzenie tych słów przywoływana jest wspomniana „Samochwała”. Niestety, taką postawą i zachowaniem
wzmacniamy schematy pozbawiające nas tego, do czego
mamy niezbywalne prawo, czyli do myślenia o sobie dobrze!
Pamiętajmy, że w takim myśleniu, nie ma niczego nagannego!
Mamy także prawo dobrze o sobie mówić. W tym również nie
ma nic złego, szczególnie gdy wymaga tego sytuacja, okoliczności, gdy toczymy nieustanną walkę z naszym wewnętrznym krytykiem, który to deprecjonuje, poniża i podważa to,
co dobre i pozytywne zaniżając tym samym naszą samoocenę. Chciałoby się zatem rzecz – nie dokarmiajmy tego krytyka
negatywnymi myślami i słowami na swój temat! Tym bardziej,
że głos krytyka powoduje, że tracimy wiarę w siebie, słabną
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nasze możliwości i rezygnujemy z dążeń, ponieważ brak nam
pewności, że sobie poradzimy. Co istotne, krytyk wewnętrzny
obniża nasze poczucie własnej wartości, a to z kolei przekłada
się nie tylko na nasz dobrostan psychiczny, ale także na nasze funkcjonowanie w życiu. Wielokrotnie nie zdajemy sobie
bowiem sprawy, jak ważna jest nasza samoocena, wiara w siebie, aby dobrze w tym życiu sobie radzić i realizować zarówno cele prywatne, jak i zawodowe. Należy zatem wzmacniać
w sobie poczucie wartości, pracować nad pozytywnym obrazem samego siebie, poprawiać samoocenę i neutralizować
krytyka wewnętrznego. Pamiętajmy, że mamy prawo dobrze
o sobie myśleć i że nie ma ludzi idealnych! Mamy także prawo do popełniania błędów! Spójrzmy zatem na siebie z innej
perspektywy i zmieniajmy niekorzystne dla nas schematy myślenia!
Jedno jest pewne, samoocena czy poczucie wartości nie
są czymś stałym i niezmiennym! I nawet jeśli w życiu dorosłym jest nam nieco trudniej myśleć o sobie dobrze, bo nie
słyszeliśmy pozytywnych komunikatów na swój temat w dzieciństwie, byliśmy krytykowani, to nie przekreśla to szansy na
to, żeby podnosić swoją samoocenę i wzmacniać poczucie
swojej wartości. Warto robić to tu i teraz, koncentrując się na
tym, co dobre, pozytywne, na tym, co umiem, wiem, osiągnęłam. To działa, wiem to nie tylko z autopsji, ale także z doświadczeń terapeutycznych czy trenerskich. Warto również
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odpuścić swoim rodzicom czy też tym, którzy nas zranili,
mówiąc nam przykre, negatywne i raniące nas słowa, ponieważ umiejętność przebaczania, to - jak twierdzi Brian
Tracy - to jeden z podstawowych filarów adekwatnej samooceny. Tzw. prawo wybaczania mówi, że nasze zdrowie
psychiczne odpowiada naszej zdolności do przebaczania
i zapominania urazy. Kiedy mamy poczucie, że zostaliśmy
skrzywdzeni, to wchodzimy w rolę ofiary, a wtedy trudno
o dobre myśli o sobie i wiarę we własne siły, możliwości,
trudno o pozytywną samoocenę. Trudno o nią także wówczas, kiedy swoje osiągnięcia i pozytywne efekty podejmowanych wysiłków opisujemy słowem „udało się”. Trudno dlatego, że nasz mózg odczytuje to jako przypadek,
szczęście, przychylność losu, fart itp. Gdzie tu sprawstwo,
podmiotowość, gdzie szansa żeby wzmocnić swoje zasoby
i budować adekwatną samoocenę? Czyż nie warto zatem
wyjść z niekorzystanych schematów myślenia i działania
i spojrzeć na siebie bardziej przychylnie i pozytywnie, przypisywać sobie osiągnięcia i sukcesy, te mniejsze i większe,
doceniać za podejmowanie działania i wysiłki? WARTO!
Może już najwyższy czas, żeby zaakceptować i polubić
siebie. Jeśli mamy z tym problem, może warto dostrzec to,
co pozytywne i dobre w naszym życiu, i co istotne zauważyć i to docenić. Warto również mówić sobie miłe słowa,
niekoniecznie w myślach... I co ważne, należy przyjmować
komplementy i pozytywne komentarze pod swoim adresem z wielką otwartością i akceptacją, są one niezbędne do
życia niczym powietrze. Człowiek to istotna „komplementolubna”, a słowa mojego wiersza, dedykuję tym, którym
„Samochwała” weszła zbyt w krew.

ANTYCHWAŁA
Antychwała gdzieś tam stała
I tak sobie urągała!
Nie umiem nic, nie wiele wiem,
Staję się gruba, gdy coś zjem,
W lusterku brzydko wyglądam,
Na innych dziwnie spoglądam,
Jak coś powiem, to żałuję,
Słowem, życie mnie stresuje.
Mogłabym być piękna, mądra taka,
Oryginalna, wyjątkowa, nie nijaka.
Mieć swe lico piękne takie,
I te wdzięki różnorakie,
Zgrabne nóżki, pupcie w normie
Kroczyć przez życie dumnie!
Lecz nie mogę choćbym chciała,
Bo mnie „Samochwała” kreowała!
I choć w skrajnej skromności wzrastałam,
Przed komplementami się wzbraniałam,
To dziś już wiem, że prawo mam,
Myśleć o sobie dobrze tu i tam!
I już żadna ze mnie antychwała
A i Brzechwy „Samochwała” się schowała.
Wyszłam z kąta, nie urągam, nie narzekam,
Wiem co znaczę i gdy chwalą nie uciekam!
Tego życzę wszystkim i każdemu z osobna,
Bo człowiek to istota „komplementolubna!”

Zachęcam do pozytywnego myślenia i mówienia dobrze o sobie, a tym samym do budowania adekwatnej
samooceny, czyli takiej, w ramach której jest miejsce
zarówno na zalety, jak i wady, nad którymi możemy pracować. I co istotne, warto wziąć odpowiedzialność za
swoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Bo choć
to naturalne, że oczekujemy komplementów od innych,
i te pozytywne słowa nie tylko poprawiają nasz nastrój,
ale wzmacniają poczucie własnej wartości, to i tak nasza
rola w budowaniu adekwatnej samooceny jest największa
oraz najważniejsza. Oby nie było tak, jak w historii pewnej
Pani, która ze smutkiem westchnęła „Już tyle lat czekam,
aż ktoś doceni to co robię, pochwali…” Ile? - zapytałam
z czystej ciekawości. A może z dziesięć będzie! Odpowiedziała, dodając: I jak tu mieć dobrą samoocenę?
A zatem ujmując rzecz metaforycznie, warto spojrzeć
na samoocenę, jak na filiżankę, z której pijemy herbatę
czy kawę. Pewnie, że jest miło, gdy ktoś ją zrobi dla nas,
postawi przed nami, czy nawet poda do łóżka, ale przecież najczęściej to my sami dbamy o to, aby móc napić się
tego, co lubimy. I co najważniejsze, nie jest bez znaczenia
dla nas, co w tej filiżance jest. Podobnie z samooceną, bo
poza tym, że sami możemy ją budować, to mamy także
wpływ na to, jaka ona będzie. I tak, jak miło jest napić się
tego, co lubimy, delektować smakiem, zapachem zawartości naszej filiżanki, tak miło jest mieć pozytywny obraz
samego siebie. Jedno i drugie ma przecież wpływ na nasze emocje, postawy i zachowania. Wypełniajmy zatem
naszą filiżankę samooceny tym, co dobre, pozytywne,
miłe. W przenośni, a nawet i dosłownie! Jeśli trudno nam
myśleć o sobie dobrze, a nasza samoocena jest zaniżona,
to może warto dla odmiany zapełnić filiżankę karteczkami, na których napiszemy to, co osiągnęliśmy, co potrafimy robić, w czym jesteśmy dobrzy, za co siebie lubimy, za
co lubią nas nasi najbliżsi, co w nas cenią itp. I może właśnie wówczas, gdy pojawią się pewne zawirowania obniżające nasze poczucie własnej wartości, albo zbyt mocno
uaktywni się nasz wewnętrzny krytyk, to wówczas sięgając
po jedną czy drugą kartkę z filiżanki samooceny nie tylko
poprawimy sobie nastrój, ale również wzmocnimy swoje
poczucie własnej wartości. Ach, i to co najważniejsze –
najlepiej zacząć od dziś, od teraz! ■
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SSS
Tekst: Małgorzata Kalicińska
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Co to jest ta wiosna?!

Tak to już jest, że wiosną wszyscy czujemy się tak, jakby nam za uszami zakwitały
kwiatki. Nawet gdy przytyliśmy po zimie to jednak czujemy się lżejsi, byle zapach
ziemi powoduje pisanie wierszy a jak już coś zakwitnie, na ten przykład bzy – to
tańczymy z mopem, szczotką, a bywa, że z mężem, bo działa na nas S.S.S.

Pierwsze S, czyli SŁONECZKO

a fotonów. Tak naNapisałam bo i gdzieś to przec zytałam, że to zasług
. Zbyt zawiłe? To
jogólniej – to są kwanty pola elektromagnetyc znego
k zimą też jest
jest światło! I co w tym odkry wczego – zapytacie? Wsza
ach i za wczeświatło, świeci słońce, odbija się w śniegu albo kałuż
tak mówią
bno,
podo
ą
Wiosn
ia!
padan
kąt
śnie niknie. Ha! Ważny jest
się taki, że o wiele
naukowcy i warto ich posłuchać, kąt padania staje
takie okienko
mamy
oku
w
A
oka.
do
nam
a
więcej tego słonka wpad
dociera tak, żeby
do mózgu. Zimą światło ma taki kąt, że do mózgu nie
towujemy, że jest
narobić tyle radości co wiosną. Ot tyle tylko, że odno
takie miejsce w którym
dzień. A wiosną to światło wpada przez to okienko w
, (hormon snu), zasilona
nasz mózg, a w nim szysz ynka produkująca melatoninę
arzamy w jelitach(!) daje nam
fotonami światła słonecznego i serotoniną którą wytw
kopa radości.
i powoduje tę nieznośną lekkość bytu, która się
Serrotonina to bardzo fajny hormon. Uszczęśliwia nas
śladu, gdy ciepłe majty i czapki lądują w zimowej
ujawnia gdy zakwitają żonkile, gdy po śniegu nie ma
ście wiosną. Oczy wiście latem też.
szafie. A więc SŁONKO daje nam uśmiech, piegi i szczę
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Skąd jeszcze bier zemy tę seroton
inę?

Drugie S, czyli SŁODKOŚCI

Serotonina powstaje nie tylko w
skutek spotkania z melatoniną, ale
też z tryptofanem – to związek chemic zny poc
hodzenia zewnętrznego (z jedzen
ia). To białko.
Ale nie powstanie i nie dostanie
się do krwi, jeśli mu nie pomoże…
cukier! Dzisiaj
cukier jest na indeksie, więc mó
wi się, że osoby walczące z nadwag
ą i przecukrzeniem muszą ten cukier zała
twić sobie w produk tach węglow
odanow ych,
ale zwykli ludzie bez podobnych
ogranic zeń z powodzeniem mogą
zakońc zyć
obiad miłym, staroświeckim des
erem. Okazuje się że słodki des
er miał
sens! A już szczególnie to, co rob
i moja synóweczka i czego mnie
też
nauczyła – zamiast pucharu bite
j śmietany czy kawałka Pavlove
j
z owocami, czy też muf finki, pąc
zka czy co tam - wystarc za nam
mała czekoladka. Dla mnie z wisi
enką – poproszę!
Organizm wie, co dobre!
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No i to ostatnie S, czyli stary, ciągle modny i lubia

ny SEKS!

Czy potrzeba uzasadnień?
mózgu obraz, a też dotyk, zaGdy przez owo okienko w oczach wpadnie nam do
obrazem spowodować nahem,
zapac
pach kogoś, kto jest w stanie tym dotykiem,
, że nie pasuje a jednak
bywa
(albo
ń
sze zwariowanie, bo pasuje jak ulał do marze
całą symfonię) to niby
ale
ci,
radoś
k
okrzy
serce drgnęło i wydało z siebie nie tylko
I tylko kompletnie
wcy.
nauko
ą
mówi
–
ia
skąd to? No właśnie z serotoniny, to chem
Bywa, że tylko
oko.
w
sobie
li
wpad
pani
nie wiedzą czemu akurat TEN pan i TA
orfinową,
o-end
ninow
seroto
burzę
pani
jednostronnie… TEN pan spowodował u
miłości
ej
mnion
wzaje
nieod
j
yczne
eufor
a ona w nim wcale – wówc zas po okresie
kiedy
To
…
seksu
do
co
A
.
burzy
ej
pozostaje depresja. Odpad tej serotoninow
i dochodzi do miłości
jest już owa wzajemna fascynacja (dużo serotoniny)
to, co powoduje
jest
to
ie
właśn
cielesnej (jeszc ze więcej serotoniny) to
śliwy i trwały
szczę
y,
zgodn
był
szczy t szczęścia. A dalej? Żeby związek
nymi – oksymiłos
mi
czara
z
potrzeba jeszcze dwóch substancji do kotła
lnego.
wspó
wiele
już
mają
tocyny i wazopresyny, ale one z wiosną nie

Z wiosną życzę wszystkim dużej dawki
serotoniny i chlustu endorfin! ■
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foto: Bernard Branecki

Pierwszy dzień
wiosny
Tekst: Anna Kaszubska

Od wiosny tego roku mam wielki zaszczyt zaprezentować Państwu na łamach Po prostu ŻYJ cykl niesamowitych i emocjonalnych felietonów Anny Kaszubskiej. Ania była postacią wyjątkową i chociaż 31 marca minie już rok od Jej odejścia, nadal wielu z nas ma przemożną chęć umówienia się z Nią na spotkanie,
rozmowę, kawę i śmiech. Pozostały nam po Niej wspomnienia i świadectwo świadomego odchodzenia.
Anna Kaszubska (1977-2017) pedagog, wykładowca akademicki, kobieta o złotym sercu i wrażliwej duszy, pisarka. Autorka zbiorów „Bajkoterapia”, „Bajkowa mozaika”, „Bajki pełne miłości” oraz książki
„Muzyka świata czyli jak obudzić Leona”. Jej ostatnia publikacja (marzec 2016) to „186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga matki.” - pełna emocji opowieść o silnym antywojennym przekazie, opowiadająca
o pierwotnej kobiecej więzi, sile, wierze w życie, nadziei i miłości.
Teksty pochodzą ze strony annakaszubska.pl.
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Niezapomnianej lektury i wielu przemyśleń
Redaktor Naczelna
Bianca-Beata Kotoro
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***Pierwszy Dzień Wiosny***
Przez wiele lat miałam taki zwyczaj, że był to dzień,
w którym świętowałam życie, przebudzenie i z tej
okazji sama sobie kupowałam kwiaty, czasem obdarowywałam nimi kogoś…
W tym roku moje świętowanie wygląda zupełnie
inaczej.
Jestem chora. Latem kilkakrotnie zatrzymałam
śmierć. Teraz, każdy mój dzień to zmaganie. Z traumą
umierania, fizycznym bólem, który od wielu miesięcy towarzyszy mi codziennie, ze strachem co dalej
i z przejmującą tęsknotą za życiem.
Moje życie się podzieliło. To normalne. Każda trauma dzieli życie na części. Moje też pękło. I jestem
w tej drugiej jego części.
Diagnoza brzmi – zakrzepica. Nikt nie wie dlaczego tak pazerna. Dlaczego zatrzymała mi serce?
Dlaczego zagarnęła płuca, żyły i tętnice? Dlaczego
zaprowadziła w moim ciele nieodwracalne zmiany?
Dokonała takich zniszczeń! Zatrzymała mnie w biegu,
z głową pełną pomysłów, z marzeniami o podróżach,
z planami, chęcią działania…
Jest mi smutno. Bardzo smutno. Jestem bardzo
zła, pełna żalu. Codziennie płaczę z tęsknoty za życiem. Ze złości na moje ograniczenia. Mój organizm
nieustannie domaga się snu. Może dlatego, że wtedy
nie myślę o tym czego nie mogę, nie czuję bólu, nie
złoszczę się na los i moją niemoc, słabość.
Kiedy planuję kolejne dni, często zapominam
o chorobie. Tak jak wczoraj… Zaplanowałam wyjście
z dziewczynkami do kawiarni, wspólny obiad w barze
mlecznym, a potem indyjskie święto Holi w Muzeum
Etnograficznym. Zapomniałam, że w połowie siedzenia nad kawą już będę zmęczona. Wróciłyśmy do
domu prosto z kawiarni. Nie dałam rady nic więcej.
Odsypiałam kilka godzin tę wycieczkę.
Ale…dziś święto wiosny, przełom, zaczyna się nowy
rok wegetacyjny… spróbuję i ja!
Mam plan. Małe kroki. Powoli. Dokądś dojdę przecież. Lepsze to niż kolejne dni na fotelu czy w łóżku.

Małe kroki codziennie…
dawka świeżego powietrza, zdrowa dieta, praktykowanie wdzięczności, samoleczenie miłością, czytanie, bo to kocham, gimnastyka, dbanie o skórę i ciało – pełna miłości pielęgnacja, dzielenie się tym, co
mam…
Zacznę nieudolnie zapewne, poniosę parę porażek,
ale stawka jest zbyt duża, żeby nie spróbować. Stawką jest moje życie!
Spróbuję powoli, niezdarnie, bo dopiero uczę się
kochać siebie. Wypróbuję na sobie wszystkie te małe
rzeczy, które sądzę, że mogą uczynić cuda. Muszę
być ostrożna, bo mój organizm jest bardzo słaby.
Tylko…Czemu to takie trudne, skoro wygląda tak
prosto?
Bo wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Od miłości. Kochania siebie. Swojego ciała. Swojej osobowości.
Ja tego nie umiem. Wciąż sobie dokładam. Nie doceniam siebie. Mam do siebie ciągły żal, wbijam się
w poczucie winy, niespełnienia, nie słucham swoich
potrzeb, pomniejszam swoje sukcesy.
Jednak moment, w którym dziś się znalazłam stanowczo daje mi taki wybór: pokochaj siebie i żyj albo
nic nie zmieniaj i wegetuj, usychaj.
W moim sercu jednak za wiele jest żaru, by pozwolić sobie na wegetację. Za wiele miłości. Umiem tę
miłość siać wokół. Teraz czas, bym pokochała siebie
i prawdziwie przytuliła. Zadbała o siebie najpiękniej
jak umiem, a umiem czynić dobro i cuda. Wiem to, bo
dobro do mnie wraca, ale zawsze z zewnątrz. Teraz
przyszedł czas, bym sama je sobie dała, by wróciło
od środka.
Czy to egoizm? Tak! Zdrowy, piękny i dorodny egoizm. Jednak wiem, że jedynie jeśli będę żyć, a nie
usychać, jedynie jeśli przestanę wegetować będę dla
innych, dla córek, najbliższych i świata. Tylko wtedy!

Witaj Wiosno! ■

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (11) / 2018

67

DZIENNIKARSKIE PIÓRO

Potęga

KIEDY

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz
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Jak mówił Thomas Edison: „Czas to jedyny kapitał, jakim dysponuje każdy człowiek, i coś, czego najbardziej
nie powinien marnować”. Lista obowiązków rośnie,
a doba jakoś nie chce się rozszerzyć do 25 godzin?
„Nie musisz zmieniać tego, CO i JAK robić. Kluczem
do sukcesu jest KIEDY” przekonuje Michael Breus,
chronobiolog, autor bestsellerowej książki „Potęga
KIEDY. Żyj w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem”.
W raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska zajmuje drugie miejsce: w pracy spędzamy
średnio 1937 godzin rocznie – wyprzedzamy pod tym względem nawet Japończyków (1728 godzin rocznie), a 12 proc.
z nas pracuje co dzień 12 zamiast 8 godzin! Marzenie Maynarda Keynesa o 15-godzinnym tygodniu pracy nie spełniło się;
jest odwrotnie; obciążenia rosną: socjologowie Michael Hout
i Caroline Hanley wyliczyli, że pracujący rodzice przeciętnie
poświęcają pracy 13 godzin więcej w tygodniu, niż w 1970 r.
– to rocznie 676 godzin – niemal miesiąc z życia! „Wynalazki
takie jak pralka, odkurzacz czy zmywarka nie dały nam więcej odpoczynku, bo za wzrostem efektywności w górę poszły
standardy czystości i porządku: skoro dywan w salonie można
dzięki odkurzaczowi utrzymywać w nieskazitelnej czystości to
jest to wymagane” wyjaśnia historyczka Ruth Cowan w książce „More Work for Mother”. Niestety zgodnie z prawem Parkinsona: „Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie”. A my pracujemy jeszcze WIĘCEJ żeby
„nadgonić”… „To była słuszna koncepcja w czasach, gdy
nasza praca polegała na upolowaniu zwierzęcia czy porąbaniu drewna; miała początek i koniec, a praca, którą większość
z nas obecnie wykonuje nigdy nie ma końca: zawsze są jakieś
maile, na które trzeba odpisać” – mówi dr Paulina Sobiczewska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, która jako
trener, prowadzi szkolenia m.in. z efektywnego wykorzystania czasu. Jej zdaniem umiejętność zarządzania czasem, ale
i energią, jest kluczowa we współczesnym świecie.
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Ustaw priorytety
Dr Paulina Sobiczewska zaczyna szkolenia z klientami od
tego, by zastanowili się, czym się zajmują na co dzień, a następnie zastanowili się jakie wartości w życiu mają dla nich
znaczenie i porównali obie te sfery. „Często mam 20 osób na
sali, które pracują po 20 godzin na dobę i piszą, że najważniejsza jest RODZINA. Hola! Gdyby tak było, to nie pracowalibyście 20 godzin dziennie”. „Ale my to robimy to dla rodziny”
przekonują. „Ale czy rodzina jest z tego zadowolona?” pytam. Szczere odpowiedzenie sobie na te pytania jest ważne,
bo jeśli nie ma spójności pomiędzy tym, co myślimy i robimy,
to tracimy masę energii na np. poradzenie sobie z wyrzutami
sumienia, podejmowanie decyzji. „Selekcji priorytetów, która
da możliwość kontroli życia i energii mogą dokonać tylko oni
sami. Gdy ustalę priorytety decyzje zaczną podejmować się
same, bez poczucia winy czy krzywdy typu „chciałam, a nie
mogłam”. Przykład? Szef składa nam propozycję wyjazdu na
kontrakt za granicę na pół roku. Jeśli wiemy: teraz liczy się
dla mnie rozwój - jedziemy, jeśli jednak najważniejsza jest
obecnie rodzina, bo np. właśnie urodziło nam się dziecko,
odrzucamy propozycję”.
Selekcja priorytetów to jedno, drugie to asertywność. Ile
razy mieliście do czynienia z sytuacją, w której TRUDNO wam
było odmówić, np. koledze, który prosi, abyś znalazł dla niego dane z raportu X, których on NATYCHMIAST potrzebuje
do prezentacji? Albo koleżance, której trzeba odebrać dziecko ze szkoły? Masz swoje pilne zadania, ale łamiesz się (głupio odmówić, on/ona też często ci pomaga!). Wielkiej odwagi
wymaga powiedzenie „Teraz to niemożliwe”. Wg Anette C.
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Anton, autorki „Dziewczyny do wszystkiego” problem ten
dotyczy bardziej kobiet, bo mają one „gen samowyzysku”,
który polega na tym, że gdy współpracownicy czy znajomi
proszą je o kolejne przysługi, one niemal machinalnie odpowiadają: „jakoś to załatwię”. „Ale nadmierna sumienność
wcale nie otwiera nam drzwi do kariery. Przeciwnie, sprawia,
że inni przyzwyczajają się do wyręczania nami w każdej sytuacji.”

Efektywne górki, czyli potęga KIEDY
Kawa z przyjaciółkami. Każda z nas „nie nadąża”: praca,
szkoła, zakupy, wożenie dzieci na piłkę nożną, lekcje tańca,
programowanie... W napiętym do granic możliwości harmonogramie każdej z nas BRAK czasu dla siebie: choćby na poczytanie książki lub poleżenie z maseczką na twarzy. Ze stosu
książek na półce Diana wyciąga „Fenomen poranka” Hala
Elroda, który po ciężkim wypadku, próbując wyjść z depresji
odkrył, że przestawiając budzik na 5 rano i poświęcając poranek na rzeczy (m.in. medytację, ćwiczenia i czytanie inspirujących lektur) dostarcza sobie zastrzyk energii na cały dzień.
Taaa, tylko że Diana jeszcze przed odkryciem metody Miracle
Morning wstawała o 5.45, bo tak lubi. Ja o tej porze jestem
zombie. Mam podjąć wyzwanie Elroda, czy dać sobie spokój?
„Jestem sceptycznie nastawiona do metod typu <<każdy
powinien wstawać o 5 rano, bo to sprawi, że stanie się bardziej efektywny>>” pociesza mnie dr Paulina Sobiczewska.
„Ludzie różnią się momentem przebudzenia, napędem, jaki
mają gdy wstaną. Nie każdy ma najwięcej energii o poranku.
Lepszą metodą jest obserwowanie siebie i stworzenie sobie
krzywej własnej wydajności: jeśli maksimum naszego działania to 100 proc. to w jakim miejscu na skali od 0 do 100
stawiam kropkę o każdej kolejnej godzinie? Gdybyśmy stworzyli oś współrzędnych: WYDAJNOŚĆ w pionie, a GODZINY
w poziomie to gdy połączymy nasze oszacowania-kropki linią
zobaczymy, gdzie przypadają nasze „górki” i „dołki” wydajności energetycznej – układajmy nasz plan pracy tak, by
w czasie „górek” wykonać najtrudniejsze zadania”.
„Wyczucie czasu może odmienić życie każdego z nas niemal pod każdym względem” potwierdza dr Michael Breus,
chronobiolog i psycholog, autor książki „Potęga KIEDY”. Jak
twierdzi wyczucie czasu to nie jest kwestia wyboru: „to tkwi
w tobie, w twoim DNA, wewnętrzny zegar twojego mózgu
tyka, odmierzając idealny czas, odkąd skończyłeś trzy miesiące”. Ten chronometr nazywamy rytmem okołodobowym lub
zegarem biologicznym. „Rankiem słońce dociera do twoich
gałek ocznych, wędruje nerwem wzrokowym i aktywuje jądra nadskrzyżowaniowe, umiejscowione w podwzgórzu tuż
nad przysadką mózgową, dając znak do rozpoczęcia rytmu
okołodobowego. To główny zegar organizmu, który kontroluje tuziny innych zegarów w twoim ciele. W ciągu dnia twoja
temperatura, ciśnienie, poziom hormonów, czujność, poziom
energii, trawienie, głód, metabolizm, kreatywność, towarzyskość i sprawność fizyczna, zdolność regeneracji, pamięć,
sen ulegają wahaniom pod wpływem twoich wewnętrznych
zegarów” tłumaczy Breus. Przez pięćdziesiąt tysięcy lat nasi
przodkowie jedli, polowali, zbierali się w grupy, socjalizowali, budzili się, kładli, rozmnażali i leczyli w oparciu o idealny
czas biologiczny. Stworzyliśmy jednak cywilizację, a odkrycia
takie jak wynalezienie żarówki (sztuczne światło), jak na iro-

nię obróciło nasze idealnie zsynchronizowane i wyrafinowane
wewnętrzne zegary przeciwko nam” zauważa badacz. Efekt?
Epidemia problemów ze snem, która skutkuje zwiększoną zapadalnością na depresję, problemami z otyłością i chronicznym zmęczeniem. Breus, który od lat zajmował się leczeniem
pacjentów, cierpiących na te dolegliwości zaczął się zastanawiać, co by się stało, gdyby pacjenci nieco przystosowali
swoje dzienne plany do swego naturalnego zegara biologicznego. „Prosiłem, by dokonywali drobnych poprawek w porach posiłków i ćwiczeń, spotkań ze znajomymi, oglądania
telewizji i ekspozycji na sztuczne oświetlenie. Zaowocowało
to zdumiewającymi pozytywnymi zmianami nie tylko w jakości ich snu, ale także ogólnie w ich zdrowiu, nastroju, pamięci,
koncentracji, formie fizycznej i wadze”. Nie u każdego z tych
pacjentów stworzenie „idealnego planu dnia” wygląda tak
samo, bo jak twierdzi badacz różnimy się chronotypem. Proponuje, by zerwać z tradycyjnym podziałem ludzi na skowronki, czyli ranne ptaszki i sowy, czyli nocne marki, bo jak
wyjaśnia: „Oprócz preferencji co do pory wstawania istnieje
też zapotrzebowanie na sen. Niektórzy ludzie potrzebują
go więcej niż inni, tak jak niektórzy odczuwają większy popęd
seksualny niż inni.”
Zgodnie z tym zapotrzebowaniem dr Breus dzieli ludzi
na CZTERY chronotypy: DELFINY, WILKI, LWY I NIEDŹWIEDZIE. (patrz test w ramce nr. 1).
Delfiny (10 proc. populacji) to osoby inteligentne, neurotyczne, śpiące płytko i o niskim zapotrzebowaniu na sen.
Lwy (15-20 proc. populacji) to wstający wcześnie, ambitni
optymiści o średnim zapotrzebowaniu na sen. Niedźwiedzie
(50 proc. populacji) to otwarci ludzie, którzy preferują rytm
oparty na świetle słońca i mają wysokie zapotrzebowanie na
sen. A z kolei wilki, (15-20 proc.) jak nietrudno przewidzieć
to preferujących późną porę, kreatywnych ekstrawertyków
o średnim zapotrzebowaniu na sen.

Delfin ćwiczy o poranku,
niedźwiedź ucina drzemkę
Robię test: jestem delfinem, osobą, która śpi niespokojnie,
często się wybudza, rano potrzebuje dużo czas na rozruch,
a szczyt jej efektywności przypada na godziny popołudniowe. Breus radzi, by delfiny, chcąc pracować efektywniej zaraz
po obudzeniu wykonywały ćwiczenia (podniosą one obniżony poziom kortyzolu i pozwolą się obudzić), a dopiero potem
zabierały się za pracę zawodową. Z kolei niedźwiedzie (jak
mój mąż) mogą pracować od rana, ale w ciągu dnia przyda im
się np. energetyzująca drzemka w południe. Moje dzieci coraz bardziej przypominają wilki, spałyby do południa, a gdy
przychodzi 20. one rzucają się w wir malowania, układania
klocków LEGO i czytania. Martwiłam się, że syn ma zbyt późno treningi piłki nożnej, tymczasem jak twierdzi Breus 18-19
to idealny czas dla wilków i niedźwiedzi na ćwiczenia fizyczne.
Lwy powinny treningi zaczynać nieco wcześniej koło 17. Całkiem różnie należy też planować dzień pracy: delfiny i wilki
najtrudniejsze zadania powinny wykonywać w szczycie energetycznym, który przypada u nich od 16 do 18, lubiące poranki lwy są najefektywniejsze między 10 a 12 rano, podobnie
jak niedźwiedzie. Tylko, jak wytłumaczyć to szefowi?
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„Nasz chronotyp zmienia się, jest zależy np. od wieku. Jako
nastolatek mogę być wilkiem, a z czasem staję się delfinem.
Ważne, by obserwować siebie i nie działać wbrew własnemu
zegarowi biologicznemu” dodaje dr Sobiczewska.
Obserwacja rytmu pracy pozwoli ci też zaobserwować jak
często marnujesz go na tzw. rozpraszacze. Nie zaklinaj się, że
tego nie robisz – z amerykańskiego raportu „Wasting Time
at Work”, wynika że 57 proc. pracowników przyznaje się do
marnowania w pracy przynajmniej jednej godziny dziennie:
najczęściej surfujemy po internecie: Google i FB, na liście królują też: picie kawy, pogaduszki ze współpracownikami oraz
nieproduktywne zebrania. „Kontroluj się! Łatwo powiedzieć!
Z badań wynika, że samokontrola jest jak mięsień, który bez
regeneracji ulega zmęczeniu, dlatego trzeba ją SYSTEMATYCZNIE ćwiczyć, a nie gwałtownie eksploatować. Zamiast
ciągle odmawiać sobie rozpraszaczy LEPIEJ ZAPLANOWAĆ
sobie czas na przyjemności, a poza tym czasem nie zaczynać
pozapracowych aktywności” radzi dr Sobiczewska.

Część druga
Przy każdej z odpowiedzi znajdziesz w nawiasie liczbę
punktów. Podlicz je, by uzyskać końcowy wynik.
1. Gdybyś następnego dnia nie miał żadnych zajęć i mógł
spać tak długo, jak tylko chcesz, o której byś się obudził?
a. Przed 6.30. (1)
b. Między 6.30 a 8.45. (2)
c. Po 8.45. (3)
2. Jeśli musisz wstać o określonej porze, czy nastawiasz
budzik?
a. Nie ma takiej potrzeby. Obudzisz się sam o właściwej
porze. (1)
b. Tak, budzi cię budzik bez drzemki albo z jedną
drzemką. (2)
c. Tak, budzi cię budzik, ale potrzebujesz też drugiego
budzika oraz licznych drzemek. (3)
3. O której wstajesz w weekendy?

TEST
Jesteś DELFINEM, WILKIEM, a może LWEM?
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Wykonaj opracowany przez dr Michaela Breusa test, który określi twój chronotyp. Dzięki temu dowiesz się, jak
żyć w zgodzie ze swoim zegarem biologicznym i być dzięki temu bardziej efektywnym.

Część pierwsza
Zaznacz P, jeśli dane zdanie jest prawdziwe lub też F,
jeśli dane zdanie jest fałszywe.
1. Najlżejszy dźwięk lub światło nie pozwalają mi zasnąć
lub mogą mnie obudzić. P/F
2. Jedzenie nie jest moją wielką pasją. P/F
3. Zazwyczaj budzę się, zanim zadzwoni budzik. P/F
4. Nie potrafię zasnąć w samolocie, nawet z przepaską
na oczach i zatyczkami w uszach. P/F
5. Często jestem poirytowany ze zmęczenia. P/F
6. Nadmiernie zamartwiam się drobiazgami. P/F
7. Cierpię na bezsenność, którą zdiagnozował u mnie
lekarz lub ja sam. P/F
8. W szkole martwiłem się ocenami. P/F
9. Nie mogę spać, bo rozmyślam o tym, co wydarzyło się
w przeszłości i może wydarzyć się w przyszłości. P/F
10. Jestem perfekcjonistą. P/F
Jeśli w siedmiu lub więcej przypadkach zaznaczyłeś P,
jesteś DELFINEM.
Jeśli nie jesteś delfinem, kontynuuj psychotest.
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a. O tej samej porze co w tygodniu. (1)
b. Od czterdziestu pięciu do dziewięćdziesięciu minut
później niż w tygodniu. (2)
c. O dziewięćdziesiąt minut lub więcej później niż
w tygodniu. (3)

4. Jak przeżywasz jetlag?

a. Męczy cię on niezależnie od tego, co zrobisz. (1)
b. Przystosowujesz się w ciągu czterdziestu ośmiu
godzin. (2)
c. Przystosowujesz się szybko, zwłaszcza gdy
podróżujesz na zachód. (3)

5. Jaki jest twój ulubiony posiłek? (Chodzi o porę dnia, nie
o danie.)
a. Śniadanie. (1)
b. Obiad. (2)
c. Kolacja. (3)
6. Gdybyś miał cofnąć się do czasów liceum i znów zdawać
maturę, kiedy wolałbyś rozpocząć egzamin, mając na uwadze porę największego skupienia i koncentracji (a nie żeby
szybko mieć go z głowy)?
a. Wczesnym rankiem. (1)
b. Koło południa. (2)
c. Po południu. (3)
7. Gdybyś mógł wybrać dowolną porę dnia na intensywny
trening, jaką porę byś wybrał?
a. Przed 8.00. (1)
b. Pomiędzy 8.00 a 16.00 (2)
c. Po 16.00. (3)
8. Kiedy jesteś najbardziej pobudzony?

a. Godzinę, dwie po przebudzeniu. (1)
b. Od dwóch do czterech godzin po przebudzeniu. (2)
c. Od czterech do sześciu godzin po przebudzeniu. (3)
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9. Gdybyś mógł wybrać własny pięciogodzinny dzień
pracy, który blok byś wybrał?
a. Od 4.00 do 9.00. (1)
b. Od 9.00 do 14.00. (2)
c. Od 16.00 do 21.00. (3)
10. Uważasz się za osobę…

a. Lewopółkulową, to znaczy myśliciela stratega
i analityka. (1)
b. Zrównoważonego myśliciela. (2)
c. Prawopółkulową, to znaczy myśliciela kreatywnego
i wnikliwego. (3)

11. Czy masz w zwyczaju drzemać?

a. Nigdy. (1)
b. Czasami w weekendy. (2)
c. Gdybyś zdrzemnął się w ciągu dnia, nie spałbyś
całą noc. (3)

12. Gdybyś musiał poświęcić dwie godziny na ciężką pracę
fizyczną, na przykład przesuwanie mebli czy rąbanie drewna, jaką porę byś wybrał, mając na uwagę maksymalną
efektywność i bezpieczeństwo (a nie tylko po to, by mieć
to z głowy)?
a. Pomiędzy 8.00 a 10.00. (1)
b. Pomiędzy 11.00 a 13.00. (2)
c. Pomiędzy 18.00 a 20.00. (3)
13. Jak ogólnie oceniasz swoje zdrowie?

a. Dokonuję zdrowych wyborów niemal zawsze. (1)
b. Czasami dokonuję zdrowych wyborów. (2)
c. Z trudem udaje mi się dokonywać zdrowych
wyborów. (3)

14. Jak chętnie podejmujesz ryzyko?
a. Niechętnie. (1)
b. Dość chętnie. (2)
c. Bardzo chętnie. (3)
15. Uważasz, że jesteś:

a. Skupiony na przyszłości, masz wielkie plany
i jasne cele. (1)
b. Pogodzony z przeszłością, z nadzieją patrzysz
w przyszłość, starasz się żyć chwilą obecną. (2)
c. Skupiony na chwili obecnej. Najważniejsze jest to,
żeby teraz czuć się dobrze. (3)

16. Jak scharakteryzowałbyś siebie jako studenta?
a. Wybitny. (1)
b. Solidny. (2)
c. Obibok. (3)

17. Gdy budzisz się rano, jesteś…
a. Całkowicie przytomny. (1)
b. Oszołomiony, ale nie zdezorientowany. (2)
c. Półprzytomny, powieki ci opadają. (3)
18. Jak określiłbyś swój apetyt pół godziny
po przebudzeniu?
a. Bardzo głodny. (1)
b. Głodny. (2)
c. W ogóle nie czuję głodu. (3)

19. Jak często cierpisz z powodu bezsenności?

a. Rzadko, tylko gdy muszę oswoić się z nową strefą
czasową. (1)
b. Czasami, gdy przechodzę trudny okres lub jestem
zestresowany. (2)
c. Bezustannie. Przychodzi falami. (3)

20. Jak oceniłbyś swoje ogólne zadowolenie z życia?
a. Wysokie. (0)
b. Dobre. (2)
c. Niskie. (4)

WYNIKI:

19–32 pkt: LEW

33–47 pkt: NIEDŹWIEDŹ
48–61 pkt: WILK

Czy wiesz, że zsynchronizowanie się z zegarem
biologicznym może:
Wspomóc leczenie: w 2009 roku naukowcy z University of North Carolina School of Medicine pobrali próbki
z mózgów myszy o różnych porach i odkryli, że jeśli lek jest
podawany nocą, DNA naprawia się siedem razy szybciej
w zgodzie z okołodobowym cyklem podwyższania się i obniżania poziomów określonego enzymu. Postawili tezę, że
by zmaksymalizować ich skuteczność, cytostatyki powinny
być podawane pacjentom wtedy, gdy ich komórki mają
większą szansę autonaprawy (zalecenia podawania chemioterapii wieczorem są wdrażane m.in. w USA).
Zapanować nad wagą. W badaniu z 2013 roku, które
objęło 420 osób cierpiących na nadwagę lub otyłość, naukowcy z Universidad de Murcia rozpisali uczestnikom dietę 1400 kalorii na dwadzieścia tygodni. Połowa uczestników
jadała wcześnie, największy posiłek przypadał przed godziną 15.00, natomiast druga połowa jadała później, największy posiłek przypadał po 15.00. Obie grupy jadały takie
same ilości takiego samego jedzenia, ćwiczyły z podobną intensywnością i częstotliwością, przesypiały podobną
ilość godzin i odznaczały się podobnym poziomem hormonów głodu, ale te jedzące wcześniej straciły średnio 10 kg;
a te później 7,5 kilograma.
Uczynić cię szczęśliwszym. W 2015 roku naukowcy z Rigshospitalet w Danii przeprowadzili na siedemdziesięciu
pięciu pacjentach cierpiących na ciężką depresję terapię
z wykorzystaniem chronoterapii (ekspozycja na jaskrawe
światło i stałe pory pobudek) oraz ćwiczeń. Sześćdziesiąt
dwa procent pacjentów po chronoterapii doświadczyło po
sześciu miesiącach remisji choroby. To samo dotyczyło tylko trzydziestu ośmiu procent pacjentów leczonych ćwiczeniami. ■

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (11) / 2018

71

DZIENNIKARSKIE PIÓRO

Niektóre
choroby
pachną
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Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

To, jaki naturalny zapach ma nasze ciało zależy od wielu czynników. Łączą
się wydzieliny gruczołów skóry: m.in.
potowych, łojowych, z działaniem
i efektami przemiany materii bakterii
bytujących na skórze. W dużym stopniu zależy również od tego co jemy,
pijemy, jakie leki przyjmujemy i czy
ewentualnie palimy. Jako dzieci pachniemy mało intensywnie, ale to zmienia się wraz z wiekiem i jako dorośli
wydzielamy bardziej intensywne zapachy. I znów jako mocno starsi, po
70. roku życia, znów pachniemy mniej
intensywnie. Oczywiście w jakimś
stopniu zależy to od tego, czy przestrzegamy higieny osobistej i zakładamy czyste ubrania.
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Sygnał choroby
Są jednak takie zapachy, które mogą wystąpić niezależnie od wieku, a pojawienie się ich powinno
skłonić nas do jak najszybszej wizyty u lekarza.
Brzydki zapach z ust może być spowodowany prozaicznym brakiem higieny jamy ustnej, dziurami w zębach, paradontozą. Powodem może być również zapalenie bakteryjne gardła, zatok bocznych nosa czy
angina. To bakterie chorobotwórcze wytwarzając
toksyny produkują również gazy o nieprzyjemnym
zapachu, a czuć je w oddechu.
Ten zapach mija, gdy dolegliwości ustąpią. I nie są
przecież bardzo poważne. Są jednak takie choroby,
które są trudne do wyleczenia, wymagają specjalistycznej opieki i również powodują, że osoby nimi
dotknięte pachną w charakterystyczny sposób.
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Badania naukowe
Gdy w oddechu człowieka pojawia się zapach
wyraźnie owocowy, świadczy to o jego chorobie
na cukrzycę. To zwykle jej początkowe stadium.
Cukrzycy w zaawansowanym stanie choroby wyraźnie pachną acetonem.
Gdy ktoś ma chorą wątrobę w jego oddechu czuć
zapach stęchlizny. A gdy przypomina zapach surowej ryby, często świadczy to o niewydolności
wątroby.
Osoba chora na ospę pachnie podobnie do
owczego potu.
Tak zwany „diabelski” oddech, czyli zapach siarki lub zgniłej kapusty może świadczyć o tym, że
w żołądku egzystuje bakteria Helicobacter Pylori. To ona odpowiada za wystąpienie w oddechu
sporej ilości brzydko pachnących związków siarki
i „kapuścianego” merkaptanu metylowego.
Jeśli niemowlę pachnie „myszą” może to sygnalizować, że choruje na fenyloketonurię. Jeśli rzeczywiście maleństwo choruje na nią, to znaczy, że
w jego organizmie zbiera się fenyloalanina, która, przy braku odpowiedniego leczenia uszkadza
mózg.
Osoby chore na schizofrenię pocą się wydzielając
więcej kwasu trans-3metylo-2heksenowego, co
powoduje, że czuje się w nim woń octu.
Choroba nowotworowa – zaawansowany czerniak
- ma intensywną woń przypominającą benzynę.
Zapach świeżego chleba to dur brzuszny.
Osoby chore na gruźlicę pachną nieświeżym piwem.
Gdy chory cierpi na mocznicę, niewydolność nerek, pachnie amoniakiem i rybą.

Najnowsze badania ekspertów wykazały, że tkanka
nowotworowa wytwarza substancje lotne takie jak
alkany, pentan, formaldehyd i pochodne benzenu.
Ponadto każdy rodzaj raka wytwarza charakterystyczną dla siebie wydzielinę o typowym dla niego zapachu. Na przykład nowotwory pęcherza
moczowego, nerek i prostaty zmieniają zapach
moczu. Choroby nowotworowe płuc i wątroby
zmieniają zapach oddechu, a rak skóry zmienia
zapach potu.
Uczeni w czasie badań odkryli, że niektóre psy
wyczuwają nowotwory, natomiast szczury potrafią
wykryć gruźlicę. Zaczęli więc prace nad zbudowaniem sztucznego nosa, czyli aparatu, który na
podstawie wydzielanego przez pacjenta zapachu
mógłby zasygnalizować chorobę.
Wielką sensację wśród telewidzów wzbudziły filmowe informacje o psach i kotach, które zachowując się w nietypowy dla siebie sposób zmusiły
właścicieli do wizyty u lekarzy, którzy po dokładnych badaniach potwierdzili, że osoby te mają początkowe stadium choroby nowotworowej, którą
na tym etapie można było łatwo wyleczyć.
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Profilaktyka
Aby uniknąć problemów z przykrym zapachem wydzielanym przez ciało, oddech, pot trzeba przede
wszystkim zmienić nawyki żywieniowe. Powinno
to polegać na włączeniu do niej większej ilości
warzyw i owoców oraz picie odpowiedniej ilości
płynów. W zależności od wagi będzie to od 1 litra
do 2 litrów wody. Oczywiście nie musi to być tylko
woda, liczy się także zupa, sok, kawa, inne napoje.
Jeśli przyczyną przykrego zapachu jest nagromadzenie toksyn w jelicie grubym, powinno się
sięgnąć po zioła oczyszczające. Jest sporo ziół
ułatwiających oczyszczanie organizmu, wystarczy
zapytać w sklepie zielarskim. Bardzo skuteczny
w oczyszczeniu się z toksyn jest sok z kiszonej kapusty, zwłaszcza wypijany przed śniadaniem na
czczo. Trzeba zwrócić uwagę, aby to była kapusta
naturalnie ukwaszona, a nie taka z dodatkiem octu.
Gdy jednak stwierdzamy, że ktoś z rodziny, czy
przyjaciół wydziela zasygnalizowany zapach, spróbujmy delikatnie namówić go na badania i wizytę
u specjalisty. ■
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EKO

człowiek
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Tekst: Maja Jaszewska

Dzisiaj ta tęsknota jest jeszcze bardziej dojmująca a nasze zmysły nieporównywalnie bardziej obciążone, niż sto
lat temu.

Dużo się dziś mówi o ekologii i ekologicznym stylu życia.
Liczne inicjatywy społeczne i medialne uświadamiają nam
konieczność zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania i traktowania środowiska naturalnego z należytym
mu poszanowaniem. Ta świadomość ma swoje głębokie
korzenie. Eko człowiek, a więc człowiek świadomy swojego miejsca w naturze, jest bohaterem jednej z najpiękniejszych książek Marii Rodziewiczówny – „Lato leśnych ludzi”.
Prawie sto lat temu (1920) jedna z najpopularniejszych polskich pisarek napisała ten wspaniały hymn na cześć potęgi
przyrody, w której udręczony cywilizacją człowiek odzyskuje siły, spokój i swoją moc zarówno fizyczną, jak i duchową. Autorka wskazała na ogromna cenę, jaką przychodzi nam płacić za gwałtowny rozwój techniki, gospodarki
i środków masowej komunikacji. Bohaterowie jej powieści
raz w roku z nadejściem wiosny porzucają wielkomiejskie
życie, odcinając się od jego agresywnego zgiełku, aby na
skraju puszczy wieść życie wedle rytmu wyznaczonego
przez przyrodę.

Pogłębia się nasza świadomość, że odpowiednie odżywianie jest bezpośrednio związane ze stanem naszego
zdrowia. Ale przecież karmimy się nie tylko tym, co na talerzu, żywią nas też obrazy, dźwięki i zapachy. A tych mamy
nie dość, że w nadmiarze, to jeszcze często są one dla nas
szkodliwe. Jesteśmy bombardowani zgiełkiem informacyjnym z telewizji, radia, prasy i Internetu. Z każdej strony
nasz wzrok napotyka setki reklam, w centrach handlowych
nasz słuch atakuje hałaśliwa muzyka, zewsząd dochodzą
nas sensacje o kolejnych tragediach. Codziennego szumu
komputerów, lodówek, zmywarek czy pralek nawet już nie
rejestrujemy. Za to coraz częściej cierpimy na bezsenność,
stany obniżonego nastroju, bywamy rozdrażnieni bez powodu, budzimy się zmęczeni. Nadmiar bodźców przeciąża
organizm, podnosi ciśnienie krwi, poziom cukru, zwiększa
napięcie mięśniowe. Powoduje stan niepokoju, co skutkuje wydzielaniem nadmiernej ilości hormonów stresu a to
z kolei niekorzystnie wpływa na nasz metabolizm, hamuje
perystaltykę jelit i przyspiesza akcję serca.

Pisarka wyraża tą opowieścią tęsknotę za oczyszczeniem
się od wszystkiego tego, co w codziennym życiu bombarduje nas natłokiem bodźców.

Otoczeni obłokiem chemicznych aromatów z kosmetyków, środków czystości i dezynfekujących tracimy węch,
obciążamy nasz układ odpornościowy i podrażniamy oddechowy.
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Coraz lepiej rozumiemy głęboką mądrość okresowego praktykowania postu. Abstrahując od jego duchowych i psychicznych korzyści, nie ulega wątpliwości, że
post pozwala oczyścić organizm z toksyn, a tym samym
wzmacnia go i reguluje przemianę materii. Takiego samego cyklicznego detoksu potrzebują wszystkie nasze
zmysły.
Skorzystajmy więc z tego, że nadeszła długo wyczekiwana wiosna i oczyśćmy nasze ciała i umysły obcując
z naturą. Jeśli tylko możemy, zafundujmy sobie wyprawę do lasu. Jest on najwspanialszym, naturalnym spa,
które zafundowała nam przyroda. Zapewnia nam odpoczynek dla oczu, ukojenie dla uszu, porcję życiodajnego tlenu a to wszystko w towarzystwie brakującego
nam często ruchu. Naturalne olejki eteryczne, których
w lesie jest pod dostatkiem, mają dobroczynny wpływ
na nasz układ oddechowy, nerwowy i odpornościowy.
Spacer w otoczeniu przyrody to doskonały czas, abyśmy
zwrócili uwagę na to, jak oddychamy. Zazwyczaj nasz
oddech jest zbyt krótki i płytki, nie angażuje przepony,
przez co bywamy niedotlenieni a więc senni, znużeni, łatwo się męczymy, boli nas głowa, a w dłuższej perspektywie czasowej może to osłabić nasz układ immunologiczny. Nie bez powodu w praktykowaniu jogi i tai chi
przywiązuję się tak wielkie znaczenie do oddech. Jest
on bowiem naszym podstawowym pokarmem, źródłem
energii życiowej. Benedyktyn, założyciel pierwszego
w Polsce ośrodka medytacji chrześcijańskiej w Lubiniu
ojciec Jan Bereza powtarzał - Hebrajskie słowo ruach
oznacza wiatr, oddech i Ducha. Oddech rozumiany był
jako tchnienie życia, nadawał moc słowu, które stawało się jakby obdarzone życiem, miało niejako swój byt,
swoje istnienie.

Prawidłowe oddychanie zapewnia odpowiednie dotlenienie, wzmacnia odporność i poprawia funkcjonowanie
wewnętrznych narządów. Drzewa to naturalne źródło tlenu, szczególnie korzystnie wpływa na nasze zdrowie bliskość drzew iglastych, dębów, buków, lip i brzóz. Ich dobroczynny wpływ nasila się wiosną i latem. Chromoterapia
dowodzi, że widok zieleni nie tylko koi zmęczone ekranami
telewizorów i komputerów oczy, ale też odpręża, reguluje
ciśnienie krwi, ułatwia głębokie oddychanie. Z kolei niebieski kolor nieba i wody wzmacnia układ nerwowy i poprawia nam sen.
W otoczeniu przyrody stabilizuje się nasz puls, ciśnienie
krwi, napięcie mięśni, obniża poziom kortyzolu i adrenaliny. Jeżeli nie możemy wyjechać gdzieś dalej, pójdźmy
chociażby do miejscowego parku czy ogrodu botanicznego. W otoczeniu przyrody wracamy do naturalnego rytmu
czasu, czujemy, że jesteśmy częścią większej całości pełnej
harmonii i sensu. Dzięki temu nasze ego wraca do zdrowych rozmiarów, w których służy nam a nie nas zniewala.
Eko człowiek to człowiek, którego ego nie generuje nadmiernych pragnień i oczekiwań. To osoba, która potrafi
odczuwać głęboka radość na widok budzącej się do życia
przyrody. Wyruszmy więc śladem „leśnych ludzi” obcować
z naturą, choćby na kilka dni czy kilka godzin. Jak napisała Maria Rodziewiczówna w obcowaniu tym wypracujemy
sobie rzeczywiste, żywe, wedle swej duszy bytowanie. ■
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to dolegliwość objawiająca
się wrażliwością na pogodę;
czyli zmiany które zachodzą
w organizmie niektórych
osób na skutek działania
i zmian różnych czynników
meteorologicznych.

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka
Wiatr przynosi chandrę
Większość z nas to meteoropaci, czyli ci którzy są wrażliwi na pogodę i cierpią przez nią. A najczęściej wtedy, gdy
raptownie się zmienia. Zwykle pogarsza się samopoczucie, a w organizmie zaczynają się zaburzenia. Często można usłyszeć w Warszawie, że gdy w Tatrach wieje halny, to
mieszczuchom zaczynają dolegać bóle głowy, niepokój, a na
najdrobniejszą przeciwność mogą zareagować złością, łzami
i histerią…
Hipokrates zaobserwował, że na zdrowie człowieka ma
wpływ pogoda; już 2 tysiące lat temu powiedział, że wraz
z porami roku choroby ludzi zmieniają się. Jednak dopiero
w XIX wieku na poważnie zajęto się badaniami nad zależnością pomiędzy klimatem a stanem organizmu.
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„Pogoda ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie
psychiczne. Dlaczego, kiedy jest ciemno i spada temperatura, ludziom na ogół jest nie tylko zimno, ale też smutno? Nasz organizm odbierając subtelne nawet komunikaty
z otoczenia uruchamia różnego rodzaju mechanizmy przystosowawcze, stanowiące dziedzictwo naszej ewolucyjnej
historii. Melancholia na przykład sprawia, że nie podejmujemy żadnych nowych, ryzykownych inicjatyw – w naszej
dalekiej przeszłości nie było rzeczą rozsądną ruszanie na
wyprawę jesienią. Radość z kolei popycha nas do czynu na
wiosnę. Nasz organizm uruchamiając pewne „odpowiedzi”
fizjologiczne na stan środowiska, wywołuje tym samym pewne stany psychiczne: smutek, ospałość, euforię” – tłumaczy
dr Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii UW.
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Obecnie, gdy naukowcy wiedzą już jak wiele różnych czynników wpływa na nasz organizm, mówią raczej o bioklimacie niż
o pogodzie. Przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie elektromagnetyczne, które pojawia się na przykład
w czasie burzy, bardzo silnie działa na nasze samopoczucie.
Być może jest to skutek tego, że promieniowanie o podobnej
częstotliwości występuje naturalnie w organizmie człowieka
przy bioprądach czynnościowych w ciele człowieka. To z kolei
może także wyjaśniać zdolności wrażliwych osób do przeczuwania i przewidywania zmian pogody.

Najczęstsze dolegliwości meteoropaty,
czyli osoby wrażliwej na zmiany pogody to: bóle głowy,
fatalny nastrój, brak sił, niechęć do pracy i do otoczenia,
niemożność koncentracji oraz zwiększona drażliwość. Często dochodzą do tego kłopoty z zasypianiem, budzenie się
w środku nocy, nierzadko z poczuciem niepokoju i niemożność ponownego zaśnięcia. To wszystko pogłębia zmęczenie i złe samopoczucie.
Do niedawna przypisywano dolegliwości meteoropatii głównie osobom starszym. Jednak ostatnio coraz częściej skarżą
się na nią także dzieci, nastolatki i bardzo młodzi ludzie.
U osób starszych cierpiących z powodu meteoropatii, gdy
zmienia się pogoda to nasilają się codzienne dolegliwości.
Bóle reumatyczne stają się silniejsze, cierpi układ krążenia
i mocniej dolega przewód pokarmowy.
Oczywiście wiele zależy od wieku, płci i stanu organizmu,
a przede wszystkim od indywidualnej wrażliwości układu
nerwowego.

Co powinni robić?
SERCOWCY
W czasie zmian frontów atmosferycznych osoby chorujące
na serce powinny bardzo się oszczędzać, unikać zwiększonych wysiłków fizycznych, a przede wszystkim silnych emocji.
A także bardziej niż zwykle dbać o regularne przyjmowanie
przepisanych leków. Gdy tylko się gorzej poczują powinni
udać się do lekarza.

Porady ogólne
Póki co nie wynaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa na
meteoropatię. Trzeba więc – jeśli już ktoś nim jest - pomagać sobie metodami domowymi.
Przegrzewanie organizmu (czyli zbyt ciepłe ubieranie
się) może prowadzić do jego rozhartowania, a wtedy meteoropata stanie się bardziej podatny na infekcje wirusowe lub bakteryjne.
Regularna gimnastyka i ruch na świeżym powietrzu pomagają przezwyciężyć wiele negatywnych efektów meteoropatii, np. apatię i poprawić samopoczucie.
Zioła kojące układ nerwowy mogą również łagodzić dolegliwości związane z meteoropatią.
Należą do nich: korzeń kozłka lekarskiego, szyszki chmielu, ziele melisy i ziele męczennicy cielistej.
Kozłek lekarski - działa uspokajająco, zmniejsza napięcie
nerwów, poprawia koncentrację i wydolność umysłową.
Szyszki chmielu - łagodzą zaburzenia nerwowe i stany
zwiększonej drażliwości, uspokajają i ułatwiają zasypianie.
Liść melisy - tonizuje układ nerwowy. Ziele to jest bardzo skuteczne przy objawach nerwicy, czy stresu objawiających się dolegliwościami przewodu pokarmowego.
Melisa łagodzi także uczucie ściskania w dołku i kolkowe
bóle brzucha.
Ziele męczennicy cielistej - działa również uspokajająco i ułatwia zasypianie.

Meteoropaci mogą dowiedzieć się w aptece, od farmaceuty, co im polecają w przypadku konkretnych dolegliwości.
Nie zawsze można udać się po poradę do lekarza, ale znakomita większość farmaceutów doskonale doradzi wybór
odpowiednich środków wspomagających lepsze samopoczucie.

OSOBY Z NADCIŚNIENIEM
Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny także regularnie
brać leki i dbać o prawidłową dietę.
WRZODOWCY
Jak pamiętamy wiosna i jesień to pory roku, kiedy pogoda
zmienia się co chwila. Właśnie wtedy osoby z chorobą wrzodową częściej narzekają na dolegliwości. Oni również nie
mogą zaniedbać właściwej diety i powinny pilnować przepisanego przez lekarza harmonogramu przyjmowania leków.
Zabronione są zarówno picie alkoholu jak i palenie papierosów, bo to nasila objawy choroby.

Ponad 61% naszego społeczeństwa skarży
się na dolegliwości związane ze zmienną
pogodą, wynika z badań przeprowadzonych
przez firmę MillwardBrown SMG/KRC. Żyjemy w strefie klimatycznej, w której pogoda
w istotny sposób wpływa nie tylko na stan
naszego zdrowia, ale także silnie decyduje
o naszym dobrym lub złym samopoczuciu. ■

REUMATYCY
Gdy raptownie robi się zimno, osoby ze schorzeniami reumatycznymi i stawowymi zaczynają bardziej cierpieć. Bardzo
istotne jest niedopuszczenie do oziębienia ciała, a przede
wszystkim nóg i głowy.
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Tekst: Maja Jaszewska

Mówi się powszechnie, że umiejętność sztuki kompromisu to połowa sukcesu udanego związku, bo
dzięki wzajemnej ustępliwości można załagodzić
każdy spór i uzyskać porozumienie, które zadowoli
obie strony.
Czy rzeczywiście tak jest?
Można powiedzieć, że kompromis jest panaceum
na większość spornych sytuacji, ponieważ uzyskany
dzięki obopólnym ustępstwom konsensus pozwala
każdej ze stron zrealizować chociaż część oczekiwań.
Ale można też stwierdzić, że kompromis powoduje
obustronne niezadowolenie, frustracje i poczucie
straty. Zawierając kompromis, żadna ze stron nie zaspakaja w pełni swoich potrzeb i oczekiwań.
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Jak żartobliwie zauważał psychoterapeuta Andrzej Wiśniewski, gdyby kompromis był naprawdę takim złotym
środkiem, najsłynniejszą miejscowością turystyczną
w Polsce byłyby Kielce, ponieważ tam właśnie spędzałyby wakacje wszystkie te pary, w których jedno lubi
góry a drugie woli morze.
Kompromis ma sens przede wszystkim w ustaleniach
biznesowych. W tym obszarze ma podstawowe znaczenie. Natomiast w związkach sprawdza się jedynie wtedy, gdy partnerzy nie tkwią w konflikcie emocjonalnym
i oboje nie mają niespełnionych oczekiwań lub potrzeb
niezrealizowanych przez partnera. W przeciwnym razie
przynosi więcej szkód niż pożytku.
Jaką więc naprawdę pełni rolę w związku kompromis
i jeśli nie on, to co innego pozwala konstruktywnie rozwiązywać problemy?

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
IZA I MICHAŁ
Iza pochodzi z lekarskiej rodziny o starych tradycjach. Jej rodzice są lekarzami, jej dziadek był znanym i cenionym pediatrą. Jak sięgnie pamięcią, oczywiste dla niej było, że również
zostanie lekarzem.
Swojego narzeczonego poznała na studiach. Trzy lata temu
spędzili razem sylwestra i odtąd są nierozłączni. Nawet na
specjalizację zdecydowali się tę samą – pediatrię...
Niedawno Michał oświadczył się Izie i od tego momentu
zaczęły się pierwsze zgrzyty. Michał pochodzi z małej miejscowości na południu Polski. Nie wyobraża sobie ślubu inaczej jak w małym drewnianym kościółku w swojej rodzinnej
miejscowości. Chce, żeby udzielił go zaprzyjaźniony z rodziną
proboszcz, który chrzcił jego i trzech braci. No a potem prawdziwe góralskie wesele w karczmie przy stołach zastawionych
góralskimi przysmakami, w towarzystwie zaprzyjaźnionej góralskiej kapeli. No i oczywiście regionalne stroje ślubne i obowiązkowe po północy oczepiny panny młodej.
Jestem góralem z krwi i kości i jestem z tego dumny – zaznacza Michał. I szczególnie w tak ważnym dniu chcę to podkreślić.
Iza bardzo lubi rodzinę Michała i z przyjemnością ich odwiedza. Są bardzo mili i gościnni. Chętnie też wędruje z Michałem po górach, ale pomimo to zupełnie inaczej wyobraża
sobie jeden z najważniejszych dni w swoim życiu.
Jestem warszawianką od pięciu pokoleń. Cała moja rodzina związana jest z tym miastem. Marzyłam, że tak jak mama
i babcia będę miała ślub w jednym z kościołów na Nowym
Mieście a potem eleganckie wesele w pięknie udekorowanej
restauracji. Mam już jedną upatrzoną, taką w XIX-wiecznym
stylu. Chcę mieć piękną koronkową suknię ślubną, a nie strój
ludowy.
Co zrobić w takiej sytuacji? Czy istnieje kompromis, który zadowoli zarówno Izę jak i Michała i żadne z nich nie będzie się
czuło pokrzywdzone?
Najważniejsze jest, że oboje się kochają i w związku z tym
chcą się pobrać. Problem w tym, że kompromis dotyczący
formy ślubu i wesela uniemożliwia odmienność tradycji rodzinnych obojga narzeczonych.
Mówi się, że miłość ma taką siłę, że przezwycięży każdą różnicę, ale prawda jest taka, że przekaz kulturowy jest niezwykle
istotny a terapeuci rodzinni podkreślają, że ludzie wychowani
w różnych kulturach mówią innymi językami. Takie przekazy
rodzinne mogą mieć na nieświadomym poziomie bardzo silne działanie.
Dlatego być może warto, żeby Iza i Michał spokojnie zastanowili się czy nie są zbyt mocno związani ze swoja rodzinną
tradycją. Na ile ich wyobrażenie o ślubie odpowiada ich wewnętrznym pragnieniom, a na ile nie chcą zawieść oczekiwań
swoich bliskich? Przez nikogo nie przynaglani, sam na sam
z własnymi myślami spróbowali ocenić, co ich postaw wynika
z nich samych, a co jest przyjętym kanonem, który boją się
porzucić. A jeśli boją, to dlaczego.
Przestrzeganie tradycji a więc pielęgnacja przynależności do
pewnego środowiska zapewnia poczucie bezpieczeństwa.
Nic więc dziwnego, że sama myśl o rezygnacji ze swoich wyobrażeń budzi w Michale i Izie niepokój.
Ale właśnie może dlatego warto, żeby zamiast koncentrować
się wyłącznie na swoich oczekiwaniach i przekonywać do nich

partnera warto, żeby oboje spróbowali sobie wyobrazić co
takiego stałoby się, gdyby zgodzili się na opcję proponowaną przez drugą stronę? Jak by się czuli, czy rzeczywiście aż
tak źle, jak się tego obawiają?
To przymierzenie się chociażby w myślach do przystania na
opcję partnera, pozwoli im zmierzyć się z własnymi lękami
i przekonać się, czy rzeczywiście są aż tak słuszne.
Jedno jest pewne, kompromis w tym przypadku jest niemożliwy, bo każde z nich wyląduje w przysłowiowych Kielcach.
Jak więc mogą uporać się z problemem?
Rozwiązanie tego typu sytuacji można nazwać „darem”, który
sprowadza się do następującej postawy – w porządku, zgadzam się na twoją propozycję, bo wiem jak bardzo ci zależy
a ja kocham cię i jestem w stanie dla ciebie to zrobić. Obdarowuję cię swoją zgodą, bo jesteś dla mnie kimś wyjątkowym,
niepowtarzalnym i kochanym.
Ale ten dar musi być w pełni bezinteresowny a nie rozpoczynać nieustanną wymianę handlową na zasadzie – zgodziłam się na wesele góralskie a ty teraz nie chcesz ze mną iść
do kina czy zrobić śniadania... Poza tym obdarowanie spełni
swoją role, jeśli obdarowany doceni wagę tego, co dostał
i będzie umiał okazać wdzięczność a nie potraktuje dar, jako
słabość czy ustępliwość partnera.
Jeśli zgodzie będzie towarzyszyło poczucie skrzywdzenia,
niedocenienie ofiarności wówczas narastający resentyment
zadziała silnie destrukcyjnie na związek i negatywne emocje
będą się odzywać przy okazji każdej konfliktowej sytuacji.
Natomiast bezinteresowne, w pełni świadomie darowane
prezenty rodzą różnego rodzaju dobre uczucia budujące
związek. Nie należy jednak tego mylić z poświęcaniem się
na rzecz utrzymania związku. Prezent ma być wynikiem chęci
obdarowania ukochanej osoby a nie rezygnacją. Zaprzestanie
dbania o własne potrzeby rodzi frustrację.
FILIP I NATALIA
Tak właśnie jest w przypadku Filipa i Natalii. Ona to energiczna i pomysłowa kierowniczka oddziału jednego z dużych banków. Jest zapaloną podróżniczką i w każde wakacje planuje
zwiedzić inny, daleki zakątek ziemi. Fascynują ją odmienne
kultury i krajobrazy. Filip nie podziela tej pasji. Męczą go te
wyprawy, a najlepiej odpoczywa łowiąc ryby nad mazurskimi
jeziorami. Dla Natalii wakacje co roku w tym samym miejscu
to jakiś koszmar, a łowienie ryb to najbardziej nudna czynność
pod słońcem. Ponieważ jednak oboje dużo pracują i brakuje
im wspólnie spędzanego czasu, wymyśliła, że sprawiedliwie
będzie, jeśli jednego roku wyjadą na Mazury a w kolejnym
pojadą w daleką wyprawę. Wydawałoby się, że dzięki temu
oboje będą zadowoleni, ale tak naprawdę każdy wyjazd pełen jest kłótni, dąsów i pretensji.
Chociaż zawsze wyjeżdżają wspólnie, to tak naprawdę spędzają te wakacje osobno. Kiedy Filip godzinami łowi ryby,
Natalia w tym czasie czyta książki, a kiedy zwiedzają kolejną
starą medynę w Tunezji Filip tęskni za ciszą mazurskich jezior.

Jak widać, w niektórych przypadkach
kompromis to najgorsza z metod
rozwiązywania problemów.
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DZIENNIKARSKIE PIÓRO
W dobrym związku obok umiejętności dawania
„prezentów” bardzo ważna jest umiejętność konfrontowania się, a więc stawiania granic. Ważne
jest, żeby przy tym nie obrażać partnera, nie
atakować go i nie krytykować jego stanowiska.
Umiejętność stanowczego prezentowania swojego stanowiska bez wartościowania go i próby
udowadniania, że jest ono lepsze i mądrzejsze
jest bezcenną umiejętnością w każdej relacji.
Konfrontowanie się nie polega również na głupim i głuchym na argumenty uporze.
Gdzie więc leży granica między stanowczym komunikowaniem swoich pragnień a uporem?
Jeśli Filip czując, że ustępuje Natalii wbrew sobie, postawi kiedyś sprawę na ostrzu noża mówiąc – od dziś każde wakacje spędzam na Mazurach i nie obchodzi mnie, co o tym myślisz
– wówczas można powiedzieć, że nie będzie to
konfrontacja ale pokaz siły i walka o swoje terytorium. Jeśli jednak powie – wakacje na Mazurach sprawiają mi wielka przyjemność i dlatego
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tam chcę odpoczywać. Przepraszam, jeśli cię tym
zawodzę czy ranię, ale wybieram łowienie ryb a nie
dalekie podróże. Rozumiem jednak, że ty kochasz
podróże i nie mam ci za złe, że tak mnie do nich
namawiasz – wówczas jest to dojrzała konfrontacja.
I być może w jej wyniku oboje stwierdzą, że lepiej
dla nich i dla ich związku jest, aby każde mogło odpoczywać oddzielnie.
Problem jednak w tym, że trzeba dużej dojrzałości
partnera, aby umiał przyjąć taką decyzję partnera
jako dobrą monetę a nie odrzucenie na zasadzie–
już mnie nie kocha, skoro woli łowić ryby, zamiast
spędzać czas ze mną.
Metoda konfrontacji wymaga poczucia własnej wartości i zaufania do własnych wyborów.
Dojrzali ludzie nie kochają przecież za spełnianie
oczekiwań, bo jeśli ktoś naprawdę kocha, chce
wówczas żeby partner czuł się wolny i swobodnie
decydował o swoich potrzebach. Można powiedzieć
– tyle miłości, ile wolności. A tej wbrew pozorom
kompromis wcale tak często nie zapewnia. ■

INTELIGENCJA NATURY
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Atom

na talerzu
Tekst: Magdalena Gryn

Zimą z utęsknieniem czekamy na WIOSENNE nowalijki i często nie możemy się oprzeć
kuszącym, tak świeżo wyglądającym rzodkiewkom czy ogórkom. A nawet truskawkom.
Ale swą świeżość przywożone z daleka produkty mogą zawdzięczać napromieniowaniu
- taka żywność coraz częściej może „gościć”
na naszych stołach. Jakie są jej plusy, a jakie
minusy?
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Polski pracownik naukowy zajmujący się m.in. genetyką
i hodowlą zwierząt (nazwisko do wiadomości redakcji), kilka
miesięcy temu odwiedził Belgię. W jednym z tamtejszych
sklepów zauważył importowane z RPA świeże mięso strusia
z 40-dniowym terminem przydatności. Wzbudziło to jego
podejrzenia, bo świeże mięso ma zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni przydatności do spożycia. Ponieważ testy chemiczne nie wykazały, żeby mięso było w czymś „wykąpane”,
pozostało napromieniowanie. Taki proces sterylizuje mięso,
ale jednocześnie pozbawia go wielu cennych substancji odżywczych. Sprawa nie dawała polskiemu naukowcowi spokoju, bo oznaczała nieuczciwą konkurencję m.in. z polskimi
farmami, które dostarczają strusie mięso m.in. do Szwajcarii.
W marcu 2017 rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy obiecali zająć się sprawą. Pod warunkiem że
dostarczy im dowodów. Tych, póki co, nie ma, bo w przypadku mięsa pozbawionego kości i tłuszczu (a takie jest strusie),
wykrycie użycia promieni jonizujących może okazać się trudne, a wynik badań - niejednoznaczny.
ZDROWA NAPROMIENIOWANA ŻYWNOŚĆ?
Napromienianie żywności to technologia utrwalania żywności wykorzystująca radioaktywne izotopy kobaltu 60 lub
cezu 137 (odpadów nuklearnych), mechanicznie wytworzone
promienie X lub elektrycznie wytworzone wiązki elektronów.
Mają one właściwości zatrzymywania procesów rozpadu żywności, dzięki czemu przedłużają jej żywotność w transporcie
i na półkach sklepowych. Warzywa i owoce poddane jonizującej radiacji wyglądają na świeże na długo po zebraniu i dostarczeniu ich do sklepów. W przyprawach i ziołach zmniejsza
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się ilość drobnoustrojów, więc nie pleśnieją, w produktach
zwierzęcego pochodzenia giną bakterie chorobotwórcze
(Salmonella, Listeria, Shigella, Campylobacter, Escherichia
coli 0157:H7 i inne). Promieniowanie jonizujące hamuje naturalne procesy biologiczne, które są związane z kiełkowaniem
i dojrzewaniem. Ogranicza używanie pestycydów i środków
ochrony, skraca czas kwarantanny importowanych owoców
tropikalnych i zapobiega rozprzestrzenianiu się groźnych
owadów. Poza tym żywność utrwalana radiacyjnie może być
napromieniana w trwałym opakowaniu, co skutecznie zapobiega jej wtórnemu zakażeniu.
- Produkty takie są zdrowsze, bo nadają się do spożycia przez
dłuższy okres czasu. Po napromienieniu nie wytwarzają się
w nich tak szybko szkodliwe dla nas pleśnie, grzyby czyli tzw.
patulina (również rakotwórcza) będąca ich istotnym składnikiem - uważa dr inż. Krzysztof Hodyr, Kierownik Pracowni Zamkniętych Źródeł Promieniowania i Laboratorium Liniowego
Akceleratora Elektronów i Inspektor Ochrony Radiologicznej
z Politechniki Łódzkiej.
CIEMNA STRONA ATOMU

0,8 proc.). Ogółem działaniu promieniowania jonizującego
w państwach członkowskich w 2015 roku poddano 5 685,9
ton produktów, w tym: żabie udka (54,75 proc.) suszone zioła
aromatyczne, przyprawy korzenne i warzywne (16,10 proc.),
drób (15,46 proc.) oraz suszone warzywa i owoce (8,53 proc.).
Państwa UE zobowiązane są też do przeprowadzania regularnych kontroli takiej żywności i przesyłanie jej wyników do
Komisji. Na tej podstawie powstaje raport: Sprawozdanie
dotyczące żywności i składników żywności poddanych działaniu napromieniowania jonizującego. Z najnowszego (z listopada 2016 roku) wynika, że 24 państwa członkowskie poddały analizie 5973 próbki, z czego w Belgii prawie 10 proc. miało
wynik niejednoznaczny lub nieprawidłowy (może oznaczać,
że żywność została napromieniowana niedozwoloną dawką,
oznakowanie było błędne lub go brakowało). Co ciekawe
Belgia zbadała tylko 121 próbek na 4 tys. ton żywności, dla
porównania - Niemcy, którzy w 2015 roku poddali napromienianiu prawie 20 razy mniej żywności (211 ton) niż Belgowie,
zbadali aż 3344 próbek, 56 proc. wszystkich pobranych do
tego badania próbek w UE! Niezgodny lub niejednoznaczny
wynik miało tylko 2 proc. z nich. Niedozwolone napromienianie wykryto m.in. w rybach i produktach rybnych oraz suszonych owocach, a błędne oznakowanie lub napromienianie
niedozwolone w owocach morza, sosach i zupach. W Polsce
w 2015 roku napromienianiu poddano 46 ton żywności, zbadano 317 próbek, z czego niezgodne okazały się tylko 2.

Ale technologia ma też ciemną stronę. Naukowcy oskarżają ją o niszczenie składników odżywczych, a nawet działanie
rakotwórcze. Susan Bryce, australijska dziennikarka śledcza,
w swoim artykule „Food Irradiation. The Global Agenda”
opublikowanym w magazynie Nexus, przekonuje, że molekularna struktura pożywienia zostaje w czasie napromieniowywania naruszona i powstają wolne rodniki, które mogą
wchodzić w reakcje z żywnością i tworzyć nowe substancje
chemiczne, zwane produktami radiacyjnymi. O niektórych
z nich wiadomo, że są rakotwórcze, na przykład benzen, który powstaje w napromieniowanym mięsie wołowym. Są też
i takie, które powstają tylko podczas napromieniowywania.
Chociaż napromieniowanie może zabić bakterie, nie usunie
toksyn przez nie wytworzonych. W wyniku napromieniowania
niszczone są witaminy A, C, D, E, K oraz niektóre witaminy
z grupy B: B1, B2, B3, B6 i B12. Ilość zniszczonych witamin zależy
od rodzaju żywności i dawki promieniowania.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że napromieniowana żywność może znajdować się zarówno na rynku krajowym, jak
i trafiać do innych krajów, w tym do Polski. Żywność taka powinna być oznakowana tzw. radurą. To okrągły kwiat o dwóch
płatkach wpisany w przełamany pierścień koloru zielonego,
co konsumentom może podświadomie kojarzyć się ze świeżym, czystym i nieszkodliwym dla środowiska produktem. Co
ciekawe prawo unijne zakazuje „poddawania promieniowaniu żywności lub paszy ekologicznej lub surowców stosowanych w żywności lub paszy ekologicznej”.

Napromieniowywaniu poddaje się wiele rodzajów żywności
i sprzedaje w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Z danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) wynika, że w 2014 r. tylko na rynki Australii, Nowej
Zelandii i USA trafiło około 22 tys. ton świeżych owoców i warzyw uprzednio napromieniowanych. Wszystkie pochodziły
z Azji i krajów regionu Pacyfiku i Meksyku, gdzie technologia
intensywnie się rozwija. To wciąż niewielki procent (w skali
globu napromieniowaniu poddaje się 700 tys. ton żywności
rocznie), ale z mocną tendencją wzrostową. W Unii Europejskiej 26 jednostek w 14 państwach członkowskich (m.in. 5 we
Francji, 4 w Niemczech, po 2 w Holandii i Polsce, po 1 w Belgii, Włoszech, Zjednoczonym Królestwie) ma licencję na stosowanie tej technologii. W porównaniu z innymi regionami
świata (głównie państw Ameryki Łacińskiej i Azji) skala jest
marginalna. Wielkim korporacjom agrospożywczym bardziej
opłaca się napromieniować żywność w miejscu jej pochodzenia i potem transportować w inne zakątki świata. Krajami,
w których można napromieniać najwięcej artykułów spożywczych, są Afryka Południowa, Meksyk, Brazylia i Tajlandia.
W UE tylko Belgia i Holandia intensywnie wykorzystują atom
do sterylizacji żywności (odsetek środków spożywczych
poddanych napromienianiu w Belgii wyniósł aż 68,8 proc.,
w Holandii: 11,1 proc., w Niemczech: 3,7 proc., a w Polsce:

W Polsce kwestie napromienianie żywności reguluje ustawa
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym. To ostatnie określa rodzaje środków
spożywczych, które mogą być poddane w Polsce napromienianiu. Lista jest krótka: to ziemniaki, cebula, czosnek, pieczarki, przyprawy suche, pieczarki suszone, suszone warzywa. Mogą być one poddawane napromienianiu wyłącznie
w celu zmniejszenia liczby przypadków chorób spowodowanych spożyciem żywności przez niszczenie drobnoustrojów
chorobotwórczych, zapobiegania psuciu się żywności przez
opóźnienie lub powstrzymanie procesów rozkładu i przez
niszczenie mikroorganizmów odpowiedzialnych za te procesy, przedłużenia okresu przydatności do spożycia przez
hamowanie naturalnych procesów biologicznych związanych
z dojrzewaniem lub kiełkowaniem oraz usunięcia organizmów
szkodliwych dla zdrowia roślin lub dla żywności pochodzenia
roślinnego. Jest dopuszczalne wyłącznie jeżeli nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka i jest korzystne
dla konsumentów. No właśnie, korzystne dla konsumenta,
podczas gdy w broszurze „Bądź świadomym konsumentem.
Kampania dla konsumentów w wieku 60+” wydanej przez
UOKiK, czytamy: Czy chcemy jeść żywność napromieniowaną?

NAPROMIENIONY CZY PROMIENIOTWÓRCZY?
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Napromienianie żywności promieniowaniem jonizującym
przedłuża jej trwałość, ale równocześnie powoduje niszczenie witamin i innych składników odżywczych. Utrwaloną
w ten sposób żywność trudno odróżnić „na oko” od świeżej
żywności. Stosowanie tej metody leży wyłącznie interesie
producenta, a nie konsumentów. Tematem interesują się posłowie. Jarosław Sachajko, poseł Kukiz`15, na początku stycznia 2017 pisał do ministerstwa zdrowia: Czy prawdą jest, że
w Polsce sprzedawane są produkty spożywcze poddane napromieniowaniu, jeżeli tak to proszę o informacje jakie i w jakich ilościach? Ministerstwo w lutym uspokajało, że w Polsce
i innych krajach członkowskich w obrocie mogą być obecne produkty poddane napromienianiu pochodzące również
z importu, ale tylko poddane temu zabiegowi w zatwierdzonych jednostkach. (...)Nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej są objęte również środki spożywcze importowane
z krajów trzecich. Należy podkreślić, że żywność poddana
napromienianiu, która spełnia wymagania obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa krajowego i UE, nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia ludzi.
BEZPIECZNY POZIOM
- Napromieniowanie żywności nie może być groźne dla konsumentów. Stosowane dawki promieniowania nie są duże.
Niszczą niektóre drobnoustroje, nie niszczą toksyn i enzymów, a więc działanie utrwalające napromieniowania jest
ograniczone. Jeśli jest zastosowana duża dawka promieniowania, może nastąpić pogorszenie jakości sensorycznej.
Dlatego nie stosuje się dużych dawek napromieniowania.
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Nie uważam, aby będąca w obrocie żywność napromieniowana była jałowa – przekonuje dr hab. Mirosław Słowiński
z Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Jednocześnie przyznaje, że zdania
na temat wartość odżywcza takiej żywności są podzielone.
Podobnie jak na temat wpływu napromieniowanej żywności
na zdrowie przyszłych pokoleń.
- Z napromieniowywaniem żywności jest podobnie jak
w przypadku związków chemicznych czy promieniowania
słonecznego, mogących powodować raka lub wywoływać
negatywne mutacje genetyczne, gdzie najlepiej jest przyjąć,
że nie ma bezpiecznego poziomu wystawiania na ich oddziaływanie. Jakiekolwiek wystawienie na wpływ chemikaliów lub
promieniowanie może być przyczyną uszkodzeń prowadzących do raka - uważa Australijka Susan Bryce.
Może więc najbezpieczniej nie testować na sobie wpływu
napromieniowanej żywności na ludzkie zdrowie? Niestety,
ekonomiczna opłacalność metody napromieniania żywności
powoduje, że z każdym rokiem będziemy mieli coraz więcej
do czynienia z napromieniowanym jedzeniem. Zakładając,
że napromieniowywanie jest pod właściwą kontrolą, poddawana mu żywność nie powinna być promieniotwórcza.
Wysokoenergetyczne promieniowanie jonizujące może jednak spowodować, że bombardowany nim materiał stanie się
promieniotwórczy. Dlatego tak ważne jest, aby do napromieniowywania żywności używano jedynie promieniowania
jonizującego o niskiej energii. I aby spożywać taką żywność
świadomie w kontrolowanych ilościach. ■
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to higieniczne woreczki
o delikatnym zapachu przeznaczone
na zużyty sprzęt stomijny. Skład płynu,
którym są nasączone, jest dobrany tak,
aby neutralizował brzydkie zapachy.
Brzoskwiniowy kolor woreczka maskuje
zawartość i zapewnia dyskrecję użytkownikowi.
Wielkość woreczka pozwala zmieścić zużyty
woreczek stomijny oraz pozostałe akcesoria.
Łatwo wiązane uszy szczelnie chronią
zawartość przed wyciekiem.
Opakowanie wyposażone jest w szerokie
zamknięcie wielokrotnego użytku, które ułatwia
wyjmowanie woreczków oraz chroni zapach.
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Zdjęcia: Bianca-Beata Kotoro

Wiosna i jej energetyczna kuchnia. Ma być
prosto, zdrowo i smacznie. A do tego kolorowo.
„Wiosenne Przebudzenie” to wspaniały posiłek na
śniadanie, lunch lub kolację. Kiedy tylko chcesz!

Tajemne SKŁADNIKI:
kasza BULGUR + świeży ogórek + świeża kolendra + świeża natka
+ świeża mięta + granat + przyprawy: sól, pieprz, sumak = wiosenny, energetyczny posiłek
Kasza bulgur to rodzaj kaszy, której właściwości i wartości odżywcze są doceniane od wieków. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu
zachwycają się nią od 4000 lat. Uwielbiam ją i tym zachwytem
chciałbym Was zarazić. Pamiętajcie, że kasza bulgur jest bogata w
substancje, które wspomagają pracę serca, które raźniej bije nam
na wiosnę. Dobrze wpłynie na nasze skołatane nerwy wywołane
codziennymi stresami oraz obniży poziom cukru we krwi.
Kasza bulgur otrzymujemy z gotowanych, wysuszonych i gniecionych ziaren pszenicy durum. Jest ona najbardziej wartościową odmianą pszenicy. Występuje w trzech odmianach: drobno-,
średnio- i gruboziarnistej. Drobnoziarnistą odmianę zazwyczaj
wykorzystuje się do przyrządzania sałatek, na przykład takich jak
ta w przepisie, zup i faszerowania warzyw (cukinii czy papryki),
a średnio- i gruboziarnistą – do wykonania pilawu, czyli słynnej
bliskowschodniej potrawy.
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Kaszę bulgur cenię również za to, że jest źródłem błonnika, który usprawnia funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Wspomaga
ona proces trawienia i poprawia perystaltykę jelit, przez co zapobiega zaparciom,
a nawet nowotworom jelita grubego,
jak mówiono na niejednej konferencji
naukowej.
Zapach i smak świeżego ogórka, to
coś na co czekamy (a przynajmniej ja:)
a wiosna nam to daje. Mięta, natka
i kolendra to składniki, bez których nie
wyobrażam sobie posiłków. A na wiosnę mam ich pod dostatkiem z własnej
hodowli skrzynkowo-tarasowej. Granat
nabywam w pobliskim, osiedlowym Zieleniaku gdzie kupuję również przyprawy, jeśli
skończą mi się zapasy z dalekich i bliskich podróży.
Zdecydowanie polecam! Składniki użyte do przygotowania potrawy
są bardzo wiosenne, a kasza bulgur to doskonała alternatywa dla ryżu
czy makaronu. Świeże warzywa, zioła i przyprawy powinny zawsze gościć na polskich stołach. Dobrym pomysłem jest też połączenie zielonych warzyw/ziół z czerwonym granatem i żółtą kaszą.
Kasza bulgur to cenne źródło witamin, zwłaszcza folianów, niacyny
i tiaminy oraz składników mineralnych. Zawarte w kaszy: potas, wapń
i magnez, korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Sprzyjają utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, sprawności mięśni i kości. Kasza bulgur zawiera też sporo żelaza, cynku oraz
błonnika pokarmowego, którego w diecie nigdy za wiele. Błonnik pełni
w organizmie wiele ważnych funkcji, począwszy od wpływu na perystaltykę jelit, po obniżanie stężenia cholesterolu i glukozy we krwi.
Wartości odżywcze ugotowanej kaszy bulgur (w 100 g)
Wartość energetyczna - 83 kcal
Białko ogółem - 3.08 g
Tłuszcz - 0.24 g
Węglowodany - 18.58 g (w tym cukry - 0.10)
Błonnik - 4,5 g
Minerały
Wapń - 10 mg
Żelazo - 0.96 mg
Magnez - 32 mg
Fosfor - 40 mg
Potas - 68 mg
Sód - 5 mg
Cynk - 0.57 mg
Witaminy
Tiamina (B1) - 0.057 mg
Ryboflawina (B2) - 0.028 mg
Niacyna (B3) - 1.000 mg
Witamina B6 - 0.083 mg
Kwas foliowy - 18 ug
Witamina A - 2 IU
Witamina E - 0.01 mg
Witamina K - 0.5 ug
(Źródło danych to USDA National Nutrient Database for Standard Reference)
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*Liście KOLENDRY znane są też jako cilantro lub pietruszka
chińska. Zawierają związki o właściwościach prozdrowotnych,
takie karotenoidy, flawonoidy czy kwasy fenolowe. Flawonoidy to organiczne związki o silnych właściwościach przeciwutleniających, które zmniejszają także ryzyko rozwoju wielu
schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Cenne są zarówno
świeże liście kolendry, jak też owoce. W medycynie ludowej
kolendrę stosuje się w leczeniu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego,
problemy trawienne, biegunki i niestrawność. Napary z ziela kolendry używane są
PRZEPIS
jako środek antyseptyczny w chorobach
jamy ustnej i gardła. Bardzo wyrazisty,
dość ostry smak liści kolendry sprawia, że
Wspaniały posiłek
ma tyle samo amatorów, co przeciwników.
dla całej rodziny
lub dla singla na kil
Ci pierwsi porównują możliwości wykoka podejść:
rzystania kolendry z natką pietruszki, jako
• 1,5 szklanki kaszy
dodatek do sałatek, dań z roślin strączbulgur zalej lekko
kowych, potraw z jaj, past twarogowych,
wr zątkiem w propor
cji 1:2,5,
dań z drobiu i ryb oraz zup.
czyli 1

porcja kaszy na 2,5

• Następnie gotuj

osolonym

porcje wody.

bez pr zykr ycia okoł
o 10 minut.
• Po tym czasie zdej
mij z ognia, pr zykr yj
i pozostaw do spęc
znienia, a potem w
ystygnięcia.
• Posiekaj pęczek św
ieżej kolendry, natk
i i mięty.
• Obier z 6 ogórków
i pokrój je w kostkę
.
• Wyjmij wspaniałe,
czer wone pestki z
jednego
lub dwóch granatów
.
• A teraz wszystko
w ymieszaj
i dodaj pr zypraw y
do smaku.
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Gotowe! Smaczneg
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Jak nie przytyc
w Sświęeta
i czućc sięe
dobrze?
89

Tekst: Halszka Sokołow

PORADNIK
NIE TYLKO DLA STOMIKÓW
Z PRZEPISAMI

Święta Wielkanocne to bardzo piękny i wyjątkowy czas. Na nasze stoły wędrują wówczas wyjątkowe dania, na które wielu z nas
czeka cały rok. Spotkania rodzinne sprzyjają siedzeniu i jedzeniu zbyt wielu potraw. To
wszystko sprawia, że po kilku dniach czujemy
się nieprzyjemnie pełni (nie mówić o innych
dolegliwościach), a waga dziwnie się zmienia.
Co zrobić, by czuć się dobrze zarówno przez
święta, jak i po nich?

PODSTAWOWE ZASADY DIETETYCZNE
NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Staraj się jeść często w mniejszych ilościach. To zasada i na
co dzień, i od święta. Częste jedzenie to stabilne stężenie cukru we krwi i możliwość lepszego, bardziej sprawnego trawienia. Ta zasada jest ważna dla osób ze wszystkimi rodzajami
stomii. Staraj się unikać wielogodzinnego przegładzania się.
Jedzenie niewielu posiłków sprzyja przejadaniu się, uczuciu
pełności, a także powstawaniu biegunek.
Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, przygotuj mniejsze porcje dań niż dotychczas. Polska gościnność jest piękna, ale
musi też być rozsądna. Zamiast wielkich porcji mięsa przygotuje mniejsze, pokrój ciasto na cieńsze mniejsze kawałki,
nie gotuj zbyt dużej ilości ziemniaków na obiad etc. Twoi
goście i rodzina ucieszą się, gdyż dzięki mniejszym porcjom
będą mogli spróbować różnych dań, bez nieprzyjemnego
uczucia przejedzenia.
Po każdym posiłku sprzątnij ze stołu. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz siebie i innych na pokusę ciągłego jedzenia.
Idź na wiosenny spacer, zacznij rozmowę lub napij się wody
lub herbaty.
Możesz próbować różnych rodzajów dań, ale w małej ilości. Rozłóż sobie próbowanie świątecznych dań na kilka
dni. Unikaj składników, które zdecydowanie nie służą Twojemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu np. pozostaw zielony
groszek z sałatki jarzynowej, jeśli wiesz, że będziesz potem
cierpieć na wzdęcia i bóle brzucha. Produktami, które bardzo
często powodują wzdęcia są: duże ilości ciemnego pieczywa,
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warzywa kapustne i cebulowe, mleko, produkty smażone, nasiona roślin strączkowych – zwłaszcza soja, groch, duże ilości
surowych warzyw, napoje gazowane.

Pomysł na
domowy majonez light

Jedz powoli i bardzo dokładnie przeżuwaj. Dokładne przeżuwanie niejako „wydłuża” Twój przewód pokarmowy, ułatwia trawienie i zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości
pokarmowych – zarówno wzdęć, biegunek jak i zaparć. Dokładne przeżuwanie każdego kęsa sprzyja normalizacji pracy
jelit.

Choć majonez nie jest produktem szczególnie polecanym
przez dietetyków, to w czasie wielkanocnych świąt większość osób może pozwolić sobie na jego niewielki dodatek.

Dbaj o dobre nawodnienie. Zbyt mała ilość płynów to duże
ryzyko zaparć, odwodnienia, ale też gorsze trawienie i większe ryzyko niepohamowanego apetytu. Pij systematycznie
przez cały dzień.
Jeśli po świętach zostanie Ci dużo jedzenia – rozdaj je.
Jest wiele pięknych akcji, które pomagają najbardziej potrzebującym np. podzielmysie.pl. Możesz również poporcjować
i zamrozić jedzenie.
Zwróć uwagę na odpowiedni rodzaj obróbki termicznej
posiłków. Gotowanie i pieczenie jest zdecydowanie lżej
strawne niż smażenie. O aromat potraw możesz zadbać,
macerując mięso w domowych marynatach np. olej + ulubione przyprawy. Im dłuższy czas macerowania, tym uzyskasz
bardziej aromatyczne mięso.
Przy świątecznym stole wybieraj produkty, które charakteryzują się niższą zawartością tłuszczu. Taki skład czyni posiłki
lżej strawnymi. Poniżej przedstawiłam podział wielkanocnych
posiłków z uwzględnieniem tradycyjnych receptur.
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• większość dostępnych w sklepach majonezów, ma wiele
niepotrzebnych dodatków. Klasyczny majonez to tylko jajko, musztarda, olej, ocet i przyprawy. Majonezy sklepowe
zawierają wiele substancji dodatkowych m.in. substancje
zagęszczające (np. gumę ksantanową), aromaty (np. aromat
dymu wędzarniczego), barwniki (np. karoteny), substancje
konserwujące (np. sorbinian potasu) i wiele innych. Kupując
majonez, zwróć uwagę na jego skład. W Polsce można kupić
majonezy o korzystnym i mniej korzystnym składzie.
• jeśli masz czas i ochotę przygotuj majonez samodzielnie
w domu. Majonez robi się szybko i wychodzi każdemu.
• aby zrobić delikatniejszy majonez, tradycyjny dodatek
octu zastąp sokiem z cytryny w tej samej ilości.
• aby zmniejszyć wartość kaloryczną i ilość tłuszczu majonezu, dodaj do niego naturalnego serka o zawartości nie większej niż 8-10% tłuszczu. W ten sposób otrzymasz smaczny
majonez light. Im więcej serka dodasz, tym bardziej obniżysz wartość kaloryczną majonezu. Tak przygotowany majonez możesz użyć jako dodatek do jajek, sałatek lub lekkich
sosów.

PRODUKTY O WYSOKIEJ
ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU
ZUPY

tradycyjny żurek na wywarze z boczku
i zabielane, rosół na tłustych rodzajach mięs

wieprzowina, baranina, jagnięcia, gęś
DANIA GŁÓWNE
/ DODATKI NA ŚNIADANIE

tłuste ryby np. węgorz, łosoś,
kiełbasa do żurku, baleron, wędlina
wieprzowa z wyraźnym tłuszczykiem,
boczek, pasztet z tłustych rodzajów mięs
sery żółte, mozzarella, Feta, tłusty twaróg

PRODUKTY O NIŻSZEJ
ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU
rosół na chudych rodzajach mięs, zupy
niezabielane np. jarzynowa, pomidorowa
pierś z kurczaka, pierś lub udziec z indyka,
okazjonalnie kaczka bez skóry
chude ryby np. mintaj, morszczuk, dorsz,
sola, sandacz, pstrąg
galaretka drobiowa z kurczakiem
i warzywami, jajka kurze, jajka przepiórcze
chuda wędlina np. drobiowa lub wołowa,
ewentualnie schab pieczony w rękawie
chudy twaróg, pasztet na chudych
rodzajach mięs
majonez domowy light (przepis poniżej)

CIASTA I DESERY

INNE

kupny majonez, sos tatarski
sałatka jarzynowa z kupnym majonezem

sernik na tłustym twarogu, torty, inne
ciasta z dodatkiem tłustych mas, kremów,
mazurki zwłaszcza te dużą ilością orzechów
i czekolady, pascha na tłustym twarogu
z dużą ilością orzechów
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chrzan i ćwikła (jego obecność jest
uzależniona od indywidualnej tolerancji)
sałatka jarzynowa z domowym majonezem
light (albo bez dodatku majonezu ale
z dodatkiem oliwy/oleju)
babka drożdżowa, biszkopt, biszkopty,
sernik na chudym lub półtłustym twarogu,
szarlotka, galaretka owocowa np. podana
z kawałkami owoców, pascha na chudym
twarogu z ograniczoną ilością dodatków
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Cztery pomysły
na lekkie posiłki
z jajkiem
Wiosen na sałatka
z jajk ami prz epiórczymi
SKŁ ADNIKI
roszponki, kilk a
2-3 gar ście sałaty lodowej i
, 3 jajk a
rzodkiewek, ½ świeżego ogórka
prz epiórcze
sok z cytryny,
sos: 1 łyżk a oliwy lub oleju,
odrobin a soli i pieprzu
listki, rzodkiewki
Sałatę rwiemy na mniejsze
i. Jajk a gotujemy
terk
plas
pół
i ogórki kroimy na
ówki. Sałatę polewamy
na twardo i dzielimy na poł
lekkim sosem.
ypadku złej toleran cji
PRAKTYCZNA RADA: w prz
kawałk ami
je
tąp
rzodkiewki i ogórka, zas
pomidora.

SKŁADNIKI

Jajka faszerowan e

jajk a ugotowan e na tw
ardo, domowy majon ez
light
(nie zawsze będ zie pot
rzebny), ulubione dodatk
i,
zielenina (sz czypiorek,
koperek, natka pietruszk
i),
przyprawy
Jajka możesz faszerow
ać bardzo róż nymi
dodatk ami. Poniżej kilk
a przykładów:
- ryby np. pieczony łos
oś, kawałki tuń czyka
w sosie własnym
- wędlin a np. chuda wę
dlin a drobiowa, szy nk a
wo łowa gotowan a
- inn e np. suszon e pom
idory, posikana rzeżuc
ha,
awokado
Wybrane dodatki siek am
y na małe kawałki,
miesz amy z żół tkiem i
ew. domowym majon eze
m
light, dodajemy zieleninę
i doprawiamy.
Przygotowan ą ma są wy
peł niamy połówki
ugotowanych białek.
PR AKTYCZNA RADA:
faszerowan e jajk a bardzo
ładnie prezentują się na
pół misku z sałaty.
Dodatkowo możesz ud
ekorować je połówkam
i
pomidorków kok tajlow
ych, „kwiatkami”
z rzodkiewek lub pla ste
rkami świeżego ogórka
.

Włoski om
let
z pomidora
mi i świeżą
ba zylią
SKŁ ADNIK
I
2 jajk a, 1
łyżecz k a m
ąki, 2 łyże
kilk a pomid
cz ki mlek a
orków kok
2% tł.,
tajlowych,
1,5 łyżecz
świeża ba zy
ki oliwy lu
b oleju rz ep
lia,
pieprz
akowego, só
l,
Pomidorki
kroimy n a
po łówki i w
rozgrz an ą
rz ucamy n
oliwę. Jajk
a
a mik sujem
mlekiem i
y z mąką,
przyprawa
mi.
Przygotow
an ą m a sę
jajecz n ą w
poddusz on
ylewamy n
e pomidory
a
. Całość prz
pokrywką
ykrywamy
i cz ek amy
do momen
Włoski om
tu ścięcia si
let moż n a
ę m a sy.
przygotow
w n aczy niu
ać nieco in
żaroodporn
acz ej np.
ym w piek
patelni (uw
arniku lub
aga n a pla
na
stikowe rą
cz ki!).
PR AKT YCZ
NA R ADA:
jeśli źle tole
pomiń ten
rujesz mle
dodatek lu
ko,
b dodaj od
robinę wod
y.
Szaksz uka z duszonymi pom
idorami

SKŁ ADNIKI
1 jajko, 2 duże pomidory bez
skórki, 1,5 łyżeczki
oliwy lub oleju rzepakowego,
przyprawy np. sól,
pieprz, oregan o
Pomidory podduszamy na zale
can ej ilości tłuszcz u
z dodatkiem przypraw. Gdy
pomidory będą już
uduszon e, roz gar niamy je i
w to miejsce wbijamy
jajko. Patelnię przykrywamy
pokrywką i czekamy
kilk a minut do momentu ścię
cia jajk a..
PRAKTYCZNA RADA: pomidor
y można w całości
lub częściowo zas tąpić innym
i war zywami np.
duszon ą cukinią. Wówcza s zam
iast oregan o, dodaj
susz ony tymian ek.

Uwaga. Informacje przedstawione w artykule mają charakter
ogólny i nie zastąpią indywidualnej konsultacji dietetycznej.
Rodzaj produktów musi być zawsze dopasowany do osobistej
tolerancji, stanu zdrowia oraz rodzaju przyjmowanych leków. ■

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (11) / 2018

91

NA TALERZU

Muffiny
Tekst i zdjęcia: Romualda Krasnopolska

Muffiny a’la Wimbledon

92

SKŁADNIKI
rozdrobnionego szpinaku
1 opakowanie mrożonego
ru
½ szklanki brązowego cuk
½ łyżeczki stewii
1¹/³ szklanki oleju
j pełnoziarnistej
2 szklanki mąki orkiszowe
czenia bio
pie
do
1 łyżeczka proszku
nej
czo
ysz
ocz
y
1 łyżeczka sod
łka
jab
e
dni
4 śre
mascarpone
1 duże opakowanie serka
j
we
ilio
wan
i
ncj
½ łyżeczki ese
ru
pud
ru
cuk
ki
½ szklan
1 granat
PRZ YGOTOWANIE
am na sicie. W dużej misie
Szpinak rozmrażam i odsącz
eviosid i olej, aż do połącz
blenduję jajka, cukier, ste
,
nia
cze
pie
do
k
sze
kę, pro
nia. Następnie dodaję mą
inak
szp
ony
ącz
ods
ę
daj
Do
sodę i ponownie blenduję.
sy.
do uzyskania gładkiej ma
i rozdrabniam blenderem
,
tkę
kos
ści
lko
wie
średniej
Jab łka obieram i kroję w
do
ek
ilot
pap
do
to
cias
dam
mieszam z cias tem. Nakła
stopniach Celsjusza przez
¾ objętości i piekę w 190
m
iu nakładam na muffiny kre
ok. 30 min. Po wys tudzen
wą
ilio
wan
ą
ncj
ese
z
ne
rpo
ze zmieszanego serka masca
układam ziar na granatu.
m
kre
Na
.
rem
pud
rem
cuk
i
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i sernik
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Sernik nowojorski na spodzie piernikowym
SKŁADNIKI
Ok. 250 g pierniczków
125 g masła
750 g twarogu śmietankowego lub tłustego
3 jajka
½ szklanki cukru brązowego
1/3 łyżeczki stewii
200 ml śmietanki 18%
Otarta skórka z jednej cytryny
Sok z jednej cytryny
PRZYGOTOWANIE
Suche pierniczki (bez nadzienia) rozdrabniam w malakserze. Mogą być
dowolne inne ciastka kruche bez nadzienia. Dodaję rozpuszczone masło
i mieszam do połączenia. Tortownicę o średnicy 22 cm wykładam papierem do pieczenia, przekładam masę ciastkowo-maślaną i ugniatam na
gładki spód. Schładzam w lodówce przez ok. pół godziny.
Twaróg, jajka, cukier, stewię, śmietanę, skórkę z cytryny oraz sok blenduję
na gładką masę. Im masa będzie bardziej jednolita, tym sernik będzie
bardziej delikatny. Łatwiejszy do blendowania jest twaróg śmietankowy.
Masę serową przekładam do tortownicy.
Ciasto wstawiam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni Celsjusza,
grzanie tylko od spodu. Na dolnym poziomie wstawiam formę wypełnioną wodą, a zaraz nad nią na półce siatkowej ustawiam tortownicę. Po
upieczeniu ciasto zostawiam w piekarniku do wystudzenia przy otwartych drzwiczkach. Zimne ciasto najlepiej wstawić do lodówki na całą noc.
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Na śniadanie,
obiad i kolację

– zupa, zupa,
ZUPA!
Tekst: Danuta Gajewska

94

W tradycyjnej kuchni polskiej zupa stanowi jedno
z podstawowych dań obiadowych, chociaż może
też być podawana na śniadanie (jako zupa mleczna)
lub kolację. Niektórzy wykreślają zupę z jadłospisu
w przekonaniu, że jest to potrawa pracochłonna,
trudna do przygotowania, a w dodatku kaloryczna.
Paradoksalnie niektórzy autorzy cudownych diet
odchudzających twierdzą, że jedzenie zupy wcale
nie tuczy, a wręcz przeciwnie jest świetnym sposobem na odchudzanie.
W rzeczywistości przygotowanie zup nie jest skomplikowane,
a ich kaloryczność zależy od rodzaju oraz ilości użytych surowców i dodatków. Najbardziej godne polecenia, a zarazem
najprostsze w przygotowaniu, są zupy warzywne. Nawet niewielka porcja takiej zupy będzie stanowiła uzupełnienie codziennej diety w warzywa, a tych w jadłospisie nigdy za wiele.
Korzystając ze świeżych warzyw lub bogatej oferty warzyw
mrożonych, możemy przygotować zupy, które wniosą dodatkową porcję witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego. Zupy jarzynowe przygotowuje się z jednego lub
kilku rodzajów warzyw uzupełniających się smakowo. Można je podawać czyste lub zaprawiane z dodatkami (grzanki, kluski kładzione, jaja w koszulkach, diablotki, parmezan,
lane kluski, groszek ptysiowy). Dużą popularnością cieszą się
ostatnio zupy ugotowane na bazie warzyw o takim samym
kolorze np. zupa krem z białych warzyw (pasternak, kalafior,
seler, por, ziemniak), warzyw czerwonych (pieczona papryka,
pomidor, marchew) czy też warzyw zielonych (brokuły, seler
naciowy, szpinak). Powszechnie lubiane są też zupy-krem,
które sporządza się z warzyw lub grzybów, miksuje lub przeciera przez sito, po czym rozprowadza wywarem, a następnie
zaciąga żółtkiem lub zaprawia mąką. Najczęściej zupy-krem
podaje się z groszkiem ptysiowym, kruchymi paluszkami,
grzankami lub kluseczkami.
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Bazę większości zup stanowią wywary warzywne, mięsno-warzywne, wywary z kości i warzyw, wywary grzybowo-warzywne lub owocowe. Aby ułatwić sobie pracę wywary można
przygotowywać jednorazowo w dużych ilościach, podzielić
na jednorazowe porcje i zamrażać. Warto pamiętać, aby zup
nie gotować zbyt długo, ponieważ długotrwała obróbka termiczna obniża nie tylko wartość odżywczą potrawy, ale także
jej smak i wygląd.
W klasycznie zestawionym, kilkudaniowym obiedzie zupę
serwuje się po przystawce, przed daniem głównym. Ale jeśli
zupę przygotuje jako tzw. danie jednogarnkowe, to może stanowić cały obiad. Tak przygotowane zupy są gęste, zawierają
więcej dodatków, takich jak mięso, makaron, kasza, ryż, jaja,
nasiona roślin strączkowych czy ziemniaki. Zupy możemy podawać jako tzw. czyste – rosoły, buliony, barszcz czysty, zupy
warzywne lub jako zupy zagęszczone (podprawione) np. zawiesiną mąki w wodzie, mleku lub śmietanie, żółtkami, miąższem z chleba, zmiksowanym ryżem, puree ziemniaczanym.
W dawnej kuchni polskiej zupy wykańczane były zasmażkami.
I choć bez wątpienia taka zupa jest smaczna, to jednocześnie
jest bardziej kaloryczna i ciężkostrawna. Nie zaleca się więc
takich zup w żywieniu osób wymagających diety łatwostrawnej.
Pomimo że w jadłospisie przeciętnego mieszkańca naszego
kraju od lat króluje zupa pomidorowa i rosół, to w ostatnim
czasie asortyment „domowych zup” znacznie się powiększył.
Zupy stały się łatwą do przygotowania obiadową opcją, dostosowaną do potrzeb różnych grup populacyjnych - dzieci
i dorosłych, osób zdrowych i chorych, wegan, wegetarian
i tych odżywiających się w sposób standardowy. Warto dodać, o czym często zapominamy, że sól nie powinna być jedyną przyprawą nadającą zupie smak. Pod koniec gotowania,
ewentualnie już na talerzu można dodać do zupy świeże lub
suszone zioła i przyprawy takie jak pieprz, majeranek, sok
z cytryny, drobno posiekana zielona pietruszka, koper, estragon, szałwia, szczypior, kolendra mięta lub inne ulubione. ■

Płytka
Flexifit

NATURALNE
NACIĘCIA
Unikalna płytka Flexifit®
z pięcioma nacięciami idealnie
dopasowuje się do naturalnych
kształtów ciała dając poczucie
bezpieczeństwa nawet
w przypadku przepukliny.
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NATURALNA
OCHRONA
Nacięcia w płytce zapobiegają
załamywaniu się płytki umożliwiając
jej krawędziom dokładne
przyleganie do skóry wokół
stomii co zabezpiecza skórę
przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNE
DOPASOWANIE
Doskonała elastyczność
i przyczepność, jak również
kształt płytki umożliwiają
idealne dopasowanie
do kształtu każdego brzucha.

bezpłatna infolinia 800 633 463
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NATURALNY
KSZTAŁT
płytki Flexifit®
pozwala jej na podążanie
za ruchem ciała
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Hollywoodzka
czerwień
na wiosnę!

Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina

Hollywoodzka czerwień lub koral - to
piękna barwa, o której marzy każda kobieta. Poza tym wszystkie Panie wyglądają w niej pięknie, bo jest jasna, nasycona
i energetyczna. Marylin Monroe nosiła
szminkę tego koloru, a ja zachęcam do niej
wszystkie Panie i to nie tylko na tę wiosnę!
Nie ważne jaką masz figurę! Czy jesteś
pielęgniarką, lekarką czy nauczycielką!
A może uśmiechniętą emerytką lub studentką? Nie ważne czy jeździsz na wózku
lub masz stomię! Po prostu ją noś!

Czerwona, koronkowa sukienka
- tym razem w wersji rockowej z kurtką skórzaną ramoneską i ciężkimi butami - idealnie nadaje się na
wiosenne randki i spacery. Jednak
wystarczy założyć do tej asymetrycznej sukienki szpileczki i stylizacja na tańce lub do teatru gotowa.
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Czerwony
sweter
z odkrytymi ramionami świetnie wygląda do spodni
w kratkę, ale też do
jeansowej czy plisowanej
spódniczki.
Gdy czujemy się słabe emocjonalnie lub
fizycznie, warto doenergetyzować się
takim sweterkiem!

4

3

Płaszczyk - lekki, wiosenny i czerwony. Pasuje
niemal do wszystkiego
- do jeansów i sukienek.
Tu w połączeniu z amarantem, bo ten zestaw
kolorów to hit ostatnich
sezonów.

1

Czerwony garnitur - warto mieć, sprawdza się tak samo jak
czarny. Czerwień jest też jednym z kolorów w obowiązującym w niektórych firmach dress codzie. Można nosić go do
białej koszuli lub topu z balerinkami na przykład do pracy lub
z ozdobną biżuterią i butami na wysokim obcasie wieczorową porą na spotkanie. Można też nosić osobno marynarkę
- do sukienki i osobno spodnie - do czarnego golfu.

2
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Czerwień
w męskim wydaniu
Czerwień dla mężczyzn jest jak najbardziej
odpowiednia, tym bardziej, że jest modna,
a za oknem mamy piękną wiosnę. Bikiniarze
nosili czerwone skarpety, teraz są dla mężczyzn również czerwone sportowe buty,
swetry, spodnie, szaliki... Jednak czerwień
w męskim wydaniu musi być podana z umiarem. Acz zachęcam do niej wszystkich panów, w każdym wieku. Czerwony akcent to
dodatkowa dawka energii.

1

Garnitur granatowy w dwóch wydaniach
- sportowym i eleganckim.
Czerwone dodatki zupełnie odmieniły
jego charakter. Wersja sportowa z czerwonym T-shirtem i czerwonymi trampkami oraz wersja elegancka z zamszowymi
botkami, businessową, błękitną koszulą
a na okrasę czerwony szalik - idealna stylizacja nie tylko na businesowy lunch.
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2
Czerwono-czarny sweter
- sam w sobie jest efektowny, dlatego wystarczą czarne spodnie, tu
dodatkowo ozdobione
czerwonym lampasem.
Czerwone trampki dopełnią tę stylizację.

Czerwone spodnie od dresu nosi sie
teraz nawet na salonach! Tu w wersji
casualowej z T-shirtem oraz czarną
kurtką idealnie nadają się na spacer
z psem lub na trening.

Zdjęcia:
Aleksandra
PO PROSTU ŻYJ
nr 1 (11)
/ 2018 Krasnodębsk
Zdjęcia: Słowiańskie Skarby

Zdejmiemy
z Ciebie jedno
zmartwienie

Posiadanie stomii może być trudnym

dla niemowląt umożliwia indywi-

momentem dla dzieci i ich rodzin. Co

dualne dopasowanie położenia

powiedzą ich przyjaciele? Czy będą

otworu na stomię, aby było łatwo

mogli wspólnie bawić się? Z pomo-

opróżnić

cą sprzętu stomijnego SALTS odpo-

niezależnie od pozycji dziecka.

wiedź na te pytania będzie dziecinnie

A przyjazny skórze hydrokoloid

dzieci od urodzenia do nastoletnich lat.
Cechy szczególne, takie jak zintegrowany filtr i miękki,

Dodatkową pielęgnację skóry i bezpieczeństwo delikatnej skóry zapewniamy
bogatą ofertą środków
pielęgnacyjnych.
Po prostu dajemy rodzicom pew-

cze łatwiejsze do otwierania, opróżniania i czyszczenia.

ność, że zaspokajamy potrzeby

Owalna płytka bez otworu początkowego w woreczkach

ich dzieci ze stomią.

w I E LO

bardziej elastyczny wylot sprawiają, że te woreczki są jesz-

ć

stomijnymi, aby zaspokoić potrzeby wszystkich

delikatnej skóry maluszka.
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Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
www.salts.pl • bezpłatna infolinia 800 120 130 • info@salts.pl
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opracowane we współpracy z pielęgniarkami

woreczka

sprawia, że worki są łagodniejsze dla

łatwa. Nasze worki Confidence Comfort
with Flexifit Neonatal & Paediatric zostały

zawartość
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Menopauza

to nie choroba!
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Menopauza to PO PROSTU kolejny etap
w życiu każdej kobiety, pomimo różnych dolegliwości, przekwitanie nie jest chorobą!
Kiedyś o niej i o klimakterium rozmawiało się
w bardzo wąskim, damskim gronie i ewentualnie z zaprzyjaźnionym lekarzem. Teraz głośno się o niej mówi. Klimakterium stało się
nawet tematem uroczego spektaklu, z piosenkami łatwo wpadającymi nam w ucho. To
zasługa Elżbiety Jodłowskiej i jej spektaklu
„Klimakterium... i już”. Sprawa krępująca, do
niedawna TABU, stała się tematem jawnym.

Terminu MENOPAUZA używa się dla określenia ostatecznego wygaśnięcia czynności jajników. Jest to równoznaczne z zanikiem od tej pory owulacji oraz zdolności
reprodukcyjnych kobiety. W zależności od indywidualnych uwarunkowań organizmu, czynników genetycznych,
a nawet regionu świata może rozpocząć się między 40.
a 60. rokiem życia. Ścisły moment tej zmiany fizjologicznej wyznacza się po upływie 12 miesięcy bez wystąpienia
kolejnej miesiączki. Po tym czasie przyjmuje się, iż kobieta
staje się bezpłodną. W Polsce ostatnia miesiączka u kobiet pojawia się zwykle między 50-54 rokiem życia, dlatego okres tzw. premenopauzy może trwać od 4 do nawet
10 lat.
Menopauza często mylona jest z klimakterium. Stanowi
ona kluczowy etap klimakterium, rozciągającego się na
klika lat przed oraz rok po wystąpieniu ostatniego krwawienia.
W czasie menopauzy hormon folikulotropowy, odpowiedzialny za wydzielanie estrogenów oraz pobudzanie
pęcherzyków jajowych do wzrostu, przestaje tracić właściwości. Komórki jajowe uodparniają się na niego, a to
skutkuje obniżeniem produkcji estrogenu i progesteronu.
To istotne zmiany, ponieważ – estrogen wywiera ogromny wpływ nie tylko na fizyczny stan, ale też na psychikę
kobiety.
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U niektórych kobiet pojawiają się duszności, napady gorąca
i nadmierna potliwość. Dopełnieniem tego bywa poczucie
ciągłego przemęczenia oraz bezsenność. To skutkuje szczególną drażliwością oraz niestety wahaniem nastrojów. seks
w czasie przekwitania również nie jest pozbawiony pewnych
ograniczeń, gdyż mamy obniżony poziom estrogenu, który
przynosi ze sobą zmiany w strefie intymnej. Suchość pochwy
czy obniżone libido. Poprawę komfortu współżycia seksualnego dają środki nawilżające pochwę dostępne w aptekach
bez recepty. Gdy pojawiają się symptomy wysiłkowego nietrzymania moczu, dobre efekty dają tzw. ćwiczenia Kegla
wzmacniające mięśnie dna miednicy. Wymagają one jednak
staranności i skupienia w czasie treningu tak, aby napinały się
faktycznie mięśnie przepony moczowo-płciowej, a nie mięśnie brzucha, pośladków czy też ud. Pamiętajmy, z czasem
wszystkie objawy wynikłe z wahań hormonalnych ulegają wyciszeniu i ustają zupełnie. A z niedogodnościami tego okresu
można skutecznie walczyć za pomocą hormonalnej terapii
zastępczej (tylko po konsultacji z lekarzem!), czy produktów
ginekologicznych i sprawić, by nie utrudniały nam zbytnio codziennego funkcjonowania.
Uderzenie gorąca pojawiają się u niektórych kobiet nagle
jako gwałtowna fala ciepła przepływającego od głowy, poprzez szyję w kierunku tułowia. Napady te mogą pojawiać do
kilkudziesięciu razy na dobę i trwać od kilku minut do pół
godziny, zarówno w dzień, jak i w nocy.
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Gdy napływa fala gorąca kobieta powinna się przede wszystkim odprężyć. Rozluźnienie sprzyja opanowaniu odczuwania
gorąca. Innym sposobem jest wypicie szklanki zimnej wody
lub zanurzenie rąk w zimnej wodzie.

Rada: Ubierajmy się w kilka lekkich warstw odzieży, z których część możemy w czasie uczucia gorąca
zdjąć. Nocą utrzymujmy w sypialni temperaturę ok.
18-190C, do snu zakładajmy lekką, bawełnianą bieliznę. Przed położeniem się do łóżka unikajmy używek
oraz wyciszmy swoje emocje krótkim relaksem bez
hałasów, głośnej muzyki, filmów czy gier komputerowych.

Nieregularne krwawienia miesiączkowe są typowe dla okresu przekwitania. Przyczyną tego są zaburzenia w poziomach
żeńskich hormonów płciowych związane z wygaszeniem
czynności jajników. W tym czasie trudno jest dokładne określać okresy płodne i niepłodne, dlatego jeśli nie planujemy
już dzieci, trzeba zadbać o antykoncepcję. Najbardziej zawodna w okresie okołomenopauzalnym jest antykoncepcja
naturalna z uwagi na rozregulowanie cyklu miesiączkowego.
Optymalne są w tym czasie prezerwatywy. Po konsultacji z lekarzem można stosować też antykoncepcję hormonalną, która dodatkowo załagodzi dolegliwości przekwitania.
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Pamiętajmy też, że wiele takich objawów jak lęki,
przygnębienie, depresja, zaburzenia koncentracji,
bezsenność i spadek zainteresowania życiem płciowym może być związanymi z relacjami takimi jak:
opuszczenie przez dzieci domu, niezadowoleniem
z warunków życia albo pogorszeniem stanu zdrowia
swojego lub współmałżonka niż menopauzą!

A co z chorobami?
Estrogeny chronią kobiety w wieku rozrodczym przed rozwojem miażdżycy i chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ wpływają korzystnie na skład lipidów we
krwi. Dlatego panie przed 45 rokiem życia znacznie rzadziej
zapadają na chorobę wieńcową serca, zawał serca lub udar
mózgu w porównaniu z mężczyznami. Jednak, gdy w okresie
menopauzy zaczyna brakować estrogenów i ich ochronnego działania, to kobiety stają się narażone na choroby układu
krążenia, podobnie jak mężczyźni. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą lub nadwagą oraz
obciążonych rodzinnie tymi chorobami. Inną chorobą, na którą zapadają kobiety po menopauzie jest osteoporoza, czyli zrzeszotnienie lub zanik kości. Istotą tego schorzenia jest
stopniowe ubywanie wapnia z kości. W efekcie kości stają się
mniej wytrzymałe i są podatne na złamania. Ilość tkanki kostnej i jej gęstość zmieniają się w zależności od wieku i stanu
zdrowia. Około 35 roku życia gęstość kości osiąga najwyższą
wartość, po czym stopniowo wraz z upływem kolejnych lat
zmniejsza się. U mężczyzn ubytek wapnia z kości utrzymuje
się na stałym poziomie przez cały czas, natomiast u kobiet
znacznie przyspiesza się w okresie pierwszych 10 lat po menopauzie. Złamania kości związane z osteoporozą częściej
występują u kobiet, ich częstość zwiększa się wraz z wiekiem
i dotyczą przede głównie kości udowej, trzonów kręgów i kości promieniowej.
Menopauzy nie należy bagatelizować lub wstydliwie przetrzymywać, uważając ją za „wiek krytyczny” lub „jesień życia”. Niestety, nie ma jednej i prostej recepty na nią, ponieważ objawy i dolegliwości są bardzo różnorodne i w różnym
stopniu odczuwane przez poszczególne kobiety. Każda z nas
jest inna i niepowtarzalna! Inaczej choruje i inaczej zdrowieje!
Pamiętajmy jednak, że kobiety aktywne, w pełni sił witalnych
i pozytywnie nastawione do świata, łatwiej przechodzą przekwitanie, niezależnie od tego czy są jeszcze czynne zawodowo, czy zajmują się tylko domem.
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VICHY

Zacznę przekwitać w tym samym
wieku, co moja mama.
MIT - Czynniki genetyczne mają
w wypadku menopauzy mniejsze
znaczenie.
O tym, kiedy przestaniemy
miesiączkować, w większej mierze
decyduje styl życia.
Przewlekły stres, tłusta i zbyt
kaloryczna dieta czy palenie
papierosów mogą znacznie
przyspieszyć procesy przekwitania.

Menopauzy nie da się przeżyć bez
przyjmowania hormonów.
MIT - Wszystko zależy od tego, jak
znosimy klimakterium i jakie objawy
u nas występują. Podstawą kwalifikacji
do przyjmowania hormonalnej terapii
zastępczej (HTZ) nie jest dziś badanie
poziomu hormonów, ale dokładny
wywiad dotyczący objawów oraz
prosty kwestionariusz, np. skala
Kupermana. W kwestionariuszu
samodzielnie określamy, jak bardzo
dany objaw utrudnia nam życie.
Według najnowszych wytycznych
Międzynarodowego Towarzystwa
Menopauzy HTZ powinny się poddać
panie, u których objawy przekwitania
są mocno lub średnio nasilone. ■

VICHY Laboratoires wie, że MENOPAUZA
to szczególny okres życia, który może negatywnie wpłynąć na samopoczucie fizyczne,
emocjonalne i psychiczne. Stanowi też jednak nowy początek – który należy powitać
z pewnością siebie i spokojem ducha. Wiadomo przecież, że „50 to nowe 30”. To czas,
aby spoglądać w przyszłość z wdzięcznością
i ufnością, na pierwszym miejscu stawiając
dbałość o siebie. Odnosi się to również do
zmiany zabiegów pielęgnacyjnych zapobiegających starzeniu się skóry.
Innowacyjne kosmetyki zastępcze to przełom nowej generacji w pielęgnacji skóry
u osób w czasie Menopauzy!
Neovadiol od ponad 15 lat odpowiada na
szczególne potrzeby zmieniającej się skóry, wprowadzając produkty do pielęgnacji
skóry przeciwdziałające oznakom starzenia
oparte na intensywnych badaniach naukowych dotyczących takiej problematyki, jak
utrata gęstości skóry, suchość i szorstkość
skóry u kobiet w okresie menopauzy. Dziś
trwa prawdziwa rewolucja zapoczątkowana
stworzeniem kompleksu uzupełniającego
do pielęgnacji skóry Neovadiol: przełomowego produktu, który zmienia skórę kobiety
na wielu poziomach, przywracając jej młodość, energię, miękkość i promienność.
Rewolucyjny kompleks uzupełniający Neovadiol zawiera 4 składniki aktywne, które
wspólnie przywracają gęstość, objętość,
promienność i młodość skórze w trakcie
menopauzy. Stężenie Pro-Xylane zwiększono dziesięciokrotnie, do 3%, aby wzmocnić
skuteczność pielęgnacji przeciwko starzeniu. Pro-Xylane w zauważalny sposób pozwala skórze odzyskać gęstość, wygładza ją,
redukuje zmarszczki, plamy starcze i przebarwienia. Skóra od razu wydaje się młodsza, odświeżona, bardziej napięta i gładsza.
Świeży kwiatowy zapach, łączący nuty jabłoni, zielonej herbaty, irysów i jaśminu z głębokim aromatem piżma i fiołków wywołuje
pogodę ducha i uspokaja – podczas gdy
konsystencja Neovadiolu pozostawia skórę
świeżą i chłodną, a mimo to odżywioną. ■
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Fit Stomicy

– Siła wiosny!

Tekst: Hanna Fidusiewicz

Po mroźnych, krótkich zimowych dniach doczekaliśmy się wiosny. Ale ona może dawać się nam we znaki tzw. zespół zmęczenia wiosennego. Towarzyszą nam wtedy takie objawy jak senność, uczucie zmęczenia,
bóle głowy, a nawet skurcze mięśni. W walce z tymi dolegliwościami z pewnością pomogą nam ćwiczenia
fizyczne. Fitness jest bardzo wszechstronną aktywnością łączącą różne rodzaje ruchu, stawiającą różne
cele. Ważną cechą jest siła naszych mięśni, która decyduje o wielu aspektach zdrowia, dobrego samopoczucia i ładnego wyglądu. Wystarczy tylko dostosować rodzaj ćwiczeń, a efekty przyjdą w krótkim czasie
wraz z upragnionym słońcem.
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Ciężar ciała jest zazwyczaj niewystarczający dla wywołania efektu
treningu siłowego (z oporem). Aby był on skuteczny, należy wykorzystać dodatkowy ciężar. Wyjątkiem są wypady i przysiady, ale tylko odpowiednia ilość ich wykonania pozwala na osiągnięcie tego
efektu. W przypadku wyłonionej stomii powinno się je wykonywać,
podtrzymując równowagę przy pomocy stabilnego przyboru. Siłownia nie jest jedynym miejscem, gdzie można trenować siłę. Maszyny
są tak skonstruowane, że praca koncentruje się na wybranej grupie
mięśniowej lub pojedynczym mięśniu. Stosując wybrane przybory
i odpowiednie pozycje można ukształtować symetrycznie całą sylwetkę, definiując mięśnie bez nadmiernego ich rozrostu, co zdecydowanie wolą kobiety.
Masa (waga) ciała nie jest obiektywną oceną budowy człowieka.
Zastępując tłuszcz mięśniami zmieniamy budowę i kształt sylwetki.
Optymalnym wskaźnikiem jest określenie komponentów ciała, na
które składają się tkanka tłuszczowa i tzw. sucha masa ciała, a należą do niej: mięśnie, kości, organy wewnętrzne i tkanka łączna.
Są one kluczem do „efektywnej wagi”. Im większa jest sucha masa
ciała, tym szybciej spalane są kalorie, zarówno podczas wysiłku jak
i spoczynku, a nawet snu.
Podczas ćwiczeń poziom podstawowej przemiany materii może
wzrosnąć do 5000-6000 ckal, a w przypadku niektórych ćwiczeń
może się utrzymywać podwyższony jej poziom jeszcze przez kilka
godzin. Oznacza to, że nie ćwiczymy, ale ciągle spalamy kalorie. Stosowanie ćwiczeń wzmacniających ma tę zaletę, że całkowite zwiększenie masy mięśniowej podnosi podstawową przemianę materii,
która ma ogromny wpływ na utrzymanie wagi ciała. Jak pisałam
w poprzednim artykule, 1,5 kg masy mięśniowej zwiększa jej poziom
średnio o 7%.
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W układzie człowieka znajduje się 640 mięśni szkieletowych. Są to
tzw. duże mięśnie, których „używamy, na co dzień”, chodząc, biegając, jeżdżąc na rowerze czy nosząc zakupy; wpływają na lokomocję
naszego ciała oraz mięśnie stabilizujące, małe, głęboko położone
służące, jako wsparcie do precyzyjnych ruchów ciała. Równowaga
pomiędzy tymi mięśniami pozwala to uniknąć urazów i kontuzji. Podczas treningu siłowego zwiększa się napięcie (tonus) mięśni, a także
gęstość kości. Silne mięśnie chronią aparat kostny, ścięgna, a także
inne układy naszego ciała. Siła jest niezbędna, aby pokonać grawitację ziemską, równowaga pomiędzy mięśniami brzucha, mięśniami
grzbietu pozwala na utrzymanie pozycji pionowej człowieka.
Po ćwiczeniach siłowych należy zawsze wykonywać ćwiczenia rozciągające, które zwiększają sprawność aparatu ruchowego, przyspieszają przemianę materii mięśni, stawów i otaczających je części
miękkich. Elastyczne mięśnie zmniejszają ryzyko nadwerężenia i zapalenia stawów.
Stosowanie w treningu ćwiczeń siłowych jest konieczne i niezaprzeczalnie skuteczne. Mogą je również wykonywać osoby z wyłonioną
stomią. W wyborze ćwiczeń decyduje pozycja ćwiczebna, obciążenie i zakres ruchu. Jeżeli te parametry zostaną zachowane, można
bezpiecznie wypracować silną, harmonijnie zbudowaną sylwetkę.
Znajdźmy w sobie siłę! Lepiej jest ćwiczyć systematycznie, niż okazjonalnie. Już jeden trening w tygodniu przynosi efekty. Ideałem są
trzy sesje. Jak już będziemy w formie i zrobimy sobie przerwę, to już
po dwóch tygodniach braku aktywności fizycznej zauważymy spadek kondycji, po 4-12 około 50%, po 10-30 tygodniach?– 100%.Poczujmy siłę, a zrobimy wszystko, żeby jej nie stracić. Najtrudniejszy
pierwszy krok. Zdobycie dobrej kondycji i siły jest procesem złożonym, ale możliwym do osiągnięcia. ■
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Zdrowie i piękno
dzięki naturze
Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman

Coraz bardziej brakuje nam natury.
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Zatruci zanieczyszczonym powietrzem, atakowani chemią i konserwantami w kosmetykach
oraz pożywieniu, coraz chętniej uciekamy do
czystych miejsc, szukamy kontaktu z przyrodą. Chcemy jeść zdrowe, smaczne owoce, warzywa, sery. Jajka od kur wolno biegających
po podwórku, pić mleko od szczęśliwej krowy,
delektować się świeżymi lokalnymi wyrobami.
Szukamy naturalnych kosmetyków.

MYDŁA NATURALNE A KOSTKI MYJĄCE ZE SKLEPÓW
Jeszcze sto lat temu ludzie myli się naturalnie tworzonymi
mydłami składającymi się z kilku składników. Potem mydła
zaczęły być wypierane przez produkowane na masową skalę
syndety – kostki myjące – intensywnie pachnące, kolorowe,
tanie, pełne sztucznych substancji, chemii i konserwantów.
Te pseudomydła wysuszają skórę i nie nadają się do mycia
twarzy. Zaczęto więc produkować toniki, kremy i balsamy nawilżające, które miały uzupełnić działanie mydeł. Rozrastały
się i bogaciły koncerny kosmetyczne. Ludzie zaś coraz częściej zaczęli mieć problemy ze skórą ściągniętą, nadwrażliwą
i przesuszoną, a alergie zaczęły zbierać coraz większe żniwo.
Od blisko 10 lat w Polsce zapanowała zdrowa moda nie tylko na pieczenie chleba w domu czy robienie własnych przetworów, ale także na wytwarzanie kosmetyków z naturalnych
składników.
Tak zaczynała Ola Krasnodębska, która wspomina „Moja miłość do kosmetyków naturalnych wypłynęła z potrzeby skóry.
Problemy z cerą i alergie skórne zmusiły mnie do poszukiwań.
Moja przygoda zaczęła się od własnoręcznie ukręconych kremów na bazie wyciągów ziołowych oraz cennych olejów”.
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Sebastian Baranowski także zaczął od różanego kremu dla
siebie i dziewczyny. Efekt był świetny, dlatego postanowił zrobić najbardziej uniwersalny i potrzebny człowiekowi kosmetyk
– mydło. Zrobił pierwsze, drugie, trzecie... Podarował rodzinie i znajomym i szybko okazało się, że każdy chce je mieć.
Posypały się też prośby o mydła na konkretne dolegliwości:
trądzik, egzemy, skórę atopową. Sebastian opracowywał receptury mydeł z ekstraktami roślinnymi, glinkami, mydeł złuszczających i specjalnych. Tak powstały Słowiańskie Skarby.
Ola szukała dla swojej skóry delikatnego środka, który zarazem myje i pielęgnuje. I tak stworzyła markę SVOJE, dla której
inspiracją było jej rodzinne Podlasie. „Niesamowite umiłowanie do tradycji, pielęgnowanej na podlaskich wsiach, widoczne jest po dziś dzień. Logo SVOJE zostało stworzone w oparciu o słowiański symbol oznaczający pieśń miłosną, który
nieraz przewijał się kulturze ludowej wschodu”.
Zarówno Słowiańskie Skarby jak i mydła SVOJE powstały z potrzeby, pasji i ciężkiej pracy ich twórców. Robione przez nich
mydła powstają z najwyższej jakości naturalnych składników
i mają przeprowadzone bardzo wymagające testy i badania.

Ważne, by kupując naturalne mydła przechowywać je w suchym
i chłodnym miejscu. A w łazience trzymać na mydelniczce z w odpływem wody, inaczej mogą zbyt szybko rozmiękać.

MODA I URODA

Zmiana kostek myjących na prawdziwe mydła - to inwestycja
w zdrowie i urodę!

DOBROCZYNNE WŁAŚCIWOŚCI MYDEŁ
Prawdziwe mydła nie tylko nie wysuszają skóry, ale ją nawilżają. Można
je stosować i do twarzy, i do ciała, także przy nadwrażliwej, delikatnej
skórze i alergii. Nie zawierają one szkodliwych składników w rodzaju
parabenów, glikoli, substancji ropopochodnych i pianotwórczych, SLS
i SLES (syntetycznych detergentów), sztucznych barwników, aromatów
czy triklosanu, które potrafią zaburzać nasz układ hormonalny i odpornościowy.
Oprócz mydeł codziennych i tych o leczniczych właściwościach Sebastian Baranowski poleca ze swojej kolekcji Słowiańskich Skarbów mydło
Koperek i pietruszka oraz pięknie pachnące mydło Whisky i miód.
Ola Krasnodębska poleca zwłaszcza SVOJE mydło Żubrowe – z wyciągiem z trawy żubrowej, miodem z propolisem i zimnotłoczonymi olejami oraz mydło Lniane na bazie tłoczonego na Podlasiu oleju ze złotego
lnu.
Choć mydła naturalne są dość drogie, ceny wahają się w zależności od
składu i gramatury kostki od 15 do 35 zł, to warto w nie zainwestować!
Już po kilku dniach czuje się niesamowitą różnicę i mało kto ponownie
potem wraca do „mydeł” chemicznych.
GDZIE KUPIĆ
Polecam te produkowane w manufakturach mydła naturalne,
takie jak wytwarzane na Mazowszu przez Słowiańskie Skarby czyli
slowianskie-skarby.pl i na Podlasiu SVOJE czyli svoje.pl ich twórcy
chętnie odpowiedzą na pytania i doradzą odpowiedni wybór.
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Warto także rozejrzeć się na lokalnych targowiskach, popytać w sklepach ze zdrową żywnością, poszukać w internecie, czy uczestniczyć
w targach oraz warsztatach kosmetyków naturalnych i ekologicznych.
NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI
Zawsze warto czytać etykiety, sprawdzać skład i pytać o badania. Duże
koncerny wyczuły trend na ekologiczne produkty i swoje syntetyki
wkładają do nowych, zielonych opakowań z napisem „ekologiczne” lub
„naturalne”, podnosząc przy okazji cenę. Nie dajmy się nabrać! ■

Zdjęcia: Aleksandra Krasnodębska Zdjęcia: Słowiańskie Skarby
Zdjęcia z Targów Ekocuda - wrzesień 2017 r., Warszawa, foto: J. Troszczyńska
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WSPÓŁCZESNE MANIERY

Jak zachować się
w SĄDZIE?
106
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Jak zachować się w sądzie?
Jak się ubrać?
W jaki sposób zwracać się do Sądu?
Co można, a czego nie na sali sądowej?
Oto podstawowe zasady.

POSTAW NA DOBRE MANIERY!
Zostań ambasadorem uprzejmości
i poprawnego zachowania wszędzie
tam, gdzie jesteś wśród ludzi:
w pracy, w domu, w podróży, na
spotkaniu towarzyskim.
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Pamiętajmy o byciu punktualnym.
Dobrze stawić się w sądzie na dwadzieścia minut przed rozprawą. Daje
to wystarczająco dużo czasu na przejście procedur bezpieczeństwa, znalezienie
odpowiedniej sali i spotkanie z prawnikiem.
Pamiętajmy też, żeby przed wejściem na salę
obowiązkowo wyłączyć telefon komórkowy.
Jeżeli mamy wątpliwości, czy dobrze trafiliśmy sprawdźmy to na wokandzie, czyli kartce
wywieszonej na drzwiach sali z listą spraw,
które odbywają się tego dnia. Skreślane
sprawy to te, które się już odbyły.
Zanim zacznie się rozprawa, przed salą
pojawi się protokolant i wyczyta nazwiska
wzywanych osób. Każdy potwierdza swoją
obecność.

WSPÓŁCZESNE MANIERY
Nie wolno wchodzić samemu na salę, trzeba poczekać, aż protokolant nas wyczyta i zaprosi do środka.
Tylko jeśli się spóźniliśmy (ale nie dopuszczajmy do
takiej sytuacji), koniecznie wejdźmy, przeprośmy Sąd
za spóźnienie i przedstawmy się imieniem i nazwiskiem.
Kiedy Sędzia wejdzie na salę, musimy powstać. Nie
wolno nam usiąść dopóki nie zostanie to powiedziane. Zabierać głos również musimy na stojąco. Jednak
jeśli źle się czujemy, jesteśmy schorowani lub w zaawansowanej ciąży, możemy poprosić Sąd o możliwość zeznawania na siedząco. Przesłuchanie może
potrwać kilka minut, ale czasem godzinę lub więcej.
Nigdy nie wolno przerywać wypowiedzi Sędziego. Nawet jeśli on przerywie naszą wypowiedź. Nie ma szybszego sposobu na to,
by zyskać nieprzychylność, niż odezwanie
się w nieodpowiednim momencie. A więc
odzywamy się tylko wówczas, gdy zostaniemy o to poproszeni. Nie dyskutujemy
z Sędzią! Pamiętajmy, że w większości sądów brak zezwolenia na zabranie głosu, jest
równoznaczny z poważnym naruszeniem etykiety, a nawet grozi grzywną.
Jeśli nie rozumiemy pytania, powiedzmy
o tym. Możemy poprosić Sąd o chwilę do
namysłu. Jeśli czegoś nie pamiętamy, po prostu
powiedzmy: „Nie pamiętam”.
Zawsze mówmy prawdę. Zeznajemy bowiem pod
przysięgą, a skrót tego, co mówimy, będzie w aktach
sprawy. Osoba, która mija się z prawdą, może zostać
skazana za składanie fałszywych zeznań na karę pozbawienia wolności do lat 3.
Mówmy krótko i na temat. Mamy obowiązek odpowiedzieć na każde pytanie, nawet pozornie nie związane ze sprawą. Zwolnieni jesteśmy tylko wtedy, jeśli
Sąd uchyli pytanie i powie: „Uchylam pytanie” lub
w wyjątkowych sytuacjach - poinstruuje nas o tym
prawnik.
Ubranie świadczy o człowieku. Podobnie jak na rozmowie kwalifikacyjnej, tak samo i w sądzie nasz wygląd ma decydujący wpływ na to, jak zostaniemy
odebrani. Nawet jeśli jest to nieuczciwe i płytkie,
może nam pomóc. Przyjdźmy do sądu ubrani schludnie. Musimy wyglądać na osobą zadbaną. Nawet najlepsze argumenty nie pomogą, jeśli Sąd zauważy, że
jesteśmy niechlujnie lub nieodpowiednio ubrani. Sąd

to nie miejsce, w którym możemy być sobą. Proste,
w ciemnych kolorach, eleganckie, schludne stroje to
dobry wybór. Garnitury ciemno szare, granatowe dla
panów, lub klasyczna, stonowana marynarka i ciemne spodnie. Dla pań klasyczne garsonki lub proste
ciemne, gładkie sukienki za kolana to na prawdę odpowiedni wybór. Należy zrezygnować z krzykliwych
kolorów, dziwnych fryzur i nadmiaru biżuterii. Makijaż
u kobiet powinien być dyskretny.
W oczekiwaniu na rozprawę strony, czyli pozwany
i powód, a także świadkowie spotkają się. Rozmowy
przed salą nie są zakazane. Ale pamiętajmy, iż Sędzia
może i ma prawo zapytać nas podczas rozprawy,
o czym rozmawialiśmy.
Jeśli rozprawa jest jawna, może na niej być publiczność. Gdy nie jesteśmy ani stroną w procesie,
ani świadkiem, a chcemy przysłuchiwać się zeznaniom - możemy to zrobić. Sędzia oczywiście spyta, w jakim charakterze przyszliśmy. Wszystkich,
którzy są na sali, obowiązują te same zasady zachowania. Na rozprawie nie można rozmawiać
i zabierać głosu bez pozwolenia Sądu. Za niewłaściwe zachowanie Sąd może nas upomnieć,
wyprosić z sali lub nałożyć karę porządkową przekraczającą nawet 2 tysiące złoty.

Komentarz: Adwokat Wojciech Bielski
Jeżeli przesłuchanie odbywa się w godzinach
pracy, pracodawca musi dać nam dzień wolny. Gdyby nie chciał zapłacić za nieobecność
- ma do tego prawo, wtedy można wnioskować i poprosić Sąd o zwrot utraconego wynagrodzenia za naszą nieobecność w pracy.
Gdybyśmy musieli dojechać do sądu w innej
miejscowości, Sąd może zwrócić nam należność poniesionych kosztów za dojazd. Wówczas przedkładamy bilety PKP czy PKS 2 klasy lub wykazujemy odległość w kilometrach
i pojemność silnika pojazdu i prosimy Sąd
o możliwość zwrotu.
Pamiętajmy, że czasem możemy odmówić
składania zeznań, gdy np. oskarżonym jest
ktoś z najbliższej rodziny: mąż, żona, konkubent, brat, siostra, ojciec czy matka. Możemy
również odmówić odpowiedzi na konkretne
pytania, jeśli mogłyby narazić nas lub najbliższych na odpowiedzialność karną. ■
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DOBRE RADY
FLORYSTYKA

Serce

i nie tylko
Tekst i zdjęcia: Aleksandra Walczak

...przyszła i zagościła
ukochana Pani Wiosna...
Na zewnątrz zrobiło się zielono i kolorowo, a w naszych głowach coraz częściej pojawia się myśl
o przemeblowaniu, nowych dekoracjach w domu,
na balkonie lub w ogrodzie.
Na balkony i tarasy polecam na początek bratki, gdyż one wytrzymają nawet mały przymrozek,
a do domu zaprośmy hiacynty, tulipany, prymulki, żonkile, szafirki. Duże donice wypełnione kolorami czy małe pojedyncze kwiaty pięknie
przystroją nasze stoły i okna.

108

Wielkanoc - to w tym roku nadal wszelkie pastele! Niezależnie od tego czy lubicie kolorowo czy
monochromatycznie (jeden kolor w różnych odcieniach) - to wszystkie pastele będą wyglądać ze
sobą po prostu rewelacyjnie. Nie bójcie się eksperymentować.
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DOBRE RADY
FLORYSTYKA

Dzień Matki

- to szczególny dzień, w którym często
obsypujemy nasze Mamy różami. Może
w tym roku warto spróbować zrobić
kwiatowy prezent samemu?
Oto moja propozycja:

Serce

- dekoracja na okno lub drzwi.
Do wykonania potrzebne nam będą:
drut srebrny grubszy, wstążeczka,
cienki drut, zieleń, taśma dwustronna.
1. Wyginamy grubszy drut w kształt
serca i łączymy cieńszym drucikiem.
2. Następnie naszą zieleń przycinamy na małe kawałki i łączymy w małe
bukieciki. To mocujemy do naszego
drucianego serca.
3. Kolejny krok to owinięcie drugiej
strony serca taśmą dwustronną.
To pozwoli nam na łatwiejsze
przymocowanie wstążeczki do serca.
4. Wstążeczką owijamy nasze serce.
Na końcu możemy puścić wolno jej
kawałek.
Gotowe!

Jeśli macie Państwo jakieś pytania - piszcie,
chętnie odpowiem i podpowiem.
OLiFLori
aleks.walczak@gmail.com
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O PRALKACH
i nie tylko
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Tekst i zdjęcia: Renata Greń

O pralkach, które pożerają skarpetki, a niektóre potrafią też połknąć rękawiczki.
Nie jest tajemnicą, wiele osób o tym szepczce: są pralki, które żywią się naszymi ubraniami. Szczególnie smakują im pojedyncze skarpetki i rękawiczki. Nigdy nie zjedzą całej pary!
Spodni i sukienki na szczęście też nie przełkną. Uwielbiają poranne zamieszanie, irytacje
i wołanie: „gdzie jest moja druuuga skarpetka!!! Szczególnie lubią te dziecięce oraz kolorowe. Traktują je jak małe, przepyszne ciasteczka.
Czy to jakaś zemsta na nas, że nie dbamy o nie jak należy? Nie wietrzymy zbyt dokładnie?
Pozwalamy, aby pachniały nieładnie! Nie czyścimy filtra regularnie!
Jest na to rada. Musimy okazać im trochę serca, czułości i cierpliwości. One odpowiedzą
nam tym samym. Będą służyły nam wiernie. Są to przecież cudowne urządzenia, które
dbają o czystość naszych ubrań.
Musimy jednak pamiętać,
że pralka też wymaga czyszczenia!!!
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Zacznijmy od filtra. Ma on za zadanie „wyłapać” wszystkie
przedmioty, które nie powinny znaleźć się w odpływie: drobne monety, guziki, spinki do włosów itp. Regularne czyszczenie zapewni prawidłowy przepływ wody.

- 3 opakowania sody oczyszczonej wsypujemy do pralki i nastawiamy na najwyższą temperaturę. Aby nie było „pustego
przebiegu” możemy pralkę załadować ściereczkami kuchennymi lub ręcznikami w jasnych kolorach.

Przestrzeń wokół uszczelki drzwi regularnie myjmy miękką
gąbką, gdyż gromadzą się tam nieczystości.

- 3 opakowania kwasku cytrynowego stosujemy zamiennie
z sodą oczyszczoną.

Bęben powinien być regularnie wietrzony, dlatego zostawiajmy otwarte drzwiczki po każdym praniu.

LUB

Detergenty, które stosujemy do prania, oklejają ścianki dozownika i wnętrze maszyny. Sprzyja to powstawaniu pleśni
i brzydkiego zapachu, dlatego pralka powinna być systematycznie odkażana.
Ważne jest systematyczne działanie.
Jest kilka sposobów na utrzymanie pralki w czystości i usunięcie zapachu stęchlizny (raz w miesiącu):
- 2 szklanki octu spirytusowego wlewamy do pojemnika na
detergent. Wykonujemy gorące pranie na najwyższej możliwej temperaturze.

Do każdego prania dodajemy:
- 1/2 szklanki octu dodana do prania ciemnych tkanin zapobiegnie osadzaniu kamienia, dodatkowo zapobiegnie blaknięciu koloru.
- 4 łyżki soli kuchennej wsypane do prania białych tkanin spowodują, że tkaniny nie będą żółkły.
I jeszcze jedna uwaga. Gdy urządzamy wielkie pranie, takie
całodzienne - róbmy 15 minutowy odpoczynek po każdym
praniu. Silnik tego bardzo potrzebuje.
Za to przyjacielskie traktowanie - nasza pralka odwdzięczy
się czystym, pachnącym praniem i niezawodnym działaniem.

A gdy nasza pralka (pomimo naszego przyjacielskiego traktowania) nie
zechce oddać nam ukradzionych skarpetek i rękawiczek? - Pozostałym
z pary zafundujmy drugie życie.
Rękawiczkę z pięcioma palcami można wypełnić ryżem, drobną kaszą lub
watą – wtedy może służyć jako poduszeczka na pierścionki.
Dziecięcą skarpetkę wypełnijmy suszoną lawendą. Włożona do szafy lub szuflady odstraszy mole i zapewni przyjemny zapach.
Damska ażurowa podkolanówka naciągnięta na wazon - udekoruje nowoczesne wnętrze.
Życzę kreatywnych projektów i dobrej zabawy. ■
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KSIĄŻKI I KSIĄŻECZKI

Książka
Pios e nka

jest dobra

na wszystko

Piosenka jest dobra na wszystko śpiewał przed laty Kabaret
Starszych Panów. My w takt melodii nucimy najczęściej Książka jest
dobra na wszystko. Bo sami chętnie czytamy i zarażamy naszą pasją
wszystkich wokół. Tym, co czytaliśmy chcemy podzielić się także
z Państwem. Może będzie to inspiracja do upominku na urodziny czy
imieniny.
Osoby, które prześlą pocztą e-mailową lub tradycyjną swoją historię
ze stomią w tle lub własne zdjęcie z okładką czasopisma PO PROSTU
ŻYJ (dowolny numer) nagrodzimy książkami z poniższej listy. Pierwsze
2 osóby nagrodzimy książką wskazaną przez nadawcę materiału,
w pozostałych przypadkach książki i audiobooki będą wysyłane losowo.

biuro@stomalife.pl
Fundacja STOMAlife
ul. Karola Dickensa 27 lok. 27
02-382 Warszawa
112

Na listy i/lub zdjęcia czekamy do 30 czerwca 2018.
W wiadomości należy zawrzeć informację „Wyrażam zgodę na
publikacje i wykorzystanie przesłanych tekstów, zdjęć i filmów na cele
fundacji STOMAlife” oraz podać adres korespondencyjny.

2

szt .

TALITHA KUM
Autor: Maja Jaszewska
Wydawnictwo: Anagram
Tomik wierszy wspaniałej dziennikarki i pisarki. Autorki książek: „W co wierzę?”, „Psychologia mitów greckich.” - rozmowy z doktorem Zenonem Waldemarem Dudkiem, „Nie
i Tak.” - rozmowy z Adamem Ferencym. Pasjonatki historii
obyczajów, Belle Epoque i XX-lecia międzywojennego.

SREBRNE TABU
Autor: Monika Kamieńska,
Monika Mularska-Kucharek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
To książka, która optymistycznie i zarazem
refleksyjnie ukazuje życie człowieka w starości, przełamuje stereotypy, zachęca do
aktywnego życia pomimo ograniczeń
związanych ze starzeniem się.
Innowacyjność pracy polega na mówieniu
o ważnych życiowo kwestiach w sposób
otwarty, wolny od stereotypów. Urzeka
autentyczność, szczerość wypowiedzi
osób starszych, ale i umiejętność prowadzenia wywiadów przez autorki. Czytelnik
nie pozostaje sam z refleksją zrodzoną
podczas czytania wywiadów, może głębiej zrozumieć poruszane treści dzięki poradom eksperckim, a co ważne skorzystać
z zawartych w nich wskazówkach.

2

szt.
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TRUDNE TEMATY
Inność i różnorodność

Autor: Bianca-Beata Kotoro
Ilustrator: Aleksandra Glinka
Wydawca: BEATA VITA

Inność i różnorodność to kolejna książka z serii Trudne Tematy.
Autorka, która jest psychologiem w sposób zero-jedynkowy tłumaczy
dzieciom różnice tego świata. Pokazuje je, nazywa, ale nie wartościuje!
Bo różnorodność nie jest ani gorsza ani lepsza. Świat składa się
z podobieństw i inności. Ta książka porządkuje świat dziecka. Pokazuje
i nazywa różne niepełnosprawności, różne rodziny, religie. Porusza
nawet kwestie wypróżniania i osób, które są stomikami. To obowiązkowa
lektura w każdym domu, opatrzona wstępem seksuologa i pedagoga
Wiesława Sokoluka z ciekawymi ilustracjami Aleksandry Glinki.

35 MAJA

2

szt.

Wiek: 8-13

Wydawca: www.jungoffska.pl

Zwariowana trójka - stryj Rabarbar, jego bratanek
Konrad oraz gadający koń na wrotkach Negro Kaballo
- zabierają nas w pełną humoru podróż przez krainę
wyobraźni, gdzie wszystko jest wywrócone do góry
nogami i wystrzelone w kosmos.

NIE I TAK ADAM FERENCY

w rozmowie z Mają Jaszewską
Wydawnictwo EDITIO

W październiku swoją premierę miała książka
Nie i Tak - wywiad-rzeka z Adamem Ferencym,
wybitnym polskim aktorem i niesamowitą osobowością. Książka to zapis rozmowy, którą przeprowadziła z artystą dziennikarka Maja Jaszewska. Jest to pozycja absolutnie niestandardowa.
Próżno szukać tu anegdot, plotek z prywatnego
życia. To fascynująca podróż w przeszłość, opowieści o mandolinie i o szkole teatralnej, w której
Ferency przestał uczyć, kiedy zdał sobie sprawę,
że każdy aktor powinien samodzielnie wypracować własną technikę. Rozmowy dotyczą literatury, przyjaźni, kuchni, wolności. Adam Ferency opowiada wreszcie o swoich najważniejszych
rolach, o nastawieniu do nich i do życia, o lękach,
zachwytach i rozczarowaniach.

2

szt.

JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA
MOŻLIWOŚCI! PRZEWODNIK
PO PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

Monika Mularska-Kucharek,
Ewa Czernik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Praktyczny przewodnik dla
seniorów, ich rodzin, opiekunów
oraz dla lekarzy, fizjoterapeutów,
pielęgniarek
środowiskowych
i społeczników napisany przez
ekspertów! Dzięki tej książce
czytelnik
pozna
możliwości,
jakimi dysponują seniorzy, aby
czerpać satysfakcję z życia. Dowie
się także, jak praca z emocjami,
aktywność fizyczna, intelektualna
oraz artystyczna i dostrzeganie
wartości
wiedzy
płynącej
z doświadczenia w okresie późnej
dorosłości
pozwalają
wieść
satysfakcjonujące życie.

2

szt.
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LUANG PRABANG
LAOS
z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem

Do Luang Prabang wjeżdżamy przed 8 rano i od razu szukamy
pokoju do wynajęcia. Przewodnik Lonely Planet tym razem nie
okazał się pomocny. Najtańszy nocleg jest już dwa razy droższy. Na szczęście dosłownie za rogiem, przy głównej ulicy miasta znajdujemy pokój o najwyższym standardzie, jaki do tej pory
mieliśmy, a przy tym bardzo tani: dwa okna, fotel, toaletka, biurko i duże łóżko. Łazienka na korytarzu, ale okna znacząco podwyższają poziom. Klimatyzacji oczywiście nie ma, tak rozrzutni
nie jesteśmy.
Luang Prabang to taki nasz polski Kraków. Dawna stolica kraju i centrum religijne, chronione przez UNESCO. Miasto ściąga
tumy turystów, nie spodziewamy się więc niskich cen. Tak jak
w Vientiane, turysta na każdym kroku. Tu jest jednak o wiele
spokojniej. Do centrum nie mają wstępu autobusy i inne duże
samochody, jest więc też ciszej. W dniu przyjazdu tylko kręcimy
się po mieście bez celu. W jednym ze sklepów-galerii dowiadujemy się o wieczornym pokazie tradycyjnych strojów laotańskich
w pobliskiej restauracji. Sklep jak i restaurację prowadzi starsza
już Kanadyjka. Bardzo wspomaga lokalną gospodarkę - w sklepie można kupić tylko ręcznie wykonane przedmioty (ubrania
i ozdoby), sprowadzane z okolicznych wiosek. Do pokazu strojów laotańskich jako modelki zatrudnia studentki, płacąc im za
8 godzin pracy, choć przychodzą tylko na 2. Ogólnie w Luang
Prabang widać duży nacisk na turystykę przyjazną środowisku
i lokalnej gospodarce. W każdej agencji podróży można znaleźć
informację, jaki procent kosztu wycieczki przekazywany jest na
rozwój okolicznych wiosek, ile wynosi podatek i jaka jest marża
agencji. Ile w tym prawdy - nie potrafimy powiedzieć. Mamy jednak nadzieję, że część naszych pieniędzy zostanie przekazana na
lepszy cel niż nowe auto dla administracji w stolicy.
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Laos
język: laot a ń s ki
sto lica: Wi en tia n
powi e rzc h nia: 236 800 km²
liczba ludnoś c i: 6 514 432
wa luta: ki p
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Następnego dnia rano wykupujemy wycieczkę z przewodnikiem do okolicznych, górskich wiosek. W planie jest parę
godzin marszu do celu, a później powrót tą samą drogą.
Za przewodnika dostajemy Wonga - wesoły 22-latek. Ma dopiero
5-miesięczne doświadczenie, ale
to nic - jeśli wie co robi, jesteśmy
zadowoleni. Jak wszędzie świeżaka
wysyłają na brudną robotę - jego
doświadczeni koledzy z biura nie
imają się trekkingu. Zamiast tego
wybierają niewymagające wycieczki nad wodospady i na grzbietach
słoni.
Jedziemy za miasto dobre 40 minut, tam wychodzimy na drogę do
wioski. No właśnie - drogę. Trasa
nie będzie wiodła przez las, tylko
przez drogę dojazdową. Drzew tu
mało, a upał straszny, choć jeszcze nie ma południa. Pot lał się z
nas strumieniami, była to najcięższa wspinaczka jaką odbyliśmy w
naszych skromnych życiach. Nawet nasz przewodnik, który jest
do takich temperatur i wspinaczek
przyzwyczajony mówi, że to bardzo
zły dzień na tą trasę. No nic, nie
ma odwrotu. Do pierwszej wioski
dochodzimy po niecałych 2 godzinach, cali mokrzy, ale szczęśliwi, że
teraz będzie już tylko łatwiej. Wioska jest zamieszkana przez Khmu
- jedną z najliczniejszych grup
etnicznych w Laosie. Zostaliśmy
uprzedzeni, że okolica jest bardzo
uboga, bo tylko takie chcą oglądać
turyści. Nie jesteśmy zaskoczeni, a
dopóki ludzie żyją w niej z własnej
woli - niczego nie potępiamy. To
miejsce wygląda jak sprzed 500 lat
- domki z bambusa i drewna, dachy słomiane, gdzieniegdzie blaszane. Pomiędzy chatami biegają
prosiaki. Obraz burzą tylko druty
przewodzące prąd. Elektryczność
jest, ale tylko kiedy silnik z traktora
zostanie podpięty do generatora
mocy. Siedzimy pod słomianym
daszkiem, parując potem, ciesząc
się cieniem i obiadem (smażony ryż
z warzywami, podgrzany w plecaku
przez słońce). Z tyłu zbierają się dzieci, wyraźnie zainteresowane naszą obecnością. Cukierków ani prezentów nie mamy,
więc nie reagują na uśmiechy i przywitania. Przyzwyczaiły się
już do turystów, więc odchodzą kiedy zauważają, że nici z podarków. Do następnej wioski, zamieszkanej przez inną grupę

BLOG PODRÓŻNICZY
ŚWIAT

etniczną - Hmong - mamy już tylko kilka minut. Wygląda podobnie. Przewodnik tłumaczy nam
różnice w budownictwie, ale jego
angielski i nasza pamięć nie zdają egzaminu - on kiepsko wytłumaczył, a my już zapomnieliśmy.
Dowiadujemy się jednak, czemu
te wioski są tak ubogie - ludzie tu
nie chcą więcej pracować. Pracują po to, żeby przeżyć. Są niemal
samowystarczalni i nie interesuje
ich polepszenie standardu życia.
Nie mają prądu, telewizorów, telefonów, samochodów etc, ale pracują 3 godziny dziennie zamiast 8.
Przychód mają znikomy, ale zebranego i zjedzonego ryżu nikt
nigdzie nie rejestruje. Żyją niemal
poza światem, a na pewno w innej
rzeczywistości niż my. My już nie
moglibyśmy tak żyć, ale nie żałujemy, bo wolimy zwykłe toalety zamiast wychodka w środku wioski.
Jedną z największych atrakcji
Luang Prabang jest alms ceremony - ceremonia buddyjska odbywająca się wcześnie rano. Co-
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dziennie o tej samej godzinie (tu o 6 rano) mnisi wychodzą
z klasztoru i w ciszy zbierają oferowane przez mieszkańców
jedzenie (głównie ryż i owoce). Poruszają się kolumną w kolejności od najstarszego do najmłodszego, muszą być boso
i mogą mieć ze sobą (prócz szaty) tylko swoje naczynie na
żywność. Nie mogą dziękować za jedzenie - ofiara ma być
zaszczytem dla tego, który daje. W kilku miejscach widzieliśmy informacje, jak się zachować, żeby nie przeszkadzać
podczas ceremonii: jeśli nie jesteś buddystą i nie jest ona dla
ciebie duchowym przeżyciem - nie uczestnicz w niej. Stań kilka metrów dalej i w ciszy obserwuj. Możesz robić zdjęcia, ale
z odpowiedniej odległości - nie podchodź zbyt blisko. Jeśli
chcesz coś podarować mnichom, nie kupuj jedzenia od ulicznych sprzedawców nad ranem - często jest nieświeże i mnisi
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od niego chorują. Tyle w teorii. W praktyce chyba nigdy
nie widzieliśmy większej szopki niż ta ceremonia. Uliczni
sprzedawcy rozkładają przy klasztornym murze dywany
do klękania i stawiają przy nich patery pełne owoców.
Jeśli ktoś chce dać coś mnichom, a jest zbyt leniwy żeby
samemu zrobić cokolwiek w tym kierunku, może usiąść
przy jednej z gotowych pater i podnieść ją w odpowiednim momencie, podając ją w ten sposób mnichom. Po
zakończeniu ceremonii uliczny sprzedawca, do którego
należała patera, podejdzie i zbierze pieniądze od turystów. Ludzie robią mnichom zdjęcia z odległości 1 metra od twarzy, wchodzą im w drogę i nie przejmują się
obowiązkiem zachowania ciszy. Wesoło pozują do zdjęć
gdy mnisi przechodzą obok. Mnisi znaczną część otrzymanego w ten sposób jedzenia wrzucają do stojących
parę metrów dalej koszy, za którymi siedzą dzieci. One
jednak nie żebrzą - to rodzina sprzedawców. Pełne kosze
jedzenia (ryż i owoce) po ceremonii zanoszą do matek,
aby te mogły to jeszcze raz sprzedać. Mnisi swego czasu
chcieli odmówić kontynuowania ceremonii - otrzymywane jedzenie nie było pierwszej świeżości i zwyczajnie im
szkodziło. Władze (miasta czy wyższe - nie wiem) ostrzegły jednak, że jeśli prawdziwi mnisi nie będą kontynuować tradycji, zostaną zastąpieni przez przebierańców.
Mnisi skapitulowali i chcąc - nie chcąc biorą udział w tym
ludzkim zoo, które jest przez niektórych nazywane „karmieniem mnichów” (feeding monks).
To nasz ostatni dzień w Luang Prabang, oglądamy
więc to, bez czego nie moglibyśmy opuścić miasta - Pałac Królewski, teraz już zamieniony w muzeum. Budynek
powstał na początku XX wieku i był domem dla 2 rodzin
królewskich, do momentu wygnania króla przez komunistów w 1975 roku. Król Laosu nie mieszkał szczególnie
bogato - bogatsze wnętrza widzieliśmy w IKEI. Oczywiście 100 lat temu ten standard był niespotykany, zwłaszcza w tym regionie. Większość Laotańczyków do dziś nie
może sobie na niego pozwolić, nas jednak nie zachwycił. Najbardziej zainteresowała nas jedna sala - podarki
dla króla i królowej, a konkretnie gablota „Soviet Union
and Poland”. Królowi Laosu podarowaliśmy replikę miecza koronacyjnego królów polskich w millenium Państwa
Polskiego w 1966 roku oraz ozdobne misy i wazy. Lubimy polskie akcenty na drugim końcu świata. Słyszeliśmy,
żeby na Luang Prabang zarezerwować więcej czasu, bo
nie chce się stąd wyjeżdżać. Rzeczywiście, uzdrowiskowa
atmosfera i ilość rzeczy, które można tu robić sprawiają, że nie sposób się tu nudzić. To miasto architekturą,
atmosferą i różnego rodzaju aktywnościami hipnotyzuje.
Nawet poranna ceremonia nie zepsuła nam ogólnego
wrażenia z pobytu. Jeśli będziemy mieli możliwość, przyjedziemy tu jeszcze raz. Przecież jeszcze nie widzieliśmy
jednego z dwóch wodospadów, nie kąpaliśmy słoni, nie
byliśmy w tkalni jedwabiu.
Teraz jedziemy już dalej, do miasta Phonsavan w prowincji Xieng Khuan. Z poznanym w autobusie nowosączaninem Pawłem ustalamy plan działania. Ale o tym
w lecie.

Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży
przez Katarzynę i Kamila. ■
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Naturalnie,
że naturalny
Podrażniona,
łuszcząca się skóra
Otarcia powierzchowne
i drobne uszkodzenia skóry

Szwy

Powierzchowne
oparzenia

Sucha,
popękana skóra

Oparzenia
słoneczne

Grzybica

WOUND to w 100% naturalny i wolny
od konserwantów produkt do zaopatrywania ran, wykorzystujący synergicznie działające połączenie olejku z nasion neem, olejku
z dziurawca i olejku z oliwek.

odpowiedni do samodzielnego zaopatrywania otarć,

WOUND jest

Skaleczenia

skaleczeń, oparzeń, trudno gojących się ran
oraz uszkodzeń skóry towarzyszących różnego
rodzaju chorobom i zaburzeniom skórnym.

Opryszczka

WOUND to uniwersalny aerozol do pielęgnacji ran działający przeciwdrobnoustrojowo, który wspomaga proces gojenia
rany, wspiera naturalne zabliźnianie się i zrastanie tkanek oraz umożliwia szybkie i bezbolesne zaopatrywanie ran.

www.wound.com.pl

|

info@med4me.pl

|

668 649 373
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Gdzie smok mówi

dobranoc...

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

Zdjęcia: Michał Fiedorowicz

Wielbiciele smoków nie będą nudzić się
w Słowenii; jej stolica Ljubljana smoka ma w herbie i legendzie, a zwiedzając ją przejdziemy po
Smoczym Moście. Warto też zajrzeć do jednej ze słoweńskich krasowych jaskiń, choćby do Postojnej, w której
mrokach żyje odmieniec jaskiniowy.
Rzut oka na Zmajski most (Smoczy Most), który przecina
rzekę Ljubljanicę wystarczy, bym poczuła się jak Daenerys
Targaryen – Matka Smoków z sagi „Gra o tron”. Nad zbudowanym na początku XX wieku według projektu chorwackiego architekta Jurija Zaninovića, secesyjnym mostem górują
cztery potężne rzeźby zielonych smoków, a latarnie ozdabiają
figury kolejnych szesnastu mniejszych legendarnych gadów.
Rozłożone do lotu skrzydła aż kuszą, by wspiąć się na grzbiet
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i ulecieć hen nad wzgórza Ljubljany. Według legendy smoki
machają ogonami, ilekroć po moście przechodzi dziewica
(pewnie dlatego mieszkańcy stolicy nazywają go też „mostem teściowej”!). Gdzie się nie obejrzę – tam smoki: smok
w herbie miasta, na fladze drużyny piłkarskiej, malowany na
drewnianych i kamiennych magnesach na lodówkę, sprzedawanych przez straganiarzy, są smoki-baloniki, unoszące
się w rękach, spacerujących po uliczkach dzieci.
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Jazon i smok z bagien Ljubljanicy
Smoki nie bez przyczyny są symbolem słoweńskiej stolicy
– według legendy Jazon i Argonauci, ukradłszy Złote Runo
z Kolchidy uciekali tędy: płynąc od Morza Czarnego przez
Dunaj, Sawę i Ljubljanicę, aż trafili w okolice dzisiejszej stolicy. Zdecydowali, by przetransportować tędy statek nad
Adriatyk, skąd chcieli pożeglować do domu. Nastała jednak
zima, postanowili więc ją przeczekać, ale gdy założyli obóz
nieopodal rzeki naruszyli terytorium lokalnego smoka z mokradeł, który zaatakował i spalił ich obozowisko. Jazon nie
miał wyboru, musiał stanąć z bestią do walki. Wraz z towarzyszącą mu czarodziejką Medeą odnaleźli smocze legowisko na wyspie: Medea, która już raz pomogła Jazonowi uśpić
smoka w gaju w Kolchidzie i tym razem ukołysała go za pomocą zaczarowanej pieśni. Miecz Jazona nie dał jednak rady
twardej, smoczej łusce, koniec końców obwiązali więc smoka
łańcuchem, a nozdrza zatkali kośćmi ofiar, walającymi się po
legowisku i smok się udusił. I choć Jazon powrócił do Grecji
część jego towarzyszy została, zakładając osadę, która dała
początek miastu.
Tyle legenda. Historyczne przekazy mówią, że teren obecnej stolicy był już w III w. p.n.e. zamieszkany przez celtyckie
plemię Taurisci. W I w. n.e. Rzymianie założyli tu wojskowe
obozowisko: Emona, które w 452 roku zniszczyli Hunowie
dowodzeni przez Attylę. W VI w. na tereny Słowenii przybyli
Słowianie, którzy trzy wieki później dostali się pod władzę
Franków. Nazwa miasta, Luwigana, pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie z 1144 roku. W 1220 roku Lublana otrzymała prawa miejskie, wraz z prawem do wytwarzania własnej
monety. W 1270 roku tereny te zostały zdobyte przez króla
Przemysła Ottokara II Wielkiego. Osiem lat później został
on jednak pokonany przez Rudolfa I Habsburga, który zmienił nazwę miasta na Laibach. Miasto pozostawało w rękach
Habsburgów do roku 1797.

Gdy smok trzęsie ziemią
Ljubljana znajduje się na złączeniu trzech płyt tektonicznych i leży w aktywnej strefie sejsmicznej. W minionych wiekach „smok”, śpiący pod miastem nieraz budził się i trząsł
ziemią: w 1511 roku miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, po
którym Lublana została odbudowana, wzbogacając się o barokowe kościoły i rezydencje, którym zawdzięcza przydomek
„Bela Ljubljana” (biała Ljubljana). Mury miejskie zburzono,
aby umożliwić rozwój miasta, a bagniste tereny na południu
częściowo osuszono. Czy osuszenie bagien zdenerwowało
smoka? Być może, bo ziemia potężnie zatrzęsła się ponownie w 1895 roku Trzęsienie ziemi o sile 6,1 w skali Richtera
zniszczyło wtedy ponad 1 400 budynków, a miasto przeszło
ponowną odbudowę, tym razem w stylu secesyjnym (art noveau).

Burek i lody Vigò
Współczesna Ljubljana jest jedną z najmniejszych, ale
i może dlatego najbardziej klimatycznych europejskich stolic
(liczy ok. 250 tys. mieszkańców). Wybieramy się na spacer po
zabytkowym centrum, którego osią jest promenada Cankarjevo Nabrezje. Bulwary wzdłuż rzeki Ljubljanicy tętnią życiem,
pełno tu kawiarni, restauracji i stoisk z pamiątkami (oprócz
„klasycznych” magnesów, koszulek czy figurek smoków można tu znaleźć jugo-pamiątki np. medale, mundury czy portrety Tito). Przed Bożym Narodzeniem bulwary wypełniają też
budki z piernikami i grzanym winem. W jednej z okolicznych
knajpek warto przekąsić tradycyjny, bałkański burek (rodzaj
nadziewanego np. serem lub mięsem placka wykonanego
z ciasta filo, którego nazwa pochodzi od tureckiego bur-,
oznaczającego: zawijać). W kuchni słoweńskiej widać wpływy
monarchii habsburskiej: są i aromatyczne gulasze, i strudle.
Warto spróbować prekmurskiej gibanicy, to ciasto z kwaśnymi jabłkami, makiem, orzechami włoskimi i słodkim serem
twarogowym.
Atrakcją, której nie można ominąć są kuszące charakterystycznym czarnym logo lody Vigò (Mačkova ulica 2). Tablica z wypisanymi smakami oszałamia: czy zdecydować się na
mieszankę „mascarpone, nutelli, czekolady i orzechów laskowych”, a może na „krem paryski, maliny, czekoladowe ciasteczka”? Do wyboru także biała czekolada z porzeczką albo
czekolada (w trzech wersjach: od super gorzkiej do mlecznej)... Na szczęście „porcję” można wziąć mieszaną: z dwóch,
trzech smaków, bo wybór trudny. Po takich lodach żadne
smoki mi nie straszne...
Ljubljana to miasto, w którym harmonijnie łączą się style
barokowy, secesja i nowoczesność. Dominujący „rys” stolica
zawdzięcza Jožemu Plečnikowi, słoweńskiemu architektowi,
słynnemu w całym cesarstwie habsburskim, spod którego
ręki w Ljubljanie wyszły m.in. budynki targowe wzdłuż rzeki, ciągnące się od Potrójnego Mostu do Smoczego Mostu,
most Čevljarski (szewski), oraz Biblioteka Narodowa.

W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, region
ten został przyłączony do Królestwa Serbów, Chorwatów
i Słoweńców. W 1929 roku powstało Królestwo Jugosławii.
Podczas II wojny światowej od 1941 roku, miasto okupowały
faszystowskie Włochy, a następnie Niemcy. Faszyści ogrodzili
miasto zasiekami z drutu kolczastego. Po wojnie w ich miejscu posadzono 7400 drzew. W ten sposób powstała jedyna w
swoim rodzaju trasa pamięci. Po II wojnie światowej Ljubljana
stała się stolicą Socjalistycznej Republiki Słowenii (wchodzącej w skład Jugosławii), do czasu, gdy 25 czerwca 1991 roku
Słowenia ogłosiła niepodległość.
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Kolejką na zamek
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Zachwyca mnie plac Prešerena, który nazwano na cześć
wielkiego poety słoweńskiego France Prešerena (1800-1849),
jego wiersz „Toast” (słoweńskie Zdravljica) stał się hymnem
narodowym Słowenii. Pomnik ku czci artysty wzniesiono
w 1905 r. i jest dziełem rzeźbiarza Ivana Zajca. Plac zdominowany jest przez charakterystyczną różową fasadę XVII-wiecznego kościoła Franciszkanów. Niedaleko znajduje się także
kościół Świętej Trójcy; jedna z najpiękniejszych świątyń barokowych w mieście, powstała na początku XVIII wieku, przed
nią znajduje się kolumna Świętej Trójcy – wotum za ustrzeżenie miasta przed zarazą.
Nad miastem górują wzgórza: Tivolski vreh, Golovec oraz
zamkowe z ljubljańskim zamkiem. Umocnienia obronne w tym
miejscu zbudowali już Celtowie. Dzisiejszy zamek powstał po
trzęsieniu ziemi w 1511 roku, w XVIII wieku był on królewską
rezydencją Habsburgów, a przez pewien czas także kwaterą wojsk napoleońskich. Na szczyt wzgórza można wejść lub
wjechać przeszkloną kolejką linowo-terenową (polecam, bo
widok miasta, jaki roztacza się przed nami podczas wjazdu
jest przepiękny). Po dziedzińcu zamku przechadza się (a jakże!) wielki pluszowy smok (chyba mu trochę gorąco w tym
kostiumie!) i przybija piątki, piszczącym z uciechy dzieciom
i świeżo poślubionym parom młodym, bo w zamku odbywają
się ślubu, a na dziedziniec jest często sceną koncertów, sztuk
teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych. Warto odwiedzić
Wieżę Zamkową i wały, z których rozciąga się także piękny widok, z kolei w Wieży Pięciokątnej, organizowane są wystawy
archeologiczne.

Mały, biały smok w Postojnej
50 km od Ljubljany znajduje się jedna z najpiękniejszych
krasowych jaskiń na świecie. Jaskinię Postojna (słoweń. Postojnska jama) drąży w skałach rzeka Pivka (dopływ Ljubljanicy) od bagatela (!) 2 milionów lat. Jaskinia licząca prawie
21 km korytarzy i komnat; udostępniana jest zwiedzającym
od 1819 roku (pierwszym zwiedzającym był cesarz Ferdynand
I Habsburg), po nim w jaskini gościło wiele koronowanych
głów, prezydentów, premierów, a także niemal 37 mln „zwykłych” turystów.
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Po przejściu przez bramki biletowe kierowani jesteśmy do
jednej z kolejek (my decydujemy się na przewodnika anglojęzycznego, ale do wyboru jest też m.in. słoweński i niemiecki,
(a w języku polskim dostępne są audio-przewodniki, wypożyczane w kasach). Trasa turystyczna obejmuje 5,5 km, z czego
prawie cztery pokonuje się kolejką elektryczną (w 1872 roku
w jaskini zostały położone w jaskini tory kolejowe, a 2 lata
później doprowadzono elektryczność). Nakładamy na siebie
polary i kurtki (w jaskini panuje stała temperatura ok. + 8°C),
kto zapomniał zaopatrzyć się w ciepłe ubrania ten może przy
wejściu „wypożyczyć” ocieplaną pałatkę. Żółte wagoniki wyglądają jak kolejka w domu strachów, a gdy kolejka rusza –
robi się naprawdę strasznie. Wagoniki pędzą dość szybko
przez wąskie tunele (ciągle pochylam głowę, bo wydaje mi
się, że zaraz zahaczę o strop) i rozległe komnaty, w których
natura wyrzeźbiła niesamowite bogactwo form: stalaktytów,
stalagmitów, kurtyn skalnych. Mam wrażenie, że oto znalazłam się w Morii, opisanej we „Władcy Pierścieni” legendarnej sieci jaskiń i kopalni krasnoludów. Podziwiając ogromne,
wielometrowe stalagmity, aż trudno mi uwierzyć, że rosną
one w tempie 1 cm na ok. sto lat. Wiele z tych, które oglądamy formowały się setki tysięcy lat. Są tak różnorodne, że aż
trudno je opisać, w jednych miejscach formują olbrzymie białe kolumny, w innych przechodzą w czerń, a jakby łuskowata
struktura przypomina cielsko ogromnego smoka, który czai
się w jaskini. Barwa nacieków zależna jest od minerałów, które wypłukuje woda przepływając przez skały: żelazo nadaje
stalaktytom pomarańczowy i czerwony kolor, a mangan czy
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węgiel czarny, biały jest czysty kalcyt. Kolejka jedzie zbyt
szybko, by dokładnie przyjrzeć się każdej z komnat: mijamy
Salę Gotycką, a następnie Kongresową, w której faktycznie
urządza się uroczystości i bale (!). Dojeżdżamy do Wielkiej
Góry (zwanej Kalwarią), stąd pójdziemy pieszo ok. 1700 metrów, Rosyjskim Mostem do tzw. Brylantowego przejścia,
gdzie znajduje się symbol jaskini: wapienny 5-metrowy stalagmit zwany Brylantem. Potem przez Salę Koncertową (niesamowite echo!) wracamy do kolejki i na górę.
To nie koniec przygód, czeka nas jeszcze wizyta w Vivarium Proteusa, jaskiniowym zoo, w którym można obejrzeć
żyjące w jaskini zwierzęta (od krewetek, przez pająki, po
małe, białe rybki). Najbardziej charakterystycznym mieszkańcem tutejszych jaskiń jest jednak odmieniec jaskiniowy
(Proteus anguinus). Ten niewielki (mierzący ok. 30 cm) płaz
żyje tylko w wodach jaskiń na obszarze Gór Dynarskich,
a ponieważ spędza życie w wodzie i ciemności jest zupełnie
ślepy (oczy z tyłu głowy pokryte są warstwą skóry), wyposażony w skrzela, a jego skóra ma charakterystyczną białą
barwę, przez co nazywany jest „ludzką rybą”, a przez przewodników „naszym jaskiniowym smokiem („mamo, przecież
to płaz, a smoki to gady” zauważa przytomnie mój syn, fan
dinozaurów). W ciemnej jaskini wypatrujemy odmieńców
w akwariach: są piękne; zaraz po wyjściu na światło dzienne
dzieci zaopatrują się we własnego, pluszowego odmieńca
w sklepiku z pamiątkami. ■

Sł ow e nia
język u rz ędowy: s ł ow e ń s ki
sto lica: Lju b ljana
Us trój po li tyczn y: re p u b lika
liczba ludnoś c i: 2 m l n 61 tys .
wa luta: e uro

Informacje praktyczne:
www.ljubljanskigrad.si
strona Zamku w Ljubljanie;

www.postojnska-jama.eu
bilet do Postojnej: osoba dorosła (25,80 €),
uczniowie, studenci (20,60 €),
dzieci poniżej 15 r.ż. (15,50 €),
dzieci poniżej 5 r.ż. (1 €).
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Parki
Narodowe
najpiękniejsze
wiosną!
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Często mówimy, że skowronka pieśń to o wiośnie wieść.
Że wiosna to radość poetów i pieśniarzy. „Wiosna, wiosna,
wiosna ach to ty...” powtarzamy i podśpiewujemy za Grechutą. Czas, w którym ludzie chętniej wychodzą z domów,
coraz dłuższy dzień, śpiew ptaków, zieleń drzew i słońce
wysoko. Wiosna aż kusi do przebywania na dworze, pod
„niebem otwartym jak namiot błękitny”. Pierwszego dnia
wiosny Słowianie obchodzili Jare Święto poświęcone matce
ziemi. Obecnie obchodzony jest Dzień Wagarowicza. Kwitnąca Polska ma siłę magnesu zdolnego wyciągnąć nie tylko
uczniów ze szkół do pobliskich parków. I nieważne, że później przyjdzie to odpracować! Przecież jest wiosna piękna
i radosna!
A może w tym roku, nie do pobliskiego parku, ale na wycieczkę szkolną, firmową lub emerycką do jednego z 23 Parków Narodowych? Naprawdę warto!
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Parki Narodowe zajmują 1 procent terytorium Polski i można w nich znaleźć
wszystko: góry, morze, jeziora, rzeki.
Spotkać żubra, wędrującą wydmę albo
drzewo, pod którym spoczywał Jagiełło.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
z 2004 roku obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni
nie mniejszej niż 1000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz
walory krajobrazowe. Po co je się tworzy? Oczywiście w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej
i walorów krajobrazowych, przywrócenia
właściwego stanu zasobów i składników
przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk
roślin, grzybów czy zwierząt.
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Najstarszy Park został utworzony w 1932 roku
- Białowieski Park Narodowy zajmuje jednocześnie część
obszaru Puszczy Białowieskiej, wpisanej w 1979 r. na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Foto: Adam Wajrak / www.bpn.com.pl

Najmłodszy z parków to Ujście Warty, utworzony
w 2001 r. i obejmujący ochroną cenny fragment zalanej
wodą równiny pod Słońskiem, gdzie naliczono ponad 250
gatunków ptaków.
Największy z kolei to Biebrzański Park Narodowy,
niemal w całości przesiąknięty wodą, zwany „Polską Amazonką”.
Najmniejszy to Ojcowski Park Narodowy – długi na
12 km fragment Doliny Prądnika, pełnej wapiennych skałek
o baśniowych kształtach, jaskiń i piastowskich zamków.
Każdy park jest także skarbnicą rekordów. Na przykład Narew w Narwiańskim Parku Narodowym, to jedna
z dwóch rzek warkoczowych na świecie. A Park Narodowy
Góry Stołowe to jedyne pasmo gór płytowych w Polsce.
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Narwiański Park Narodowy
Powierzchnia: 68,1 km²
Siedziba: Kurowo

Babiogórski Park Narodowy
Powierzchnia: 33,92 km²
Siedziba: Zawoja

Ojcowski Park Narodowy
Powierzchnia: 21,46 km²
Siedziba: Ojców

Białowieski Park Narodowy
Powierzchnia: 105,17 km²
Siedziba: Białowieża

Pieniński Park Narodowy
Powierzchnia: 23,46 km²
Siedziba: Krościenko

Biebrzański Park Narodowy
Powierzchnia: 592,23 km²
Siedziba: Osowiec-Twierdza

Poleski Park Narodowy
Powierzchnia: 97,64 km²
Siedziba: Urszulin

Bieszczadzki Park Narodowy
Powierzchnia: 292,02 km²
Siedziba: Ustrzyki Górne

Roztoczański Park Narodowy
Powierzchnia: 84,83 km²
Siedziba: Zwierzyniec

Park Narodowy Bory Tucholskie
Powierzchnia: 46,13 km²
Siedziba: Charzykowy

Słowiński Park Narodowy
Powierzchnia: 327,44 km²
Siedziba: Smołdzino

Drawieński Park Narodowy
Powierzchnia: 114,41 km²
Siedziba: Drawno

Świętokrzyski Park Narodowy
Powierzchnia: 76,26 km²
Siedziba: Bodzentyn

Gorczański Park Narodowy
Powierzchnia: 70,28 km²
Siedziba: Poręba Wielka

Tatrzański Park Narodowy
Powierzchnia: 211,64 km²
Siedziba: Zakopane

Park Narodowy Gór Stołowych
Powierzchnia: 63,4 km²
Siedziba: Kudowa-Zdrój

Park Narodowy Ujście Warty
Powierzchnia: 80,38 km²
Siedziba: Chyrzyno

Kampinoski Park Narodowy
Powierzchnia: 385,44 km²
Siedziba: Izabelin

Wielkopolski Park Narodowy
Powierzchnia: 75,84 km²
Siedziba: Jeziory

Karkonoski Park Narodowy
Powierzchnia: 55,8 km²
Siedziba: Jelenia Góra

Wigierski Park Narodowy
Powierzchnia: 149,88 km²
Siedziba: Krzywe

Magurski Park Narodowy
Powierzchnia: 194,39 km²
Siedziba: Krempna

Woliński Park Narodowy
Powierzchnia: 109,37 km²
Siedziba: Międzyzdroje
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Ministerstwo Środowiska informuje:
Dla turystów udostępniono 149 ścieżek
dydaktycznych oraz 3630 km szlaków
turystycznych. We wszystkich parkach
narodowych działają muzea lub ośrodki
dydaktyczno-informacyjne. Parki prowadzą także własną działalność wydawniczą. Liczba gości odwiedzających polskie
parki narodowe wynosi ok. 11 milionów
rocznie!

Foto: kampinoski-pn.gov.pl

Foto: kampinoski-pn.gov.pl

3 CIEKAWOSTKI Z HISTORII ŚWIATOWEJ:
- Najstarszym parkiem narodowym na Ziemi jest
Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, powołany
w 1872 roku.
- Pierwszym europejskim parkiem narodowym jest
park Sareks utworzony w 1909 roku w Szwecji.
W rocznicę utworzenia tego Parku obchodzony
jest Europejski Dzień Parków Narodowych i przypada na 24 maja.
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- Największy na świecie Northeast Greenland National Park na Grenlandii (Dania) o powierzchni
97200 tys. ha jest ponad 1600 razy większy od
największego w Polsce Biebrzańskiego Parku Narodowego, który ma 60 tys. ha.!

KAMPINOSKI PARK NARODOWY
Dwadzieścia siedem minut - tyle zajmuje przejazd rowerem z ostatniej stacji warszawskiego metra
do puszczy z prawdziwego zdarzenia. Samochodem
z centrum miasta można tu dotrzeć w kwadrans. Zaś w okresie wiosenno-letnim bardzo atrakcyjnym środkiem dojazdu
na północno-zachodni skraj Parku, do Wilcza Tułowskiego,
jest zabytkowa kolej wąskotorowa z Sochaczewa. To ewenement na skalę światową. Kampinoski Park Narodowy
jest jedynym tak wielkim kompleksem leśnym na naszym
globie, który bezpośrednio sąsiaduje z dwumilionową metropolią. Liczy sobie blisko 400 km2 i jest pozostałością
dawnej Puszczy Mazowieckiej, uznanej przez UNESCO za
rezerwat biosfery. Trudno doprawdy o lepszą alternatywę
dla zatłoczonej i hałaśliwej stolicy – szczególnie wiosną,
gdy na porośniętych lasem mokradłach kwitną tysiące zawilców i kaczeńców, żaby przybierają godowe barwy, a zaskrońce leniwie wyłażą na ścieżki w poszukiwaniu słońca. ■

Foto: kampinoski-pn.gov.pl
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Żelazne prawo raka
126
Tekst: Julita Hackiewicz

„Dlaczego?” - to pytanie tak często zadawane
przez dzieci stoi u podstaw naszej wiedzy o świecie, o nas samych, o mechanizmach rządzących
światem. Często zmęczeni dziecięcą zabawą w dociekanie, gdy na nasze odpowiedzi słyszymy nowe
„dlaczego?” machamy ręką, odpowiadając „bo
tak”, licząc, że w końcu przerwiemy ten łańcuszek.
Co się dzieje, gdy my jako dotychczas wszechwiedzący dorośli chcemy zapytać „Dlaczego zachorowałem?”. Do kogo je skierować, jakiej odpowiedzi
się spodziewać, jak długo będziemy mogli próbować dążyć do sedna problemu? I nie chcemy usłyszeć „bo tak”. Czy odpowiedź na to pytanie może
dać dr Ryke Geerd Hamer, twórca Germańskiej
Nowej Medycyny?

CZĘŚĆ 1

Według niego choroby nie są żadnymi błędami natury ani
przypadkowymi zdarzeniami. Każde schorzenie zaczyna się,
przebiega i kończy według bardzo ściśle określonego planu.
Co oznacza, że odnajdując przyczynę i nie zakłócając naturalnego procesu zdrowienia, można pozbyć się choroby.
Kilkadziesiąt lat temu w Niemczech doktor Ryke Geerd
Hamer odkrył, że każda choroba ma biologiczny sens. Co
więcej, każda choroba jest możliwym do bardzo dokładnego prześledzenia, absolutnie celowym programem natury.
W ciągu kilkudziesięciu lat pracy jako lekarz akademicki zebrał materiał mający udowodnić, że wszystkie choroby są
szczegółowo zamierzonymi przez organizm sensownymi biologicznymi procesami. Te celowe zmiany powstają na skutek
niespodziewanych, SUBIEKTYWNIE odczutych, szokowych
i dramatycznych przeżyć. Jednocześnie rozwiązał największą
zagadkę, jaką stanowią „cudowne”, spontaniczne wyzdrowienia i nagłe remisje.
Myślenie „biologiczne” opiera się o zrozumienie mechanizmu działania autonomicznego układu nerwowego (AUN),
który kontroluje czynności odruchowe, nieuświadomione.
Odbiera on informacje od narządów zmysłów i od poszczególnych komórek ciała człowieka, a polecenia kierowane są
do mięśni trzewnych, gruczołów dokrewnych i gruczołów wydzielania zewnętrznego. Kieruje głównie czynnościami układu oddechowego, sercowo-krążeniowego i pokarmowego
w ścisłym połączeniu z układem hormonalnym. Obwodowy
(autonomiczny lub wegetatywny) układ nerwowy, dzieli się na
dwie części:
• część współczulna (układ sympatyczny) pobudzający

• część przywspółczulna (układ parasympatyczny) hamujący
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W 1936 roku
Otto Loewi i Henry
Hallett Dale (który stworzył
podział na układ współczulny
i przywspółczulny) zdobyli Nagrodę
Nobla w dziedzinie medycyny
i fizjologii za odkrycie
przenoszenia impulsów
nerwowych.

Większość narządów wewnętrznych jest unerwiona zarówno przez włókna układu współczulnego, jak i przywspółczulnego. Obie części tego układu działają jednocześnie, niejako antagonistycznie, ale harmonijna praca danego narządu
i w efekcie całego organizmu jest efektem tego współdziałania.
Autonomiczny układ nerwowy charakteryzuje się wyraźną
zmiennością aktywności w ciągu doby. W czasie aktywności w ciągu dnia, przeważa część pobudzająca ze szczytem
w godzinach popołudniowych. Wieczorem i w nocy kontrolę
przejmuje układ hamujący ze szczytem w godzinach w środku
nocy i nad ranem. Te dwie antagonistyczne części autonomicznego układu nerwowego są w ciągłym, nie ustającym
nawet na ułamek sekundy, wzajemnym kontrowaniu się. Dzieje się to na poziomie każdej komórki i narządu, a w efekcie całego organizmu. Zapewnia to optymalne funkcjonowanie narządu w danym momencie i przy danych warunkach, bo nasz
organizm musi sobie poradzić z każdym, nawet nieoczekiwanym wydarzeniem. Kiedy pojawia się problem AUN zostaje
przełączony na stałą aktywność i zaczyna działać w ciągłym
pobudzeniu. Dzięki temu organizm ma szansę rozwiązać ten
nagły problem. I tu zaczyna rozwiązywać się cała zagadka,
ponieważ w momencie zaistnienia tego nagłego problemu
włącza się AWARYJNY SENSOWNY BIOLOGICZNIE PROGRAM SPECJALNY NATURY.
PIĘĆ PRAW NATURY
Według doktora Hamera każde „zachorowanie” podlega
Pięciu Prawom Natury, są to Biologiczne Żelazne Prawa Raka:
PIERWSZE PRAWO NATURY – mówi o tym jak się „zachorowuje”, czyli określa moment oraz potencjalny stopień
uszkodzeń w organizmie. Nowotwór czy „choroba” ma źródło w trudnym wydarzeniu życiowym, które dr Hamer określa
mianem KONFLIKTU BIOLOGICZNEGO. Takie wydarzenie
musi być:
Dramatyczne i powodować ciągłą obecność strachu,
Nagłe i niespodziewane,
Niemożliwe do zaakceptowania,
Przeżywane samotnie, w izolacji,
Konflikt jest przejściowo nierozwiązywalny.

DRUGIE PRAWO NATURY – mówi o dwufazowości każdej „choroby” Każda „choroba” jest wydarzeniem przebiegającym w określonych fazach, pod warunkiem oczywiście,
że rozwiążesz konflikt. Jeśli konflikt jest nierozwiązany to
„choroba” ma przebieg jednofazowy, polegający na ciągłym
pogarszaniu stanu zdrowia. WIĘC ZA WSZELKĄ CENĘ ROZWIĄZUJ KONFLIKTY, ŻEBY PODŚWIADOMOŚĆ NIE MUSIAŁA TEGO ROBIĆ ZA CIEBIE W TWOIM CIELE.
TRZECIE PRAWO NATURY – mówi o uzależnieniu przebiegu dwóch faz „choroby” od pochodzenia embrionalnego
tkanki oraz części mózgu, która zarządza daną tkanką w danym narządzie.
CZWARTE PRAWO NATURY – mówi o roli mikroorganizmów w zdrowieniu i określa jaki rodzaj będzie wykorzystany
w naprawczej fazie konfliktu.
PIĄTE PRAWO NATURY – mówi o sensowności biologicznej każdej „choroby” Bo każda „choroba” jest SENSOWNYM
BIOLOGICZNYM SPECJALNYM PROGRAMEM RATUNKOWYM NATURY.
Jest to kwintesencja odkryć dr Hamera: jeśli dowiesz się
dlaczego Twoja podświadomość potrzebuje specjalnego
programu ratunkowego, w tym właśnie momencie przestanie
być on potrzebny i zacznie się proces naprawy. A ten „straszny i przerażający rak”, z którym „trzeba walczyć wszystkimi
siłami i nie poddawać się” po prostu odwróci się na swojej
„raczej pięcie” i jak sam przyszedł, tak sam odejdzie. Może
Cię uszczypnie lekko przed absolutnie całkowitym zniknięciem i może zostanie lekki znak, ale nic więcej. ■

Ryke Geerd Hamer - twórca Germańskiej Nowej Medycyny - urodził się 17 maja 1935 r. na Wyspach Fryzyjskich. Ukończył studia medyczne i teologiczne. Później
przez kilkadziesiąt lat pracował w różnych klinikach i prowadził prywatną praktykę. W 1976 r. rodzina Hamerów
podjęła decyzję przeniesienia się do Włoch. Doktor Ryke
Geerd chciał tam prowadzić w ubogich dzielnicach Rzymu
bezpłatną praktykę lekarską dla najuboższych. Wszystko
jednak potoczyło się inaczej. W 1978 r. na Korsyce, w napadzie furii, włoski książę z Savoyen śmiertelnie postrzelił
Dirka – syna doktora Hamera. Po 19 operacjach chłopiec
zmarł. To był potworny cios. Krótko po śmierci syna doktor Hamer zachorował na raka jądra. Przyszło mu wtedy
do głowy, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy
śmiercią syna a jego chorobą. Postanowił więc sprawdzić,
czy inni ludzie dotknięci nowotworami również na krótko
przed chorobą doznali silnego urazu.
W 1981 r. rozpoczął pracę w klinice onkologicznej uniwersytetu w Monachium, gdzie przeprowadzał z pacjentami wywiady na temat wystąpienia w ich życiu szczególnie ważnych wydarzeń o negatywnym zabarwieniu zanim
zachorowali. Na podstawie zabranego materiału potwierdził swoje przypuszczenia: u każdego pacjenta na krótko przed diagnozą nowotworu miało miejsce przeżycie,
które wywołało szok. To był początek drogi, którą kroczy
do dziś. Zdążył zebrać sporą dokumentację. Prowadząc
nadal swoje badania, do 1986 r. zgromadził 22 tysiące
przypadków, potwierdzających jego teorię.
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Jak kupić sobie
szczęście?
Tekst: Julia Kołodko
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W ostatnich latach głośno było o tym, że powyżej pewnego poziomu dochodów, pieniądze szczęścia nie dają. Gdy zaczynamy zarabiać na tyle dużo,
aby zapewnić sobie dobre warunki życia, więcej pieniędzy, jachtów, nowych
samochodów i większy dom nie poprawiają naszego samopoczucia.

Poziom ten to $75,000 rocznie. Badanie, z którego
są te dane, przeprowadzone było w USA, więc poziom
dochodów odnosi się do amerykańskich cen i warunków życia. Według obecnej siły nabywczej złotego,
$75,000 to około 150,000 PLN, czyli całkiem sporo,
biorąc pod uwagę, że średnie zarobki w Polsce w 2017
roku wyniosły 55,620 PLN. Może ten fakt wyjaśnia, dlaczego Polska znalazła się dopiero na 46. miejscu w zeszłorocznym Światowym Rankingu Szczęścia… a może
nie. Mieszkańcy m.in. Kostaryki, Nikaragui, Kolumbii
i Gwatemali – krajów, w których średnie zarobki są niższe niż w Polsce – byli szczęśliwsi od nas. Są też kraje,
w których zarabia się więcej niż w Polsce, a w których
ludzie są mniej szczęśliwi.
Wiele zmiennych ma wpływ na nasze szczęście – od
genów, przez jakość relacji osobistych, ilość czasu, jaką
spędzamy w przyrodzie, po to, jak wydajemy pieniądze. Jak zatem kupić sobie szczęście?

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (11) / 2018

DONIESIENIA

Rada #1:
Kupuj doświadczenia, a nie na rzeczy
Pierwszym i jednym z najważniejszych wniosków płynących
z badań z obszaru ekonomii behawioralnej jest to, że ludzie,
którzy wydają pieniądze na doświadczenia są szczęśliwsi od
tych, którzy wydają je na rzeczy materialne. Wydarzenia te
nie muszą być drogie. Małe rzeczy, takie jak wyjście do kina,
pójście do ulubionej kawiarni czy pójście potańczyć mogą
być tak samo wartościowe jak wakacje na rajskiej wyspie
w Azji.

Rada #2:
Kupuj innym ludziom, a nie sobie
Wydawanie pieniędzy na innych ludzi przynosi więcej szczęścia niż wydawanie ich na siebie. Ja osobiście doświadczam
tego co roku, około grudnia. Uwielbiam kupować prezenty
i chyba przestałam się już oszukiwać: wiem, że wymyślanie,
wybieranie i kupowanie ich sprawia więcej przyjemności mi
niż osobom, które później z nimi zostają. Jak się okazuje, mechanizm ten jest potwierdzony również w badaniach.

Rada #3:
Kupuj na później, a nie na teraz
Gdy coś kupujesz, masz określony czas, w jakim możesz się
tą rzeczą (lub doświadczeniem) cieszyć. Upraszczając sprawę,
okres ten liczony jest od momentu zakupu do momentu zakończenia konsumpcji. Gdy kupujesz coś tuż przed konsump-

cją, możesz się tym cieszyć przez X czasu. Jeśli jednak kupisz
to z wyprzedzeniem i musisz czekać na konsumpcję, możesz
się cieszyć przez X + Y czasu – przez czas samej konsumpcji, jak i czas oczekiwania, który mija pod znakiem ekscytacji,
pozytywnych emocji i wizji tego, jak będzie fajnie, gdy dzień
konsumpcji już nadejdzie. Zatem następnym razem, gdy będziesz planować wakacje lub pójście na koncert z przyjaciółmi, kupcie bilety jak najwcześniej lub specjalnie wybierzcie
termin odroczony w czasie.

Rada #4:
Fajne rzeczy kupuj rzadziej
Nawet najcudowniejsze rzeczy na świecie robione lub używane codziennie, tracą swój urok. Aby zwiększyć szczęście,
ogranicz częstotliwość robienia rzeczy, które uwielbiasz (Ah,
ironio losu!). Twoje ulubione rzeczy mogą stać się jeszcze fajniejsze lub odzyskać swoją pierwotną magię, gdy będziesz je
robić tylko sporadycznie. Jeśli jesteś fanem świeżo zmielonej,
aromatycznej kawy, nie pij jej codziennie przed pracą. Zostaw
to doświadczenie na weekend, kiedy będziesz mogła/mógł
się nim rozkoszować.

Rada #5:
Nie kupuj za więcej, niż masz
Długi i problemy finansowe są jednym z najbardziej niszczących szczęście i stresujących rzeczy, jakie możemy sobie
w życiu zafundować. Następnym razem, gdy stwierdzisz, że
potrzebujesz nowy komputer lub samochód, jeśli tylko możesz, nie kupuj ich na raty i nie bierz na nie kredytu. Poczekaj
i oszczędź.
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Rada #6:
Wydawaj więcej na to, co sprawia Ci przyjemność
Proste. Jeśli lubisz czytać, kup nowy czytnik do ebooków,
który będziesz mogła/mógł wszędzie ze sobą zabrać. Jeśli
lubisz słuchać muzyki, zainwestuj w świetne słuchawki. Zrób
listę rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność i zastanów się,
czy możesz kupić coś, co widocznie poprawi jakość tych doświadczeń.

Rada #7:
Kup Dobre karty
Dobre karty to podsumowanie kilku dekad badań ekonomii behawioralnej, psychologii i innych nauk behawioralnych
nad szczęściem. Zawarta w nich wiedza. Dowiesz się z nich
nie tylko, jak wydawać pieniądze, ale też co jeszcze robić na
co dzień, aby być szczęśliwszym.
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Dobre karty podzielone są na kilka kategorii. Każda z kategorii adresuje jeden obszar życia, które – jak pokazują
badania behawioralne – należy zaadresować, aby być szczęśliwszym. W każdej talii znajdziesz karty, dzięki którym
będziesz mieć:
Dobre pieniądze, czyli które pomogą Ci tak wydawać
pieniądze, aby kupować sobie szczęście.
Dobre życie, czyli które bezpośrednio pomogą Ci być
szczęśliwszym.
Dobre myśli, czyli które pomogą Ci zacząć myśleć jak
optymista.
Dobre relacje, czyli jak i z kim przystawać, aby szczęśliwym się stawać.
Dobry spokój, czyli które pomogą Ci poradzić sobie ze
stresem, bo jak każdy wie, ciężko być szczęśliwym, gdy się
żyje w stresie.
Dobrą samokontrolę, czyli które oprawią Twoją silną
wolę, bo jak pokazują badania, ludzie z dobrą samokontrolą
osiągają w życiu więcej sukcesów i są szczęśliwsi.
Dobrą pracę, czyli które pomogą Ci tak myśleć i działać
w pracy, aby być szczęśliwszym i bardziej spełnionym.
Mówi się, że kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości, ale to nie dotyczy osób, które mają Dobre
karty, czyli karty behawioralne do projektowania szczęśliwego życia! ■
www.juliakolodko.com
dobrekarty@juliakolodko.com
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1 marca
• Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
3 marca
• Międzynarodowy Dzień Pisarzy
3 marca
• Międzynarodowy Dzień Chorego
5 marca
• Dzień Teściowej
8 marca
• Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca
• Dzień Mężczyzny
12 marca
• Światowy Dzień Jaskry
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20 marca
• Początek astronomicznej wiosny
21 marca
• Międzynarodowy Dzień Poezji
25 marca
• Niedziela Palmowa
25 marca
• Zmiana czasu z zimowego na letni

4 5

1 kwietnia
• Wielkanoc

1 kwietnia
• Prima Aprilis

2 kwietnia
• Lany Poniedziałek

Maj

Marzec

3

KALENDARZ

1 maja
• Międzynarodowe Święto Pracy

7 kwietnia
• Światowy Dzień Zdrowia

1 maja
• Światowy Dzień Astmy

10 kwietnia
• Dzień Służby Zdrowia

2 maja
• Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

17 kwietnia
• Światowy Dzień Chorych
na Hemofilię

3 maja
• Święto Konstytucji 3 Maja

20 kwietnia
• Międzynarodowy Dzień
Wolnej Prasy
22 kwietnia
• Międzynarodowy Dzień Ziemi

29 marca
• Wielki Czwartek

23 kwietnia
• Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich

30 marca
• Wielki Piątek

29 kwietnia
• Międzynarodowy Dzień Tańca

31 marca
• Wielka Sobota

29 kwietnia
• Światowy Dzień Immunologii
30 kwietnia
• Międzynarodowy Dzień Jazzu

Kwiecień

5 maja
•Dzień Tolerancji Praw Człowieka
i Integracji Europejskiej
9 maja
• Dzień Unii Europejskiej
12 maja
• Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
13 maja
• Wniebowstąpienie Pańskie
15 maja
• Międzynarodowy Dzień Rodziny
20 maja
• Zielone Świątki
22 maja
• Dzień Praw Zwierząt
25 maja
• Światowy Dzień Chorób Tarczycy
26 maja
• Dzień Matki
31 maja
• Boże Ciało
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Wiersze: Monika Mularska-Kucharek

POEZJOTERAPIA

Kobieta i Mężczyzna
To bycie razem na długie lata,
Które smutek z radością przeplata,
Od człowieka wiele wymaga,
Bo z tym i owym on się zmaga,
I kiedy jedno drugiemu pomoże,
Gdy któreś z nich czasem nie może,
A co w wymownym zawiera się słowie,
To się związkiem dwojga ludzie zowie!
Czy więcej z tego smutku czy radości,
Wyjaśni najlepiej zasada względności:
Nie wszystko jest tak, jak się wydaje!
Taką radę człowiekowi Einstein daje.
Nie każdy związek to fala udręki,
Jak mawiał pewien mędrzec wielki,
I choć nie zawsze jest różowo i kolorowo,
I czasem pada jakieś gorsze słowo,
A w myślach serce daleko ucieka,
I nie raz nie dwa człowiek ponarzeka,
Że nie tak, że miało być inaczej,
Że on nie zmienił się dla niej,
A ona nie widzi jego pragnień,
Że przestał palić się ten ogień,
To bez wątpienia są dowody na to,
Że można z sobą przeżyć niejedno lato,
Patrzeć na siebie przyjaźnie i serdecznie,
I mieć jedno tylko marzenie i życzenie,
Niech ten związek trwa do końca,
Mimo iż jest między nimi różnica.
Rozumiejąc i dbając o siebie wzajemnie
Jej i jemu będzie miło i przyjemnie.
I mimo upływu lat, trosk i trudności
Ona i On trwać będą w miłości!

Wielkanocne rozterki
Kiedyś to były Wielkanocne Święta,
Każdy dziadek i rodzic pamięta!
A ze wspomnień wyłania się obraz,
Że świętowanie było niczym nakaz!
Wiadomo było wszystkim wokół,
Jak ważny jest wielkanocny stół,
I pisanki malowane w rytmie pieśni,
I radość z wielkanocnych wieści!
A dziś pochłania nas konsumpcjonizm,
I świętami rządzi inny mechanizm!
Malowanie pisanek to stare dzieje,
Bo ludziom towarzyszą odmienne nadzieje!
A i klimat się zmienił i więcej pada niż grzeje,
I wbrew ochotom młodych mniej się wody leje,
I choć nadal w większości domów jajko na stole,
To mało kto wie co znaczy i jaką odgrywa rolę!
Tradycja to wszak nie obowiązek to rzecz jasna,
A wielkanocne świętowanie to decyzja własna,
Oby nie zgubił nas jedynie medialny zajączek,
I nadmiar skomercjalizowanych bolączek!
Może zadbać nie tylko o stół, ale także o nastrój,
I widzieć w tym co robimy sens i cel swój!
I niech nie zbraknie wiary, nadziei, miłości!
Tego nigdy nie za dużo - bo jest źródłem radości!

Matka
Jest w Twoim życiu Kobieta,
Która zawsze o Tobie pamięta,
Której wiele zawdzięczasz.
I którą zapewne kochasz.

Lecz czy warto w żalu trwać
Urazy pamiętać i nie wybaczać?
Może czas przychylniej spojrzeć,
To co dobre i pozytywne dostrzec!

Choć to miłość szczególna,
Bo stoi za nią więź naturalna,
To z tym uczuciem różnie bywa,
Szczególnie, gdy lat przybywa.

Docenić gesty ciepła i miłości,
Mieć postawę pełną serdeczności,
Może dała Ci tyle ile miała,
I ile sama potrafiła i umiała!

Im więcej wiosen za Tobą,
Im bardziej chcesz być sobą,
Tym więcej widzisz i dostrzegasz,
I tym samym więcej wymagasz!

Może nie masz nawet świadomości,
A więc czas na dobre wiadomości!
Mama dała Ci życie - czy wiesz?
A Ty uczyń z nim co chcesz!

I nie raz pewnie jest Ci żal,
Że było inaczej niż byś chciał.
I że dziś nie zawsze zrozumie,
I uszanować czegoś nie umie.
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ZatyCZka

pRZetokI odbytu
Pressfit to innowacyjny implant
stanowiący przełom w leczeniu przetok.
Naturalne włókna kolagenowe
łatwo zespalają się z tkanką pacjenta.
Kształt i budowa implantu
zapewniają doskonałe dopasowanie
do rozmiarów przetoki.
Wprowadzany jest metodą
wciskową (press-fit).
Znacznie przyśpiesza proces
zrastania się kanału przetoki.
• PRESS-FIT®
Wypełniony korpus
Kształt ostrosłupa ściętego
WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI
PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE

ROZWIĄZANIA
W DZIEDZINIE
BIOMECHANIKI

ReGeneRaCJa

tkankI

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ
I BLISKI KONTAKT
Wypełniony korpus zapobiega skręcaniu
i zapadaniu. Kształt ostrosłupa ściętego
i uniemożliwiające rotację ścięte krawędzie
neutralizują siłę przemieszczającą, zapewniając
doskonałą stabilność zatyczki Press-Fit® w przetoce.

dane kontaktowe:
T: 665 707 790, 668 649 929
info@med4me.pl

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

FELIETON
FELIETON

Porozmawiajmy o dietach
Tekst: Iza Farenholc

Nadeszła najpiękniejsza pora roku. Pisałam ten felieton
gdy za oknem była temperatura minusowa, a słońce nie
skłaniało do wychylenia nogi spod kołdry, ale kiedy Ty teraz
go czytasz, słońce świeci pięknie i mocno, a mróz i ciepła
kołdra zostały wspomnieniem, na szczęście, uff. Cudnie,
wreszcie są długie dni i wystarczająca ilość światła do wyprodukowania odpowiedniej dawki witaminy D na cały rok,
mniej smogu i oczywiście mega dawka dobrej energii – oto
wystarczające powody, żeby cieszyć się tą wspaniałą wiosną.
Dlaczego jednak na jej przednówku najczęściej używanym
słowem jest - detox, dieta i oczyszczanie? Dlaczego porzucenie zimowej kołdry, która była sprzymierzeńcem w zimowe wieczory, musi być okupione teraz karą? Zrzuciłam ją jak
drugą skórę, staję przy lustrze i… no właśnie! Niedługo lato,
więc trzeba będzie zrzucić kolejne warstwy ubrań i pokazać,
co tam wyrosło z przodu lub na boczkach. T-shirt z zeszłego
roku jest za obcisły i tak samo ulubione dżinsy. Tak! Powody niby błahe, ale spędzające sen z powiek milionom ludzi,

moim też, niestety. Tak naprawdę zamiast tego felietonu
mogłabym zrobić długą listę książek o dietach – wszystkie
obiecują przemianę prawie natychmiastową i każda z nich
jest najlepsza według autorów. Tylko dlaczego każda z tych
diet to droga przez mękę z szybkim efektem jo-jo? Gdybyście mnie zapytali o najzdrowsze, najmodniejsze, najszybsze
diety świata – wiem wszystko, tylko nie potrafię schudnąć
tych kilku nadprogramowych kilogramów już od kilku lat!
Ba! Wybrałam się nawet do dietetyczki, ale pani sama miała
problem z tuszą, więc nie mogłam jej zaufać. Taka karma…
Postanowiłam poszukać i zgłębić temat sama – a nuż natknę
się na coś idealnego, co na zawsze odmieni moją sylwetkę.
W tym roku zdecydowanie wygrywa dieta DASH – dozwolone owoce, warzywa, pełne ziarna, chude białko i nabiał,
zaraz potem dieta śródziemnomorska – świeże, greckie jedzenie - a zaraz po niej fleksitariańska, czyli prawie wegetariańska, ale z odrobiną mięsa. Wszystkie one odrzucają
przetworzone jedzenie, tłuszcze zwierzęce i nadmiar soli.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania kwartalnika Po prostu ŻYJ, wypełnij poniższy kupon i odeślij
na adres:

Fundacja STOMAlife      ul. Karola Dickensa 27 lok.  27      02-382 Warszawa
IMIĘ
ULICA

NAZWISKO
NR DOMU

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

E-MAIL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa (dalej Fundacja) moich danych osobowych podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działaniach
podejmowanych przez Fundację) i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych.
Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie
danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU

Data i czytelny podpis
..............................................................
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Zaraz, zaraz, przecież mięso w dzisiejszych czasach jest
kompletnie passe, a weganizm jest trendem, który rośnie na
całym świecie w zawrotnym tempie. Dieta Atkinsa i Dukana powoli idą do piekła za szkody, jakie wyrządziły nerkom
użytkowników. Dzisiaj wystarczy zajrzeć do księgarni, gdzie
królują książki z wegańskimi przepisami lub w wyszukiwarkę
wpisać „vegan blog”. Co robić w takim razie ? Jeść je czy
nie jeść – oto jest pytanie! Na wegańskim blogu znajduję
„skrzydełka z kalafiora”, „burgery z cukinii”, „kiełbasa z seitanu”. Tutaj komuś zdecydowanie tęskno do smaku mięsa
– chociaż cel jest słuszny, przyznaję. Kto chciałby zostać weganinem lub wegetarianinem, ale nie może się przekonać,
odsyłam do Netflixa – What The Health, Fork Over Knives
lub Fat, Sick & Nearly Dead – wystarczy zobaczyć i świat
już nigdy nie będzie taki sam. Przy okazji można zrzucić
kilka kilogramów, ale ta droga nie gwarantuje zaproszenia
na rodzinny obiad - tam nie podają zielonych koktajli, tylko
ziemniaki i mięso. Gdyby zastanowić się nad tym głębiej –
zdecydowanie nie powinnyśmy jeść mięsa, ponieważ traktowanie zwierząt, a przez to i nas, ludzi - nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek dobrem - oprócz oczywiście zapychania
powiększających się żołądków. Jesteśmy coraz grubsi, coraz
bardziej chorzy i kompletnie nieświadomi zagrożenia, jakie
niesie ze sobą jedna z największych przyjemności w naszym
życiu. Jedzenie. Co się stało? Dlatego w supermarkecie nie
można znaleźć prawie niczego, co nie jest przetworzone
i dlaczego jedzeniu stało się tematem i wrogiem numer 1?
Trochę odeszłam od dietetycznych rozważań, ale nie da się
dzisiaj myśleć o dietach bez kontekstu zdrowej żywności.
Najbardziej przemawiają do mnie słowa Michaela Pollana
z bestsellerowej, i jednej z najważniejszych książek naszych
czasów „W obronie jedzenia. Manifest wszystkożerców” –
„Jedz prawdziwe jedzenie, nie za dużo, głównie owoce i warzywa”. Jedzenie to nie sens życia – chyba, że jest się szefem kuchni. Nie trzeba się nim za dużo zajmować – chyba,
że jest się rolnikiem lub hodowcą. To, co dzisiaj wkładamy
do ust, często nie jest jedzeniem, a sposób w jaki jemy –

szybko, przy telewizji, na siedzeniu samochodowym, byle
jak i byle gdzie – całkowicie zaburza nasz rytm. Teoretycznie
wiem więc, co i jak powinnam jeść – ekologicznie, lokalnie,
sezonowo i w otoczeniu rodziny lub przyjaciół. Tylko nie za
bardzo mi to wychodzi. Bo życie oszalało i pędzi, jakby nie
miało się nigdy zatrzymać. Spójrzmy na Włochów lub Francuzów – otyłość nie dopada w takim tempie jak nas.
Może jak oni, powinniśmy skupić się na jakości życia i jedzenia. A przede wszystkim karmić mózg – bliskością,
dobrą lekturą, muzyką, radością, pasją i pozytywnymi
myślami. Bo to od mózgu zależy nasz dobrostan. Nie od
zapchanego żołądka. ■
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