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zachowany nienaruszony przez chorobę i/lub
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Edytorial jesienny - wierszem napisany...
Jesienna feeria barw i melancholia to spowodowały?
Purpura, czerwień oraz złota poświata
Zmieniły oblicze dzisiejszego świata.
Dary lasu, sadu w koszach spoczywają,
Drewniane póły spiżarni znacznie uginają.
W słojach dostojnych, szmatką ozdobionych,
Kokardą kolorową, winietką zwieńczonych.
Jak nie wielbić, nie kochać tej jesieni naszej?
Przemijaniem i tym, co nie wróci - zatroskanej.
Zapewne rozczuli, zastopuje, poduma,
Z książką pod kocem czasem zatrzyma.
Z kubkiem naparu czy z kawą pachnącą
W ciepłym pomieszczeniu, ogniem iskrzącą.
Chryzantemy pożółci, czasem też pobieli.
Astrom barwy wyraźne i mocne przydzieli.
Będą w domach, ogrodach bardzo widoczne
Świece, lampiony, dynie i wrzosy coroczne.
Zaduma dla tych, co na wieki wieków zasnęli.
Pamięcią zmierzymy czym dla nas zasłynęli...
PO PROSTU doświadczymy życia jesiennego:
Wspaniałego, złotego, PO PROSTU bezcennego.
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Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ

Stół mojej przyjaciółki Diany pełen jest kredek, pieczątek i ozdobnych papierowych taśm. Pracę psychologa Diana łączy z pasją artystyczną, szyjąc przecudne poduszki czy maskotki (łabędź jej produkcji trafił ostatnio m.in. do nowojorskiej szkoły
baletowej!), prowadzi także porządkujący czas notes, tzw. bullet journal, który w jej
wykonaniu jest art journalem. To nie tylko listy zadań do wykonania, strony notesu to
prawdziwe dzieła sztuki, ozdobione misternymi rysunkami, kaligrafiami, naklejkami.
„To mnie odstresowuje, tak jak innych antystresowe kolorowanki. Często siadamy
z moją córką Alą, wyciągamy każda swój notes, naklejki, papierowe taśmy i sobie
wspólnie «planujemy» tłumaczy mi. Pokazuje mi najnowszy plan: ozdobioną kolorowymi liśćmi stronę „jesiennych przyjemności”, na której zapisały m.in. spacer po
lesie w poszukiwaniu kasztanów, gorący sok malinowy, zupę dyniową. WOW! Po
powrocie do domu proponuję rodzinie, byśmy także stworzyli sobie podobną listę;
na naszej jest też wycinanie dyń i sąsiedzka impreza z okazji Halloween, zbieranie
jabłek w ogrodzie i pieczenie z nich szarlotki, i granie w Monopoly w długie, jesienne
wieczory. A co znajdzie się na waszej liście jesiennych przyjemności? Mam nadzieję,
że nie zabraknie tam lektury jesiennego numeru PO PROSTU ŻYJ!
Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
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prof. dr hab. 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.

Małgorzata Kalicińska
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.

Karolina Nowakowska

Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka. Absolwentka dziennikarstwa i podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie
Kulturą. Związana z warszawskim teatrem Komedia. Wcześniej ze sceną Państwowego Teatru Żydowskiego, a także
Teatrem Kamienica. Finalistka IV edycji programu „Jak Oni
Śpiewają”. Znana głównie jako Olga z „M jak miłość” i Anka
z filmu „Randka w ciemno”. Można ją było oglądać w „Pitbullu”, „Zostać miss 2”, „Na krawędzi”, „Samym życiu” czy
„Klinice samotnych serc”, „Na Wspólnej”, a teraz jako Beatę w „Przyjaciółkach”. Mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej
w stepowaniu. Pisała felietony dla magazynu „Imperium kobiet” i portalu „Media Elite”. Spełniona mama i żona.
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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.

Agata Passent
Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodzińskim prowadzi program Xsięgarnia, gdzie przeprowadza ważne rozmowy z ciekawymi pisarzami i zachęca
Polaków do czytania. Jest prezeską Fundacji Okularnicy
im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”. Ukończyła studia
na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA oraz studia na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wspaniałych
książek „Miastówka”, „Pałac wiecznie żywy”, „Dziecko?
O matko!”, „Kto to Pani zrobił?”. Prywatnie mama dwóch
synów: Jakuba oraz Antoniego.

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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Małgorzata Bocheńska
Pielęgniarka z powołania. Aktualnie objęła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, w którym działa
od wielu lat. Z pasją uczy studentów pielęgniarstwa i pacjentów
na temat opieki stomijnej i leczenia ran. Stale pogłębia wiedzę
biorąc udział w licznych kursach i konferencjach. Czas wolny
chętnie spędza poznając nowe miejsca i ludzi.

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
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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.

Julita Hackiewicz

Magda Gryn

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.

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.

Edyta Hetmanowska
Dziennikarka i redaktorka od lat związana z ochroną zdrowia,
współautorka książki „Bez pruderii”, która ukazała się nakładem wydawnictwa PWN. Od 5 lat jest wydawcą dziennika
internetowego poświęconego systemowi ochrony zdrowia
medexpress.pl. Publikowała w Wysokich Obcasach, Wprost,
Tygodniku Powszechnym, Elle i Przekroju. W wolnych chwilach lepi gliniane miseczki i odpoczywa pielęgnując ogród.

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.
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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”.

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.

Marcin Juwa
Właściciel pierwszej w Polsce Kancelarii Śledczej łączącej usługi zawodowych śledczych i adwokatów. Prawnik, kryminalistyk
oraz pedagog. Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie na
wydziale prawa. Autor wielu publikacji z zakresu więziennictwa,
wykładowca akademicki oraz prelegent. Pomysłodawca projektu kształcenia skazanych na poziomie studiów w Polskich
zakładach karnych.
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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.

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.

Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników
języka polskiego PWN i do jedynego polskiego wydania
Encyklopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletrystycznych, reportażowych, dokumentalnych. Autorka wielu
artykułów poświęconych hodowli kotów, którą zajmowała się
hobbystycznie przez niemal dwadzieścia lat – o genetyce kotów wie niemal wszystko. Wielbicielka jogi, teatru, muzyki klasycznej i piosenki francuskiej. Wolny czas spędza aktywnie,
podróżując rowerem, kajakiem lub pieszo z namiotem, wciąż
zadziwiona i oczarowana polską przyrodą i architekturą.

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek

Wiganna Papina

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.

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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Joanna Troszczyńska-Reyman
Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redaktorem prowadzącym specjalistycznych pism medycznych. Niezależna dziennikarka. Publikowała m.in. w Sukcesie, Gazecie
Wyborczej, Twoim Zdrowiu, Vicie. Trenerka biznesu i technik
pamięciowych. Zachwyca się przyrodą w różnych zakątkach
Polski i świata. Ukończyła kurs i została certyfikowaną przewodniczką po Kampinoskim Parku Narodowym. Kiedy tylko
może, ucieka na Podlasie, gdzie ma starą chatę. Co roku spełnia choć jedno swoje marzenie.

dr n. hum. Magdalena Tomaszewska-Bolałek
Specjalistka od kultury azjatyckiej. Ukończyła japonistykę, Dziennikarstwo i Komunikację
Społeczną, zarządzanie w sektorach mody oraz kurs poświęcony chemii jedzenia na McGill
University w Kanadzie. Zajmuje się badaniami nad historią kuchni, antropologią jedzenia, neurogastronomią, prognozowaniem trendów, dyplomacją oraz turystyką kulinarną. Od lat popularyzuje kulturę żywieniową poprzez spotkania, wykłady oraz warsztaty kulinarne. Pisze blog
Kuchniokracja. Zdobywczyni kilku Gourmand World Cookbook Awards, Prix de la Littérature
Gastronomique. Dziennikarka, autorka książek (Tradycje kulinarne Japonii, Japońskie słodycze, Tradycje kulinarne Korei, Polish Culinary Paths, Tradycje kulinarne Finlandii), badaczka
kultury kulinarnej, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS.

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.

6
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.

lek. med. Gabriela Wachowiak-Andersen
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.

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
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!
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Adrian Zadorecki
Ratownik medyczny. mgr zdrowia publicznego od 10 lat pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Starszy specjalista ds. szkoleń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Ratunkowego. Wykłada w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu.
Prowadzi najlepsze kursy z zakresu pierwszej pomocy.

Otwór wentylacyjny rozwiąże problemy
z BALONOWANIEM woreczka i EFEKTEM PRÓŻNI

Teraz to Ty decydujesz ile powietrza jest w Twoim woreczku
Komfort i bezpieczeństwo – efekt płaskiego woreczka w zasięgu ręki
Możesz opłukać woreczek,
korzystając z otworu
wentylacyjnego

Opróżnianie
woreczka otwartego
zyskało nową jakość

Większy komfort i higiena woreczków otwartych

bEzpłatna infolinia 800 121 122
www.zEnsiv.pl
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NIE
OCENIAJ

wywiad z Karoliną Nowakowską
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia: Kat Piwecka

8

Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka, felietonistka. Absolwentka dziennikarstwa i podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie Kulturą. W 2006 roku uzyskała eksternistyczny dyplom aktorski przy ZASP.
Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła już jako sześciolatka w programie TVP „Domowe przedszkole”. W wieku dziesięciu lat zagrała główną rolę w teatrze telewizji
w reż. Mirosława Gronowskiego „Portret słabego pianisty”.
Od 2006 roku związana z warszawskim teatrem Komedia
(„Stepping out”, „Podwójna rezerwacja”, „Fotki z wakacji”,
„Dziewczyny z kalendarza”, „Klejnoty”, „Komedia o napadzie
na bank”). Wcześniej była związana ze sceną Państwowego
Teatru Żydowskiego, a także Teatrem Kamienica, gdzie
z powodzeniem wcielała się w Hankę Ordonównę w spektaklu „Ordonka z kamienicy” (spektakl muzyczny). Obecnie
można ją oglądać w spektaklu „Sex, miłość i podatki” na deskach Komedii.
Finalistka IV edycji programu „Jak Oni Śpiewają”.
Z muzyką związana od najmłodszych lat. Absolwentka
szkoły muzycznej I stopnia. Jako gość specjalny wystąpiła w wielu koncertach, m.in. w gali z okazji 100-lecia
Opery Leśnej w Sopocie w 2009 roku, w jubileuszowym
koncercie zespołu De Mono w Sali Kongresowej czy
w świątecznym wydaniu programu „Zacisze gwiazd”.
Szerszej publiczności znana głównie jako Olga
z „M jak miłość” i Anka z filmu Wojciecha Wójcika „Randka
w ciemno”, mimo iż można ją było oglądać w wielu
serialach, m.in w „Pitbullu”, „Zostać miss 2”, „Na krawędzi”,
„Samym życiu” czy „Klinice samotnych serc”.
W 2016 roku jako Kalina zasiliła obsadę serialu
„Na Wspólnej”. W ostatnim czasie dała się także poznać jako
Beata w „Przyjaciółkach”.
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Mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej w stepowaniu.
Córka Jiřiny Nowakowskiej - tancerki, choreografa
i pedagoga, założycielki pierwszej profesjonalnej szkoły stepowania w Polsce - Studia Tap & Jazz Dance
i Marka Nowakowskiego - aktora i reżysera filmowego. Spełniona mama i żona.
Bianca-Beata Kotoro: Karolino, czy uważasz, że jako społeczeństwo wciąż mamy dużo zahamowań?
Karolina Nowakowska: Wydaje mi się, że tak. Niestety spora ilość rzeczy stanowi dla nas społeczne tabu. Próbujemy się
otwierać, ale robimy to bardzo powoli. Taka ostatnia sprawa
z mojego podwórka to karmienie piersią, które jest dla wielu tematem tabu i polem skrajnych poglądów. Na szczęście osobiście
nie przeżyłam sytuacji skrajnych, o których czytam, ale z kilkoma
się spotkałam.
B-BK: Miałaś sytuację, że karmienie twojego dziecka przez
ciebie piersią komuś przeszkadzało?
KN: Tak, i poprosiłam, aby ta osoba się odwróciła. Zobacz, jaki
jest paradoks. W telewizji mamy nagie kobiety, i coraz częściej
też mężczyzn, i nikogo to nie groszy. Natomiast karmiąca matka owszem. To jest dla mnie zupełna abstrakcja.
B-BK: A inne dziwne społeczne zjawiska, owiane tabu?
KN: Cały czas pieniądze są takim tematem. Nie mówimy
o nich - chyba nie umiemy. Prawdopodobnie mamy wciąż za
mało i bardzo trudno się nam do tego przyznać. Szczególnie teraz, w dobie mediów społecznościowych, gdzie udajemy
i pokazujemy się z jak najlepszej strony.
B-BK: Ciężko się przyznać, że nam na coś brakuje...
KN: Że czegoś nie możemy sobie kupić! Po prostu nie wypada o tym mówić! Oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni, a ludzie szczerze będą ze sobą rozmawiać. Nawet ostatnio z mężem zainstalowaliśmy sobie aplikacje na telefon,
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aby bardziej kontrolować nasze wydatki i mieć większą wiedzę oraz świadomość. To jest przecież bardzo istotny temat,
który dotyczy każdego, a nad którym się nie skupiamy
i często mówimy, że jakoś będzie. Zdecydowanie lepiej mieć
nad tym kontrolę.
B-BK: A co sądzisz o tej „otwartości” związanej z komercyjnym, wszechobecnym seksem.
KN: Mam dopiero 36 lat, ale muszę przyznać, że jestem trochę staroświecka w pod tym względem i nie podoba mi się epatowanie seksem, golizną w telewizji, teledyskach, i że jest to tak powszechnie dostępne. To trochę
deprecjonuje, głównie kobiety. Stają się przedmiotami. Robią
coś, ale nie czują. I jak tak słucham teraz siebie, to wydaje mi
się, że mówię jak starsza, ugrzeczniona pani. Ktoś by powiedział:
„I mówi to aktorka? Chyba chce dobrze wypaść!”„ Ale jednak
tak uważam, mimo mojego wieku i profesji! Jestem zafascynowana początkiem ubiegłego wieku, kiedy to kobiety były
kobietami, a mężczyźni mężczyznami. Może nie każdy lubi
całowanie w rękę, ale chodzi mi o ten szacunek, szarmanckość, zasady. Wielu rzeczy się nie robiło, bo mężczyźni byli
dżentelmenami, a kobiety damami. Teraz i z jednym, i z drugim jest duży problem. Przepraszam drogie panie, ale niestety
w większości przypadków nie dajecie powodów do okazywania
szacunku.
B-BK: Masz na to jakąś radę?
KN: Postawiłabym na większą powściągliwość... mimo tego
tempa i zmian, których pewnie nie da się zatrzymać. Pewną złotą
radę dał mi kiedyś Tata i ona dotyczy wielu aspektów. Bardzo
prosta, a jednak przez wielu trudna do wykonania: „Szanuj siebie,
a będą cię szanować”. To się sprawdza.
B-BK: Co na to koleżanki?
KN: (Śmiech) Wielokrotnie zdarzyło mi się w rozmowach
z dziewczynami usłyszeć: „A dlaczego przed tobą otwiera drzwi
a przede mną nie?. Odpowiedź jest banalna, nie daję powodu
do tego, żeby ktoś mnie mógł potraktować źle. Ani ubiorem,
ani zachowaniem. Sama siebie szanuję i pokazuję to. Nie jestem
wulgarna, wyzywająca czy prowokująca. Czasem wystarczy zobaczyć konto na Instagramie, na Facebooku, tych pytających.
Ja się pytam, czy naprawdę zastanawiałaś się jakie zdjęcia tam
zamieszczasz?
B-BK: Jak cię widzą, tak cię piszą.
KN: I ta mądrość powinna nam kobietom i mężczyznom przyświecać. I nie chodzi tu o powierzchowność!
B-BK: Ale zazwyczaj są to rzeczy, które wynosimy
z domu.
KN: Dokładnie. Osobiście, staram się skupiać na ludziach na
pewnym poziomie, o innych nie mówię, bo nie mam na nich
wpływu (i nie chcę mieć). A też uczciwie mówiąc - nie wszyscy
mnie interesują. Interesują mnie ludzie na moim poziomie i wyżej!
Bo zawsze trzeba patrzeć do góry, a nie w dół! I zawsze, zawsze
zaczynać od siebie.

B-BK: Czyli?
KN: Jeżeli coś nam się nie podoba i ktoś nas źle traktuję, to
zastanowić się, co jest we mnie, czym prowokuję tę osobę do
takiego traktowania?
B-BK: Co mogliby zrobić młodzi rodzice?
KN: Obecnie jako mama, młoda jeszcze (śmiech), mam poczucie, że muszę swoje dziecko tak wychować, żeby umiało docenić
i uszanować drugiego człowieka oraz siebie. Jeżeli jako rodzice
nie będziemy wychowywać, tylko chować, to koniec jest bliski.
Telewizję czy Internet trzeba dawkować i trzeba być świadomym
zagrożeń, a potem konsekwencji. Zobacz Bianca, idzie para, młodzi ludzie i oboje patrzą w telefony.
B-BK: Zapewne zaraz usiądą obok nas, przy jedynym jeszcze wolnym stoliku...
KN: Usiedli! Wzrok nadal w telefonach! Pełna hipnoza. Coraz
częściej widzę takie obrazki oraz rodziny, gdzie oboje rodziców
na telefonie, a dziecko z tabletem. Dziecko na moje oko ma maksymalnie dwa lata. W zasadzie brakuje słów, żeby to opisać...
B-BK: Może trzeba na to inaczej popatrzeć? Oni nie znają
świata bez internetu, komórki...
KN: Wiem, wiem. Moja córka nigdy nie zrozumie jak to jest nie
mieć sieci, dokładnie tak samo jak ja nie zrozumiem, jak to było,
kiedy ludzie żyli bez prądu. A jednak świetnie dawali sobie radę.
Nie chodzi o demonizowanie technologii, tylko nauczenie dzieci,
ludzi z niej dobrze korzystać. Nie zapomnę godzin w bibliotekach
z atlasami i książkami w poszukiwaniu wyjaśnień. Teraz wpisujesz
w google i wszystko wiadomo, oszczędzając czas, a czas teraz
jest na wagę złota. To jest super, tylko należy dawać wzór.
B-BK: Jak?
KN: Według mnie - komórka na pewno nie w kinie, teatrze,
w przedszkolu czy szkole, nie przy stole... Dziecko ma zobaczyć
i poczuć, że jak wspólnie jemy obiad, to jesteśmy ze sobą. Kiedyś,
kiedy nie było komórek to rodzice powtarzali - nie czytaj gazety czy książki przy jedzeniu. Na tej samej zasadzie dziś komórkom mówimy nie. Powinniśmy żyć i postępować tak, aby dziecko
przejęło dobre wzorce i nie było takiej sytuacji, w której na placu
zabaw bawi się tabletem, zamiast śmigać na zjeżdżalniach i budować z innymi domki z piasku.
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B-BK: A więc potrzebne nam zasady i reguły.
KN: Tak, ale takie zasady były! I będą potrzebne. Osobiście
nie umiałabym inaczej żyć. Rodzice tak mnie wychowali, i pewne
rzeczy nie przyjdą mi do głowy, jak trzymanie nóg czy łokci na
stole podczas posiłku.
B-BK: Możesz usłyszeć, że to przestarzałe zasady.
KN: Nie! Nie! Przecież imponują nam ludzie elegancko ubrani,
imponują nam ludzie, do których inni odnoszą się z szacunkiem,
lubimy ludzi z klasą, mądrych i oczytanych. Uwielbiam tę scenę
z Pretty Woman jak główna bohaterka w restauracji nie wie jak
trzymać sztućce - no bo niby skąd miała wiedzieć, jak jej nikt nie
nauczył... A więc uczmy nasz dzieci dobrych nawyków i zachowań.
B-BK: W temacie zdrowia również?
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KN: W obecnych czasach, szczególnie. Jakiś czas temu usłyszałam zabawne, a zarazem mądre zdanie, i trzymam się go „nie
mamy na wiele rzeczy wypływu w życiu, ale na to co wkładamy
w siebie, to jednak mamy”. Mamy coraz większą świadomość
ze względu na badania, coraz więcej jest takich przypadków,
z których widać ewidentnie, że to co jemy, jaki tryb życia prowadzimy odbija się na naszym zdrowiu, jakości i długości. Świadomość i nawyki są bardzo ważne. Kiedyś było inaczej, wszyscy
jedli to samo, bo nic innego nie było, ale prawda jest też taka,
że wszystko było zdrowsze, po prostu mniej pryskane a raczej
w ogóle. Teraz wszędzie jest napisane „zdrowa żywność” - to ta
wcześniejsza była niezdrowa? Przez lata robiłam sobie krzywdę
dietami, nie wiedząc o tym. Odkąd żyję zdrowiej, jem i piję świadomie oraz odkryłam magię natury w postaci aloesu, to mówię
o tym ludziom. Mnie to mega pomogło i pomaga, może tobie też
pomoże, spróbuj.
B-BK: Słuchają?
KN: Oczywiście mówię do ludzi otwartych, do których zdrowie
codziennego dnia trafia i przemawia. Najpiękniejsze jest to, że
takich ludzi jest coraz więcej. Mając odpowiednią dietę sami możemy sobie pomóc, w późniejszym wieku to wychodzi. Myślę, że
mój tata gdyby wiedział i miał inną dietę, to by jeszcze z nami pobył na tym świecie. A ponieważ organizm jest tylko organizmem,
i jak dostaje kopy całe życie, to w pewnym momencie mówi dziękuję bardzo. Wiem, że ja teraz pracuję na to, co będzie za 30
lat. I właśnie o taką świadomość mi chodzi.
B-BK: Ale łatwiej kupić bułkę niż coś ugotować?
KN: I tu potrzeba przewartościowania, szczególnie jak mamy
dzieci. Musimy być dla nich zdrowi i silni. Ja chcę być zdrowa na
zawsze - dla swojej córki, dla siebie i męża. Nawet stworzyłam
taką stronę na Facebooku, gdzie zamierzam dzielić się swoimi
doświadczeniami w tym zakresie. Chcę być atrakcyjna, i mówiąc
to mam na myśli - zdrowa, aktywna, szczupła, z promienną, zdrową buzią. Wszyscy teraz chcemy być eko, bio - a tak naprawdę
kończy się na gadaniu.
B-BK: Ćwiczysz?
KN: Wróciłam do ćwiczeń i wyglądam o wiele lepiej,
i o wiele lepiej się czuję. Całą rodzinę próbuję zarazić, każdemu daję zdrowy posiłek i witaminki. Nawyki się sprawdzają -
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moja mama miała zawsze wodę przy łóżku, ja także piję wodę.
Moja córka również.
B-BK: Brukselka i kalafior jest zdrowy, ale dzieci tego raczej
nie lubią?
KN: W wieku mojej córki też nie lubiłam brukselki, ale ona widzi, że ja jem, i jednak po trochu też próbuje. Kiedyś pewnie polubi (śmiech).
B-BK: Czym kierujesz się w życiu?
KN: Zawsze przyświecała mi sentencja, bardzo znana,
i bardzo prawdziwa: „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”
i w myśl tej zasady staram się postępować. Im jestem starsza
i więcej przeżyłam, więcej osób poznaję, tym bardziej staram się
nie oceniać ludzi ani sytuacji.
B-BK: Bywało inaczej?
KN: No cóż, jak byłam młodsza zdarzało mi się oceniać innych.
Na przykład rodziców krzyczącego dziecka. Dziś nie oceniam,
ponieważ wiem, że sytuacja może mieć skomplikowane podłoże,
zresztą dzieci są różne i odkąd sama mam córkę mój punkt widzenia się zmienił. Ważne jest przed wyrażeniem oceny spojrzeć na
kogoś i podzielić przez dwa, a może i cztery.
B-BK: Jesteś osobą publiczną, ocena jest niestety wpisana
w twój zawód.
KN: To prawda. Niestety w przypadku aktorów ocenianie
(głównie anonimowe), choć czasem potrafi być niezwykle miłe,
często bywa bardzo krzywdzące. W naszym przypadku ocena
często następuje na podstawie jakiegoś zdjęcia czy wydarzenia
wyjętego z kontekstu. Oczywiście, szkoda nerwów na to, na co
nie mamy wpływu, bo warto angażować się w coś, co możemy
zmienić. Ważne, żeby być w zgodzie ze sobą i w spokoju. Umieć
myśleć o sobie w pozytywny sposób.
B-BK: A czego życzyłabyś sobie?
KN: Żebym nie była tylko mamą i żoną, ale raz na jakiś czas
zatrzymała się i powiedziała,: „Dobra, to ja Karolina - nie Karolina
żona, nie Karolina mama, nie Karolina aktorka - tylko ja Karolina!
Mam ochotę odpocząć i zrobić coś tylko dla siebie! „Chciałabym
znaleźć taki dystans do wszystkiego, aby nie zapominać w całym
tym pędzie, że jednak jestem jednostką (śmiech).
B-BK: Wyobrażasz sobie funkcjonować wolniej?
KN: To marzenie! Ale jestem pewna, że jest to bardzo ważne
znaleźć taki wewnętrzny spokój, żeby ta cała reszta funkcjonowała
prawidłowo. Często MY jesteśmy na samym końcu, a to bardzo źle,
bo z tego wypływają problemy, mamy później o to żal, że nie mamy
własnej przestrzeni. I nie chodzi w tym momencie o egoizm, ale
o rozsądek, bo każdy z nas oprócz tego, że jest rodzicem, przyjacielem, partnerem, małżonkiem, szefem, pracownikiem to jest przede wszystkim jednostką, człowiekiem. Czasami trzeba wrócić do tego dziecka, które ma się
w sobie i dać mu szansę do „zabawy”, cokolwiek to znaczy. Dla
jednego będzie to pójście do klubu, dla innego samotny spacer,
a dla trzeciego krzyżówka czy książka. Dajmy sobie na to przyzwolenie. Przecież każdy z nas zasłużył, żeby mieć chwilę spokoju. ■

ZNANI

WIECZNY
CHŁOPIEC,
WIECZNA
DZIEWCZYNKA
Wywiad z ZENONEM WALDEMAREM
DUDKIEM

Rozmawia: Maja Jaszewska

Dr Zenon Waldemar Dudek jest autorem publikacji z zakresu psychoterapii i psychologii kultury, w tym książek „Podstawy psychologii Junga”, „Jungowska psychologia marzeń sennych”. Współautor
podręcznika psychoterapii: „Psychoterapia. Teoria, Psychoterapia. Szkoły i metody” i książki „Psychologia mitów greckich”. Założyciel wydawnictwa ENETEIA i redaktor naczelny pisma ALBO
albo. Problemy psychologii i kultury. Ten niesamowity człowiek to
dr Zenon Waldemar Dudek, który prowadzi psychoterapię indywidualną, ukierunkowaną na zmianę kreatywną. Interesuje się psychologią marzeń sennych, mitów, literatury i zjawisk kulturowych.
Działa na rzecz integracji nauki i sztuki oraz profilaktyki zdrowia
psychicznego w warunkach cywilizacji technologicznej. Organizuje interdyscyplinarne konferencje jungowskie. Stworzył program
szkoleniowy dla liderów „Linia życia”. Wydał tomik poezji „Na
świat padają gwiazdy, planety ludzie”.
Maja Jaszewska: Ponad 40% Polaków w wieku od 25 do 34 lat nadal mieszka
z rodzicami. Można by uznać, że przyczyną jest specyfika polskich relacji rodzinnych, gdyby nie fakt, że podobny procent dorosłych mieszka z rodzicami
we Włoszech. Zjawisko to zyskało sobie nawet własne określenie „bamboccioni” co znaczy „dorosłe bobasy”. To jeden z wielu przejawów świadczących
o tym, że wokół nas pełno jest „wiecznych chłopców”, mężczyzn, którzy nie chcą
dorosnąć. Kobiet z syndromem „wiecznej dziewczynki” też nam nie brakuje.
Z jakiego powodu, tak wielu spośród nas nie chce dorosnąć?

Zenon Waldemar Dudek: Wiele czynników składa się na fenomen
wiecznej młodości. Byłoby zbyt ryzykowne twierdzić, że syndrom „wiecznego dziecka” jest produktem wyłącznie naszej kultury, ale z pewnością
jest silnie związany z cywilizacją, która
w ostatnim wieku przeszła tak istotne
zmiany technologiczne, jak wynalazek
kina i telewizji, loty kosmiczne, globalizacja gospodarki i informacji czy Internet. Znaczącą cechą tych przemian
są daleko posunięte ułatwienia, przyspieszenie i życie dla przyjemności.
Trwanie w roli dziecka to znamienny
fenomen epoki, której elity nie są zainteresowane przygotowaniem młodego
pokolenia do samodzielności i dorosłości. Promuje ona młodość i dziecięce
spojrzenie na świat, które w psychologii nazywamy narcyzmem.
W zasadzie już od czasów Odrodzenia, a na pewno od czasów Oświecenia
wyraźnie widać, że Zachód prowadzi
z wielką energią misję wiecznej młodości. Uprawia niejako kult wiecznego postępu i kult człowieka jako pana ziemi
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i pana świata. To tworzy pewien rodzaj
świeckiego mitu heroicznego przepojonego wiarą, że możliwości rozumu
ludzkiego są niezwykłe, a potencjał wyobraźni wręcz nieograniczony.
MJ: Cechy przypisywane niegdyś
bogom zaczęto przypisywać ludziom?
ZWD: Tak. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja antropocentryczna,
w ramach której człowiek postrzega
siebie jako centrum życia i centrum
świata. W jego mniemaniu bogowie poszli spać i nie ma potrzeby ich
budzić. Skoro człowiek stanowi centrum, to władza nad światem również
się jemu należy. Współczesny człowiek, ufając sobie bezgranicznie, myśli,
że przejął panowanie nad swoim
życiem i losem.

12

Wiek XX zapisał się w historii ludzkości jako czas ekspansji postawy narcystycznej, która stała się dominującą
cechą w kulturze, sztuce, nauce czy
polityce. Narcyzm stał się cechą pożądaną, wkręcając masy ludzi w karuzelę
nieustannego doznawania niezwykłych
wrażeń, bicia rekordów, nienasyconego hedonizmu i pędu do sukcesu. Jednostka chce doświadczać odmiennych
stanów świadomości nie od święta, ale
codziennie. Nie chce lub nie potrafi się
w tej karuzeli doznań zatrzymać i dokonać autorefleksji. Efektem takich doświadczeń jest poczucie wszechmocy
ze wszystkimi tego konsekwencjami.
MJ: Jakimi?
ZWD: Po pierwsze – pozytywnymi,
bo to daje poczucie, że jednostka ma
wpływ na swoje życie i może o nim
w pełni decydować. Może odkryć inne
lądy, tajemnice natury, zbadać prehistorię czy polecieć w kosmos. Ale daje
znać o sobie również druga, negatywna strona tego poczucia niezwykłej
mocy. Człowiek uświadamia siebie, że
jako pan i władca, może świat zniszczyć, puścić z dymem lub wysadzić
w powietrze.

pod pewnymi warunkami. Potrzeba
nieustannego przeżywania niezwykłego święta zamienia się w obsesję
i kompulsję. Zwróćmy uwagę na znak
szczególny konsumpcyjnego społeczeństwa. Dominujące oczekiwanie
jest takie, że już nie tylko szpitale, straż
pożarna, policja i piekarnie, ale również
sklepy, telewizja, radio czy placówki
świadczące usługi muszą pracować
24 godziny na dobę przez siedem dni
w tygodniu.
Na poczucie wszechmocy i żądania
natychmiastowej satysfakcji nakłada się
kult skrajnego indywidualizmu. Każdy
chce mieć dla siebie najlepszą część
tortu. Mimo dorosłego wieku, „wieczny chłopiec” zaprzecza ograniczeniom
zewnętrznym i wewnętrznym, stale za
czymś biegnie, odkrywa po swojemu
od nowa świat, choć on już dawno został w dużej części odkryty. Nie chce
słuchać starych mistrzów, lecz siebie
widzi w tej roli. Nie istnieje dla niego
tradycja, zachowuje się jak zbuntowany
nastolatek. Nie da sobie niczego wytłumaczyć, bo jest zachwycony swoją
prawdą i swoją wizją.

MJ: Wszyscy jesteśmy narcyzami?

MJ: „Wieczna dziewczynka” też
uważa, że jest omnipotentna?

ZWD: Mitowi wszechmocy ulegają
przede wszystkim osoby niedojrzałe psychicznie, które boskich przeżyć
i niezwykłych stanów chcą doznać tu
i teraz, a nie potem, gdzie indziej lub

ZWD: W przypadku kobiet też mamy
do czynienia z kultem wiecznej młodości, wielkich możliwości i wybujałego indywidualizmu. Jest jednak różnica między „wieczną dziewczynką”
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a „wiecznym chłopcem”, a wynika ona
z faktu, że narcystyczna kobieta, jeśli chce odnieść sukces indywidualny,
„przy okazji” nie chce angażować się
w macierzyństwo. Opieka nad małym
dzieckiem, nawet przy pełnej mobilizacji otoczenia, wymaga koncentracji
na nim a nie na sobie. Ze względu na
brak stałego punktu odniesienia dziecko w pierwszych latach życia powinno
być dla matki priorytetem. Skupienie
na dziecku, to wyjście poza siebie. Jest
ono potrzebne, aby opanować sztukę opieki nad nim w wystarczającym
stopniu. Gdy dziecko podrośnie, działa
już efekt podzielnej uwagi. Dla kobiet
narcystycznych ta konieczność przekierowania uwagi z siebie na dziecko jest
bardzo trudnym wyzwaniem.
MJ: Aby przyjąć rolę matki, trzeba
pożegnać rolę dziewczynki.
ZWD: Kult „wiecznej dziewczynki”
w tradycji Zachodu rolę matki postrzega jako zagrożenie. Przyjmuje on wersje
mniej lub bardziej radykalne, czego wyrazem są ruchy ekspansji intelektualnej
i społecznej kobiet. Skrajne ruchy feministyczne w ramach „podbijania świata”
uprawiają misję kobiecej wszechmocy i
realizują mit kobiecości wyzwolonej,
odizolowanej od świata dzieci i świata
mężczyzn. Ruchy te pomniejszają lub
wręcz wykluczają rolę macierzyńską i
wprowadzają atmosferę walki z mężczyznami „Wieczne dziewczynki” nie
lubią udziału mężczyzn w swoim życiu,
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traktują ich jak natrętów, wrogów bądź
uznają za niewolników. Nic dziwnego.
Narcystyczna świadomość upraszcza
świat. Nie chce lub nie potrafi przyjąć do wiadomości faktu, że świat jest
zróżnicowany. Tymczasem stabilny model kultury opiera się na współistnieniu
i współpracy wzorców kobiecości i męskości zarówno w wymiarze rodziny, małych grup, jak i całego społeczeństwa.
MJ: Syndrom „wiecznego chłopca”
to często efekt tego, że mężczyzna
miał nadopiekuńczą, manipulującą,
wzbudzającą poczucie winy, czyli
tzw. „pochłaniającą matkę” i nieobecnego w procesie wychowania
ojca. A skąd się bierze kompleks
„wiecznej dziewczynki”?
ZWD: To pod pewnym względem
skutek podobnej sytuacji, czyli porzucenia lub emocjonalnego odrzucenia
córki przez matkę. Syndrom ten wynika
z inicjowania dziewczynek do ról męskich przy jednoczesnym braku inicjowania w kobiecość. Z perspektywy wieloletniej praktyki terapeutycznej mogę
stwierdzić, że trzeba głośniej mówić
o poruszających historiach, w których
matki w niezwykle bolesny i okrutny
niekiedy sposób porzucają w sensie
psychologicznym swoje córki. Traktują
je jak swoje niewolnice, które mają być
wizytówką ich sukcesu. Skutki takiego
traktowania, emocjonalnego wykorzystania a potem porzucenia są większe,
gdy dzieje się to w bardzo wrażliwym
okresie, gdy córki zaczynają uświadamiać sobie, czym jest bycie dziewczynką i kiedy rodzi się ich kobiecość.
Z takiego zimnego chowu matczynego
córki ratują, często „po cichu”, dający
emocjonalne oparcie wrażliwi ojcowie
bądź dziadkowie. Ale córka słyszy wtedy często od matki przekaz, że emocjonalni mężczyźni są słabi i należy ich
lekceważyć.

ty. Ale cywilizowany świat i kontrola
społeczna zamykają jej umysł i duszę
w więzieniu. Utrzymują w stanie martwoty. „Wieczna dziewczynka” nie jest
wynalazkiem naszej epoki. My tylko
potrafimy nazwać to zjawisko językiem
psychologii i opisać pewne występujące w nim mechanizmy.

W jednym i drugim przypadku „wieczna dziewczynka” żyje w sztucznym, idealnym świecie, oderwanym od realiów,
w którym chroni siebie przez porażką.

MJ: Kiedyś lekcją psychologii były
baśnie i mity. To dzięki nim ludzie
uczyli się samych siebie.

ZWD: Taki idealizm, zwłaszcza w młodości, ma działanie inspirujące, dodaje
sił i energii do miłości. Pobudza fantazję erotyczną, wzbudza kreatywność
społeczną. Skłania do zabiegania o bliskich, wzmacnia energię emocjonalną,
fizyczną i intelektualną. Ideał próbuje
odczytać wzorzec kobiecości i męskości, spełnia więc właściwą funkcję.

ZWD: Tęsknotę „wiecznej dziewczynki” dobrze ilustruje baśń o śpiącej
królewnie, która czeka na pocałunek
księcia. Ona nie szuka lepszego partnera życiowego i seksualnego, ale czeka na tego, który nie przerazi się jej
martwego, zimnego ciała i bez pytania
o zgodę okaże jej swoje uczucie, otworzy jej oczy na rzeczywistość psychiczną. Drugi przykład tęsknoty „wiecznej
dziewczynki” ze świata tradycyjnych
baśni to dziewczynka zamknięta w wieży. Daje rodzicom a potem mężczyźnie
znaki, że jest uwięziona, że nie ma swojej
osobowości a tym samym własnej woli.
Trzeba ją najpierw wyrwać spod władzy
schematów i zimnej matki-macochy,
która zajmuje się głównie sobą i swoją
karierą. Nie chce oddać córki światu.
Jest przekonana, że jej córka jest nieprzygotowana do dorosłego życia, ale
nic z tym nie robi. Tym bardziej wyręcza
ją, kontroluje i straszy, że nie poradzi sobie w świecie. Wdrukowuje niepewność,
mówiąc, że nawet jak wyjdzie za mąż, to
partner ją porzuci i dlatego sama będzie
musiała siebie utrzymać.

MJ: „Wieczne dzieci” to też ci, którym się wydaje, że są wszechmocni
niczym bohaterowie baśni.

Po to jest kultura, religia, literatura,
sztuka, żeby wyzwolić wzorce w wyobraźni i nadać im emocjonalne znaczenie. One są przewodnikami duszy
na drodze do bardziej pełnego życia,
kiedy rodzice nie potrafią wypełnić
swojej wychowawczej roli. Ale mogą
też zamieniać się w przekleństwo. Na
początku działają jak aniołowie, ale
z czasem mogą zacząć uwodzić niczym
nimfy. Aż wreszcie ściągają na głębię
i topią niedojrzałych dorosłych mężczyzn z psychiką dziecka. W ideałach
jest zamrożona siła rozwoju, ale też siła
destrukcyjna, która może się obudzić.
MJ: Rzecz w tym, aby z czasem dojrzeć do umiejętności skonfrontowania
swoich ideałów z realnymi możliwościami? I realizować je na miarę możliwości
a nie pragnień?

MJ: „Wieczny chłopiec” tęskni
za idealną kobietą. A za kim tęskni
„wieczna dziewczynka”?
ZWD: „Wieczna dziewczynka” tęskni
za sobą, za swoją duszą, która uległa
zagubieniu. W praktyce wyraża się to
w tęsknocie za idealnym mężczyzną,
który obudzi ją ze snu. Jest jak śpiąca
królewna lub księżniczka zamknięta
w wysokiej wieży na szklanej górze.
Chciałaby, jak mityczna Kora, biegać
po łące i zrywać kwitnące na niej kwia-
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ZWD: W przypadku „wiecznego chłopca” widać to w motywie zakochania się w Animie, czyli w obrazie idealnej kobiety. Kiedy partnerka okazuje się realną istotą z krwi i kości,
postrzega ją jako brzydką żabę lub obcą wiedźmę. Dojrzewanie do tego, żeby się spotkać z realną kobietą a nie z ideałem,
jest ciągiem rezygnacji z wyobrażeń. W psychologii głębi nazywamy to wycofaniem projekcji. Wtedy można wybrać określoną osobę i pozostać z nią w realnym trwałym związku. Dojrzałość to umiejętność zobaczenia ideału w realnej osobie.
MJ: Podobnie rozczarowana jest „wieczna dziewczynka”, kiedy spostrzega, że zamiast rycerza na białym koniu,
w którym się zakochała, ma przy sobie nudnego, wciąż ją
zawodzącego przeciętniaka?
ZWD: „Wieczna dziewczynka” nieustannie szuka super faceta i uważa, że trafiają się jej sami nieudacznicy. Wiecznie się
łudzi, że zła passa minie. Pragnienie znalezienia ideału jest tak
wielkie, że wystarczy jej jeden element, aby się po uszy zakochać. Gdy zobaczy w mężczyźnie jedną wyrazistą pozytywną
cechę, która jej się podoba, już widzi w nim królewicza z bajki
i swojego wybawcę.

14

Na szczęście takie zakochanie bywa początkiem prawdziwej miłości. Tylko, że „wieczna dziewczynka” stale pozostaje
w fazie poszukiwania tej jednej cechy, aby się zakochać. Nie
przechodzi przez fazę rozczarowania. Kiedy znika ideał, znika
też jej uczucie. To prosta droga do powracających rozczarowań, bo „wieczna dziewczynka” nie akceptuje w swoim partnerze żadnych słabości, mankamentów i niedociągnięć.
Im bardziej kobiecość czy męskość jest niedojrzała, tym
bardziej pragnie idealnego partnera. Niedojrzała osoba nie
daje szansy swojemu partnerowi, aby ten dojrzał, nauczył się
czegoś, zmodyfikował swoje zachowanie. Musi od samego
początku we wszystkim być perfekcyjny.
MJ: Nie ma takich ludzi, więc co robić, jeśli wciąż jest się
zniewolonym pragnieniem spotkania ideału   i po każdej
porażce wzmacnia się przekonanie, że nie ma się szczęścia
w miłości? Jak wyjść z tego błędnego koła?
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ZWD: Nie ma innej drogi, jak powrót do realności i przejście przez kryzys inicjacji. Trzeba nauczyć się funkcjonowania
w rzeczywistości psychicznej, która jest poszukiwaniem pełni,
przy świadomości ideału. Można zacząć od uczenia się relacji z realnymi mężczyznami i kobietami z bliskiego otoczenia,
z rodziny, pracy, spośród znajomych i przyjaciół. Przyjęcie
i zaakceptowanie ich zarówno z dobrymi cechami, jak i słabościami, daje szansę na udane spotkanie z realnym partnerem.
Nie mamy prawa w dorosłym życiu terroryzować innych tylko dlatego, że ideał, za którym gonimy, uleciał jak mydlana
bańka.
MJ: Czy „wieczne dzieci” w relacjach przyjacielskich
i zawodowych mają równie idealistyczne podejście i nierealne oczekiwania, jak w partnerstwie?
ZWD: „Wieczne dzieci” chcą być zaakceptowane przez
zbiorowość, w której żyją, ale z racji niedojrzałości, narastającego uczucia buntu i dążenia do bezkompromisowego
realizowania ideałów ta potrzeba akceptacji zamienia się
w potrzebę zdobywania świata. To prowadzi do skrajnych zachowań. Na fali frustracji wiele „wiecznych dzieci” wybiera
drogę outsidera, buntownika, prowokatorki i kontestatorki.
Niedojrzały obraz męskości i kobiecości lansują media –karierę robią w nich postaci zachowujące się jak przysłowiowi
idioci czy idiotki. Zdobywają popularność tym, że potrafią
wygłupiać się jak dzieci, bezkarnie przeklinać czy wszystkich
obrażać. Na ekranach i w gazetach widzimy liczne przypadki
wiecznych dziewczynek i chłopców pajacujących i obnażających się do granic prymitywizmu. Cała popkultura konsumpcyjna i hedonistyczna jest zbudowana na infantylizmie i braku
refleksji nad osobistą linią życia.
MJ: Co się dzieje z „wiecznymi dziećmi”, kiedy znajdą się
w sytuacji kryzysowej?
ZWD: Nie jest przypadkiem, że „wieczne dzieci” wpadają
w uzależnienia, a w skrajnej pustce, gdy dotykają ich kłopoty,
popełniają samobójstwa. „Wieczne dziecko” atakowane ■
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Jest przede wszystkim dziennikarzem newsowym,
reporterem. W czasie studiów chciał być dyplomatą. Ukończył stosunki międzynarodowe i jeszcze jako
student odbył staże, m.in. w siedzibie ONZ w Nowym
Jorku oraz w polskiej ambasadzie w Meksyku. Obecnie prowadzi „Pytanie na śniadanie”, „Panoramę”
i wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze reporterskie szlify zdobywał w TVN24,
a potem w TVP Poznań. Na antenie lubi odstępstwa od
reguły, spontaniczność i improwizacje, co wymaga szczególnego profesjonalizmu. Ma troje dzieci: dwie córki
i syna. Wszyscy mieszkają już w Warszawie, ale był taki
czas, kiedy dzielnie kursował między Poznaniem a stolicą. Żona Agata jest również dziennikarką, o której zawsze
mówi z wielką miłością i uznaniem. Często powtarza, że
jest jego wzorem i pierwszą nauczycielką. Osobą, które daje mu olbrzymie wsparcie, a on dzięki Niej jest największym szczęściarzem na ziemi. Ma na swoim koncie
nagrody i wyróżnienia za materiały reporterskie: Różę
Gali, trzy nominacje do Telekamer i Gwiazd Dobroczynności. Trzyma się z dala od show-biznesu, a dziennikarstwo
traktuje jako misję i służbę drugiemu człowiekowi. Jest
instruktorem narciarstwa, gra w koszykówkę, trenuje brazylijskie jiu-jitsu i pływa na kaicie. Ten niesamowity facet,
o głosie, którego się nie zapomina i czarującym, ciepłym
uśmiechu, to Tomasz Wolny.
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Bianca-Beata Kotoro: Tomku, twój
fundament?
Tomasz Wolny: Oczywiście, że rodzina! Ciepła, pełna miłości. Miałem
to szczęście, że zawsze łączyły i łączą
nas wyjątkowe relacje, zarówno między
moim rodzeństwem, jak i rodzicami.
Od zawsze są dla mnie wsparciem i zawsze mogłem na nich liczyć.
B-BK: Coś się zmieniło?
TW: Poza tym, że z syna i brata stałem się dodatkowo mężem i tatą, to
nic (śmiech). W najbliższych niezmiennie znajduję miłość, opiekę, ale co
równie ważne, konstruktywną krytykę,
bez owijania w bawełnę. To pomaga
w twardym stąpaniu po ziemi.
B-BK: A pamiętasz kiedy po raz
pierwszy usłyszałeś, poczułeś słowo
TABU?
TW: Jeśli pytasz kiedy, konkretnie
usłyszałem to słowo, to nie pamiętam...,
ale pierwsze skojarzenie z tabu? To była
z pewnością sfera życia intymnego.
B-BK: To było wyniesione z domu,
z otoczenia?
TW: Na pewno wyniesione z domu,
ale to także był trochę inny czas, w którym ten otaczający nas dziś, szeroko
rozumiany kult ciała, krzyczący co rusz
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z kolejnej reklamy, plakatu czy filmu... wtenczas, był traktowany nieco inaczej. Prywatne, delikatne i intymne sfery życia, nie były w takiej skali jak dziś, traktowane jako towar na
straganie.
B-BK: Co pozostało Ci w pamięci z domu rodzinnego
w tym temacie?
TW: W domu traktowaliśmy ten temat zupełnie normalnie,
bez jakiś podchodów czy strachu, jako zupełnie zwyczajną
część naszego życia i wychowania. Nikt nie traktował tego
jako zakazanego owocu, choć z dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę formę i treść, w jakiej obecnie wielu wyraża
się na ten temat, to faktycznie, ktoś mógłby powiedzieć, że
tamten sposób podchodzenia do życia rodzinnego, z atencją
i szacunkiem, był próbą zmierzenia się z jakimś tabu.
B-BK: A wśród kolegów, rówieśników ze szkoły,
z podwórka?
TW: W szkole podstawowej, wśród chłopaków i moich
kumpli, lista tematów i zajęć była prosta. Trzepak, osiedle,
piłka nożna, boks, harcerstwo i rap. To taki wiek, w którym
dziewczyny to generalnie nuda (śmiech). Zobacz, jak to się
potem wszystko na pięcie obraca.
B-BK: To jest ta urocza kolejność rozwojowa.
TW: Dzisiaj już to wiem!
B-BK: A z punktu dziennikarskiego? Czy istnieje tabu
w zawodzie dziennikarza?
TW: Myślę, że w mojej pracy temat tabu można rozumieć
dwuaspektowo, w zależności od jego definicji, które mogą
być bardzo ogólne. Tabu może być czymś pozytywnym, jak
i negatywnym, wartością i antywartością.

B-BK: To może na początek, ta negatywna strona tabu?
TW: Ta ciemna strona pojęcia tabu odnosi się do definicji, według której jest to zmowa milczenia czy przemilczenia,
wprowadzenia nieformalnych zakazów, embarga na informacje, udawanie, że danej patologii czy niesprawiedliwości nie
ma i hołdowanie w ten sposób różnym grupom interesów,
czy fałszywie rozumianej poprawności politycznej. Takie podejście do tabu jest absolutną antywartością. To moment,
w którym zaczyna się manipulacja, a kończy dziennikarstwo,
które ja rozumiem jako służbę prawdzie. I nie boję się używać
wielkich słów, podchodzę do sprawy w sposób czarno-biały,
prosty jak dla chłopaka z osiedla przystało. Tak rozumiane
tabu, dziennikarstwo musi łamać. Nasza praca to poszukiwanie prawdy, a więc nie ma tematów, które obchodzimy szerokim łukiem. Jeśli tabu przeszkadza w przekazie pełnej i rzetelnej informacji, to wówczas powielanie tego tabu jest rzeczą
złą. Natomiast, jeśli tabu jest rozumiane jako system norm
moralnych przyjętych w danym społeczeństwie, to wówczas
staje się wartością, a jego naruszenie naganne. Tabu pojmowane jako swojego rodzaju nietykalna „świętość”, to pozytywny strażnik norm, których po prostu łamać nie wolno.
B-BK: Jakich?
TW: Choćby zaczynając od kwestii używania na antenie
wulgarnego języka, czy mowy nienawiści. Kolejnym tabu,
którego nigdy nie złamię to dramatyczne spory rodzinne.
Chodzi o sprawy, w których, mimo najlepszych chęci, nie jesteśmy w stanie wgryźć się w temat na tyle rzetelnie i poznać
racje stron, aby móc je obiektywnie przedstawić w eterze.
Wszyscy wiemy, że media to najgorsze miejsce do prania brudów rodzinnych. Podobnie ma się sprawa, na przykład, z samobójstwami. Są tematy, których wyciąganie na afisz, może
wyrządzać tylko większą krzywdę i powiększać dramat. Przykładem, kiedy tabu stoi na straży świętości, a jego łamanie
przez „dziennikarzy” służy najniższym instynktom mogą być
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tabloidowe zdjęcia zmasakrowanej 10-latki, w karetce, którą
szaleniec zaatakował siekierą. To złamanie tabu śmierci, które
nie służy prawdzie, informacji, żadnej dobrej emocji!
B-BK: Ale bazuje na tych najgorszych, one przyciągają...
TW: Wiem i dlatego mówię temu stop! Gdybyśmy używali
tabu w jego dobrym znaczeniu, nie byłoby na przykład epatowania egzekucją egipskich Koptów przez tak zwane Państwo Islamskie, drastycznych zdjęć ofiar zamachów w Nowym
Jorku czy Paryżu, ofiar katastrofy smoleńskiej na stole kremacyjnym, drastycznych fotografii ofiar wypadków samochodowych, czy ostatnich chwil życia różnych osób publicznych
przykutych do szpitalnego łóżka. Albo bulwersujące zdarzenie z ostatnich dni, kiedy to jedna z gazet dosłownie żerując
na rodzinnej tragedii znanego polityka w sposób karygodny
opublikowała informację o tym fakcie. Wszyscy – od prawa
do lewa – potępili taki sposób przekazu medialnego. Takie
przykłady można, niestety, wymieniać bez końca. To łamanie
tabu, które niczemu dobremu nie służy.
B-BK: Czy chcesz, czy nie niestety pewna część dziennikarstwa bazuje na podglądaniu, obgadywaniu, wyśmiewaniu, na zazdrości...
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TW: Nie nazywałbym takich ludzi dziennikarzami, bo to
urąga sztuce dziennikarskiej. Oczywiście te postawy, o których mówisz są i nawet mają się niekiedy w branży świetnie,
ale w moim świecie, w moim pojmowaniu dziennikarstwa, po
prostu nie jesteśmy z tej samej gliny.
B-BK: Dzisiaj dziennikarzem może nazywać się każdy.
TW: Ubolewam nad tym, bo to smutna prawda. To absurd,
gdy bardziej lub mniej znana pani, występuje na tak zwanym
„czerwonym dywanie”, wypytując o sukienki, torebki, romanse, rozwody i nazywa siebie dziennikarką lub reporterką
w terenie. Przecież to zwykłe plotkarstwo. Podobnie jak pracownicy tabloidów, których tytuły i artykuły ociekają łzami
i krwią. To ma bardzo niewiele wspólnego z dziennikarstwem,
choć pewnie każdy z tych pracowników mediów, mówi o sobie dziennikarz. Sęk w tym, że choć dziś każdy może się tak
nazwać, to nie każdy nim jest.
B-BK: Może tym samozwańczym łatwiej przychodzi łamanie tego negatywnego tabu?
TW: W myśl zasady, że skoro nie mają lub nie znają zasad, to
co łamią? Dla mnie tacy pracownicy mediów to inna planeta,
na szczęście nie mam styczności z tego rodzaju „dziennikarzami”. Korzystam z komfortu, że mogę wyrazić w stosunku do
tych pseudo redakcji mój osobisty ostracyzm i nie mieć z nimi
nic wspólnego – nie słuchać, nie czytać, nawet nie mijać się
w tak zwanym biegu. Nieco inaczej to wyglądało gdy pracowałem w Poznaniu jako reporter.
B-BK: Czyli?
TW: Wtedy siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, spotykaliśmy się
niekiedy na zdjęciach, mijaliśmy na trasie. Na przykład – podejmuję temat o konflikcie wokół Pierwszej Komunii dziecka z zespołem Downa. Jego rodzice nie chodzą do kościoła
i pomimo zaproszenia oraz zachęty miejscowego księdza
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do włączenia się w przygotowanie syna do sakramentu,
od miesięcy odmawiają. Nagle, na parę tygodni przed komunią, żądają włączenia syna do grupy dzieci komunijnych.
Ksiądz tłumacząc powagę decyzji, ponownie zaprasza na
przygotowanie do sakramentu, ale już za rok. Rodzice wzburzeni, oskarżają duchownego o wykluczanie syna, choć
w rozmowie ze mną potwierdzają, że wcześniej trochę im się
nie chciało i nie zależało. Dopiero gdy zobaczyli, że wszyscy
rówieśnicy syna z klasy za chwilę przystąpią do Komunii, nagle decydują, że na gwałt ich chłopiec także musi. Wychodząc z domu tych rodziców, mijam się w drzwiach w „dziennikarką” tabloidu, a potem spotykam ją raz jeszcze, gdy kończę
nagranie z drugą stroną, czyli z księdzem, a ona właśnie, na
jego zaproszenie, wchodzi. Rano na pierwszej stronie owego tabloidu czytam tytuł w stylu „Ksiądz skazuje Wojtka na
piekło”, a w artykule, że odmawia Komunii chłopcu z zespołem Downa, rodziców wyrzuca z kościoła, a dziennikarzy
z plebani. Ani słowa prawdy. Dlaczego? Bo prawda była dużo
bardziej złożona, nieoczywista, a zatem dla nich nudna, nieatrakcyjna. Dziewczyna stworzyła więc swoją historie, w której prawdziwe były tylko imiona i nazwiska jej bohaterów.
O takiej postawie trzeba mówić jasno – ludzkie hieny i trzymać się jak najdalej. W idealnym świecie, gdyby przestrzegać
tej pozytywnej funkcji tabu, tacy pracownicy mediów byliby
bezrobotni.
B-BK: Ale są tematy tabu typu związki jednopłciowe,
eutanazja...
TW:
molestowanie,
grzechy
kościoAborcja,
ła... Ale dla mnie nie są to żadne tematy tabu, a tematy niezwykłe, do których dziennikarz podchodzi
z szacunkiem, służąc prawdzie. Na przykład, jeżeli chodzi o
kwestię aborcji, to rolą dziennikarza jest przedstawić językiem informacji, czyli językiem pozbawionym przymiotników,
wartościowania i osobistych opinii, suche fakty. Moim obowiązkiem jest przedstawić argumenty stron. Tylko i aż tyle.
B-BK: Przecież bardzo często strony konfliktu manipulują informacją, traktując tylko część danego tematu?
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TW: Dokładnie. Zwolennicy aborcji będą mówili o prawach
kobiet, ale tematem tabu będzie dla nich aspekt etyczny
i psychiczny dramatu aborcji. Dla przeciwników aborcji mówiących o zabijaniu człowieka, tematem tabu może być
kwestia podziemia aborcyjnego. Natomiast moim psim obowiązkiem, z dziennikarskiego punktu widzenia, jest przedstawienie zarówno argumentów jednej, jak i drugiej strony
w możliwie syntetycznym oraz skondensowanym ujęciu,
ale przede wszystkim zgodnym z prawdą. Wcale nie chodzi
o to, że dziennikarz nie ma mieć poglądów. Wręcz przeciwnie! Ale program informacyjny, to nie miejsce ich przedstawiania. Sam mam jasno określone zdanie na ten temat, ale
jako dziennikarz informacyjny, z równym szacunkiem podchodzę do racji jednej, jak i drugiej strony. W przeciwnym razie
stajesz po jeden stronie barykady, uprawiasz publicystykę/
manipulację (niepotrzebne skreślić), a to zupełnie inna dziedzina niż dziennikarstwo informacyjne.
B-BK: Ale przecież masz swój pogląd?
TW: Oczywiście, że prywatnie mam. Natomiast z zawodowego punktu widzenia absolutnie nie wolno mi nim zabarwiać obiektywizmu przekazu.
B-BK: Nigdy nie przekraczasz granic?
TW: Tych, które odnoszą się do obiektywizmu i pracy na
antenie – nie. Co innego poza anteną, bo choć oczywiście
dziennikarzem nie jest się „od do” i nie ma momentu, w którym odbijasz kartę, to mam pełną swobodę wyrażania swojego zdania.
B-BK: Choć jesteś emocjonalnie powściągliwy? Po prostu pytasz, ciągle pytasz.
TW: Po prostu bardzo lubię ludzi i jestem ciekawy ich historii. Trudno mi też przejść do porządku dziennego, nad
sprawami które budzą mój wewnętrzny sprzeciw. Jako katolik
wiem, że moim obowiązkiem jest troska i miłość do bliźniego,
co jest dużo trudniejsze i bardziej wymagające niż tolerancja.
Łatwiej przejść obok patologii, spojrzeć pobłażliwym wzrokiem, machnąć ręką, tolerować ją i mieć święty spokój, niż
pochylać się nad takim przypadkiem, zatrzymać się i powalczyć o daną osobę. Jestem dość bezpośredni, więc z kolegami i koleżankami w redakcji otwarcie rozmawiamy o sprawach
światopoglądowych i jeśli następuje zgrzyt, to jasno mówię
co o tym sądzę.
B -BK: Słuchają?
TW: Generalnie zawsze wysłuchujemy tego, co mamy wzajemnie do powiedzenia. Oczywiście, jeśli ktoś daje sygnał,
że to temat, którego nie chce tu i teraz poruszać, to koniec
dyskusji. Ale nierzadko bywa tak, że z poziomu rozmowy
w lekkiej formie, przechodzimy do głębszych tematów, na
inny poziom emocji. Jest to taki moment zatrzymania, w tym
biegnącym świecie, przy konkretnym człowieku, wsłuchania
się w jego głos i to buduje zupełnie inny rodzaj relacji. Kiedy nasz rozmówca z zaskoczeniem spostrzega, że po drugiej
stronie ma partnera, z którym się być może nie zgadza, ale
który podchodzi do niego z szacunkiem, zainteresowaniem,
a nawet troską, to tematy tabu przestają istnieć i możemy
zadawać nawet najtrudniejsze pytania.

B-BK: Bo sami sobie takich pytań nie zadajemy...
TW: Może, dawno temu, ktoś w domu rodzinnym mówił
i pytał, a nagle tu i teraz, ktoś z podobnym zaangażowaniem
zatrzymuje się i pyta, nawet o tematu tabu. Taka rozmowa
buduje, inspiruje.
B-BK: To nie jest prowokacja?
TW: Nigdy, jeśli robisz to z prawdziwej sympatii w trosce
o dobro drugiej osoby. Wszystko zależy od intencji.
B-BK: Ale są tacy, którzy mogą to odebrać jako ten stary przekaz, który mamy w kulturze i byliśmy nim przez lata
obarczani i faszerowani: że brudy pierzemy tylko w domu.
Z tego wyniknęły i wynikają różne tragedie...
TW: Jeśli tabu potraktujemy jako chęć przemilczenia zła,
które ma miejsca za drzwiami, to fatalnie. Gdy mamy do czynienia z przemocą, alkoholizmem, różnego rodzaju wykorzystywaniem, to oczywiście trzeba działać, a przechodzenie
obok zła jest nie do przyjęcia. Pozostawianie takiej rodziny
samej sobie, tak jak mówisz, może prowadzić do jeszcze
większych tragedii. Zadanie jest niezwykle trudne, ale zasada
prosta. Trzeba działać z głową, sercem i szacunkiem, mając
na uwadze dobro najsłabszych.
B-BK: Chciałbyś, żeby twoje dzieci miały jakieś tabu?
TW: Mówiąc o tabu moich dzieci, mam na myśli zbiór wartości i norm, które nie są na sprzedaż. Sam moje życie rodzinne
i dzieci traktuje jako pewnego rodzaju temat tabu, nie pokazuję ich publicznie, trzymam je z dala od tak zwanego blasku
fleszy, a propozycje pokazania się wspólnie na okładce kolorowych pism są nie do przyjęcia. Moje dzieci to swojego
rodzaju moje medialne tabu ;)
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B-BK: A jakie mają być do świata, do ludzi?
TW: Najlepszą wersją mojej Żony i mnie (śmiech). Z odważną świadomością, że przed nimi piękny i ciekawy świat,
za nimi my.
B-BK: Tomku, a twój pogląd na łzy, na wzruszenie
przed kamerami?
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TW: To ciekawy temat, bo mam wrażenie, że już sama rozmowa o tym, to łamanie pewnego tabu. Zaczynając swoją
pracę reporterską, jako dwudziestokilkuletni chłopak rozmawiałem z ludźmi, często w obliczu największych życiowych
dramatów. Strata dziecka, śmiertelna choroba, utrata dobytku życia. I chcąc jak najlepiej oddać tragizm ich sytuacji,
w rozmowie sięgasz do tych najgłębszych, najszczerszych
emocji. Są takie chwile, że nie sposób utrzymać własnych
emocji na wodzy i człowiek pęka. Pamiętam pożar domu socjalnego w Kamieniu Pomorskim. Jedna z kobiet opowiadał
mi o śmierci w płomieniach swojej koleżanki z dziećmi na
rękach... Z operatorem, podczas nagrania płakaliśmy z nią
i choć wielu może to uznać za mało profesjonalne, to jednak
po pierwsze - dziennikarz jest i musi być człowiekiem. Co więcej, emocje tamtego materiału siedzą we mnie tak głęboko,
że na UAM w Poznaniu, kiedy pokazuję ten materiał studentom na zajęciach, to za każdym razem łzy płyną mi po poliku.
Być może dla wielu to dalekie od ideału i dziennikarskiego
profesjonalizmu, ale jak mówi moja Żona - ideały są nudne
(śmiech).
B - BK: Dlac zego naz y was z to nieprofesjonalnym
podejściem?
TW: Nie ja, a dziennikarskie autorytety. Chodzi o to, że łzy
nie są oczywiście niczym złym i dziennikarz musi podchodzić
do tematu z empatią, ale nie może się rozklejać. Trochę jak
chirurg. Są momenty niezwykle trudne, ale nawet w obliczu
najgorszych wiadomości, on musi działać, nie załamywać się
z pacjentem i zapłakaną rodziną tylko szukać rozwiązania, pomagać, podnosić na duchu.
B-BK: Ale to są wyjątkowe sytuacje, myślę sobie, że
to bardzo prawdziwa i ludzka reakcja... inna wydaje się
wręcz niemożliwa lub wręcz psychopatyczna...
TW: Oczywiście. Nigdy nie zapomnę, gdy w kontekście
głośnej sprawy małego Alfiego Evansa, chłopczyka, którego
brytyjscy lekarze, wbrew woli rodziców, za zgodą brytyjskiego sądu odłączyli od aparatury, w studiu „Pytania na śniadanie” gościliśmy ojca, który był w podobnej sytuacji w Polsce.
Słuchając jego historii i wspomnienia tych ostatnich chwil życia jego ukochanego synka, gdy stopniowo, na szpitalnym
ekranie wygasała linia tego młodziutkiego życie, kompletnie
się rozpadłem. Podobnie jak współprowadząca, cała ekipa
w studiu, wydawcy w reżyserce i widzowie przed telewizorami. Nie mogłem opanować łez jeszcze długo po tej rozmowie, ale nie wyobrażam sobie, że jako tata, mógłbym być
posądzony przez te łzy o nieprofesjonalizm. Dziennikarstwo
społeczne zawsze było i jest najbliższe mojej dziennikarskiej
duszy, i nawet jeśli ktoś uważa tak emocjonalne podejście za
mało profesjonalne, dla mnie zawsze będzie to solą dziennikarskiej natury i prawdziwym sensem mojej pracy.
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B-BK: Jesteś mężczyzną, który w wypowiedziach publicznych chwali i podziwia swoją żonę, według wielu
osób, a w szczególności panów to temat tabu... Pochwalne, ciepła, pełne miłości słowa od  mężczyzny... Nasuwa
się pytanie: jak ty to robisz? Jak dźwigasz ciężar dogryzań i ironicznych uwag czy uśmiechów od facetów typu
alfa i omega?
TW: (śmiech) Hmm… Uważam się za gościa, absolutnie spełnionego. Pewnie, że mam mnóstwo wad i braków,
ale czuję, że mam i znam swoją wartość i raczej nie hoduje
w sobie kompleksów. Oczywiście na wielu polach jestem
kompletnie beznadziejny i zdaję sobie z tego sprawę, natomiast wydaje mi się, że wiem co w życiu jest naprawdę ważne
i co stanowi o prawdziwej sile mężczyzny. To gdzie jestem
zawdzięczam mojej Żonie Agacie, jestem wyznawcą i potwierdzeniem prawdy, że za sukcesem mężczyzny zawsze stoi
kobieta. Moim sukcesem jest nasza rodzina, dzieci i to, że
moja praca jest moją pasją, a to wszystko absolutna zasługa
Agaty. Bez Niej nie byłoby kompletnie niczego sensownego
w moim dorosłym życiu, więc jeśli ktoś mówi o mnie pantoflarz, to odpowiadam - być pantoflem takiej kobiety, to dla
mnie największe szczęście i z dumą pozostanę nim na całą
wieczność! Dzięki Niej jestem spełnionym facetem, bez kompleksów, które musiałbym publicznie leczyć.
B-BK: Czyli potrzeby masz zaspokojone na milion
procent.
TW: Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Nie mam
najmniejszej potrzeby, żeby funkcjonować w show-biznesie,
a na antenie, czy w sieci budować swoje alter-ego.
B-BK: To co stanowi Twoje życiowe motto?
TW: Kiedyś na Polach Lednickich, podczas kolejnego spotkania młodych, papież Jan Paweł II w swoim nagraniu dla
nas obecnych przytoczył słowa Pisma Świętego i wezwanie
„Duc in altum!”, czyli „Nie bój się, wypłyń na głębie!” Wiem
z Kim i dzięki Komu płynę i z pokorą trzymam się tych słów…
i tego Kogoś. ■
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Likwidacja stomii:
kiedy, jak i dlaczego
czasami nie
Tekst: Wojciech Szczęsny

Jak wiadomo dla pacjentów po wyłonieniu stomii jednym
z najistotniejszych problemów jest przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego i możliwość wydalania stolca
przez fizjologiczny odbyt. Odpowiedź wydaje się dość prosta: likwidacja stomii jest możliwa, jeśli zostanie zachowany
nienaruszony przez chorobę i/lub skalpel chirurgia aparat
zwieraczowy. Cóż to takiego? Aparatem zwieraczowym nazywamy fragment odbytnicy zawierający mięśnie zwieracze
(wewnętrzny i zewnętrzny), wraz z odpowiednio długim odcinkiem śluzówki z receptorami. Receptory owe informują
nas o potrzebie wydalenia stolca, a także potrafią „rozróżnić” czy będziemy oddawać stolec czy gazy. Jak jest to ważne tłumaczyć chyba nie trzeba. Dodatkowo aparat musi być
prawidłowo unerwiony oraz unaczyniony. Stomię wyłonioną
w takim przypadku nazywamy czasową. Jeśli wycięto aparat
zwieraczowy lub nie funkcjonuje on z innych przyczyn, stomię
nazwiemy ostateczną.
Teraz musimy jeszcze wprowadzić dwa pojęcia: stomia wydalnicza i protekcyjna. Zadanie tej pierwszej jest oczywiste.
Wydalanie treści kałowej lub płynnej w przypadku jelita cienkiego. To zdecydowana większość stomii jelitowych. Stomia
protekcyjna, jak sama nazwa wskazuje zabezpiecza coś. Co?
Najczęściej zespolenie jelita grubego w miednicy, które chirurg określa jako niepewne, a także zespolenie jelita cienkiego z odbytnicą w przypadku tzw. proktokolektomii odtwórczej. Wytwarza się wtedy „sztuczną odbytnicę” w formie tzw.
zbiornika zastępczego - „pouch”.
Kiedy zespolenie już się wygoi i nie ma obaw o rozejście
(około 3 miesięcy), protekcyjną stomię likwiduje się i ciągłość
przewodu pokarmowego jest przywrócona. Tak więc każda
stomia protekcyjna jest czasowa.
Kiedy wytwarzamy wydalnicze stomie czasowe? Nie będzie błędem, jeśli powiemy, że w większości przypadków
w sytuacjach pilnych. Mam na myśli niedrożność z powodu
guza nowotworowego, obrażenie komunikacyjne lub będące

wynikiem przestępstwa (przebicie nożem, kulą pistoletu itp.),
perforacje guzów zapalnych i podobne. Chirurg działając
w warunkach zapalenia otrzewnej nie decyduje się na pierwotne zespolenie jelita po wycięciu zmiany, ale wyłania stomię. Najbardziej klasycznym zabiegiem jest tu tzw. operacja
Hartmanna. Taki zabieg miał wykonany papież Jan Paweł II.
Jedna z kul zamachowca przebiła esicę. Operujący Ojca
Świętego chirurg zdecydował o wyłonieniu czasowej stomii.
W tym przypadku odbytnica ze zwieraczami jest nienaruszona. Teoretycznie zatem, można usunąć stomię i połączyć
jelito. Tak właśnie postąpiono w przypadku Karola Wojtyły
około sześć miesięcy po zamachu.
Czasowe stomie wyłania się też w innych przypadkach.
Przykładem niech będzie nieresekcyjny (w dniu operacji) guz
odbytnicy dający niedrożność. Wyłoniona stomia odbarczy
niedrożność, a niekiedy po zastosowaniu radio- i chemioterapii guz zmniejszy się na tyle, że będzie można go wyciąć. Jeśli
choroba dotyczy prawej części jelita grubego, czasami wycina się ten odcinek i wyłania czasową stomię na końcowym
odcinku jelita cienkiego, z nadzieją na ponowne połączenie
w przyszłości. Wówczas też zwieracze nie są naruszone. Takich sytuacji jest oczywiście więcej.
Okazuje się jednak, że mniej niż 50% pacjentów ze stomią
wydalniczą „czasową” będzie miało przywróconą ciągłość
przewodu pokarmowego. Dlaczego? Przyczyn jest wiele.
Po pierwsze charakter choroby i jej zaawansowanie. Nie jest
tajemnicą, że większość stomii powstaje z przyczyn nowotworowych. Czasami już w chwili zabiegu, który ratuje życie,
a kończy się teoretycznie czasową stomią, widać rozsiew
choroby, liczne przerzuty itp. Taki pacjent nie dożyje niestety
operacji odtwórczej. Niekiedy podczas zabiegu nie ma zmian
makroskopowych, lecz w przeciągu kilku tygodni czy miesięcy pojawiają się przerzuty, mimo leczenia onkologicznego.
W tym przypadku też nie wykonany odtworzenia. Weźmy
pod uwagę 85-letnigo chorego, któremu operacja Hartman-
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na uratowała życie. Przeżył ją i wyszedł do domu ze szpitala.
Jest on po trzech udarach oraz dwukrotnym stentowaniu naczyń wieńcowych. Czy zaproponujemy mu operację trudną
i obciążającą bardziej niż pierwotny zabieg? Zdecydowanie
nie. No i wreszcie bywają sytuację, w których pacjent nie wyraża zgody na proponowaną operację odtwórczą.
Jeśli jednak stomik chce być operowany, jego stan ogólny
jest dobry i nie ma symptomów rozsiewu nowotworu, a stomia jest czasowa, można planować odtworzenie. Zawsze
czekamy co najmniej pól roku. Dlaczego? Obserwujemy czy
nie ma wznowy i przerzutów. Po drugie pacjent często ma
chemioterapię i nie można go wtedy operować. Po trzecie
zaś musi dojść do „resetu” organizmu i powrotu do optymalnego stanu zdrowia. I jeszcze jedno - po takim czasie zrosty
otrzewnowe są łatwiejsze do preparowania. Kiedy już spełnimy te warunki, musimy wykonać kolonoskopię przez stomię
w poszukiwaniu przeoczonych lub nowopowstałych zmian,
a także tą samą techniką zbadać kikut odbytnicy (pamiętamy
o wlewkach podczas oczekiwania na zabieg odtwórczy). Jeśli
nic nie stoi na przeszkodzie, stomik może trafić do szpitala
i chirurdzy ponownie łączą w całość przewód pokarmowy.
Przygotowanie jest takie samo jak do planowego zabiegu
jelitowego, a więc oczyszczanie jelita, antybiotyki i tak dalej.
Zabieg ten, jak każde działanie chirurgiczne, jest obarczony ryzykiem jak na przykład rozejście zespolenia, zakażenie,
krwotok i podobne. Sam Henri Hartmann nigdy nie wykonał
zabiegu „w drugą stronę”. Twierdził, że to zbyt trudne. Dziś
to rutyna.
Przed zabiegiem robimy komplet badań krwi (podstawowe), a w przypadku choroby nowotworowej musimy mieć
pewność (o czym już wspominaliśmy), że nie ma w badaniach
obrazowych (rentgen, tomografia, USG a czasami PET) cech
wznowy czy rozsiewu. Również w tym przypadku ważne są
tzw. markery nowotworowe. Od zakończenia chemioterapii
musi upłynąć odpowiedni okres, aby leki nie miały wpływu na gojenie zespolenia. Istotny jest też stan odżywienia,
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który sprawdzamy także badaniami biochemicznymi krwi.
O przedoperacyjnej kolonoskopii wspominaliśmy wcześniej.
Teraz nadchodzi czas na tzw. ocenę premedykacyjną przez
anestezjologa. Czasami zleca on dodatkowe badania np. spirometrię, jeśli niepokoi go stan płuc pacjenta (palacze!). Jak
już pisałem, przygotowanie przedoperacyjne przypomina to
do planowego zabiegu. Antybiotyk przed wyjazdem na salę,
bandażowanie kończyn dolnych, a czasami leki zlecone przez
anestezjologa. Technika samego zabiegu zależy rodzaju posiadanej stomii. Stomię czasowo zamyka się szwem. Nie wycina się jej od razu. Dlaczego? No właśnie. Muszę wspomnieć,
że choć rzadko, ale zdarza się iż w czasie operacji ujawniają
się przeszkody w odtworzeniu ciągłości. Najczęściej są to niewykryte innymi badaniami ogniska nowotworu lub podobne
znaleziska. Wówczas należy podjąć dalsze leczenie, a zabieg
odtwórczy, co najmniej odroczyć. Zespolenia jak wspomniałem zależą od typu stomii. Są to albo połączenia pomiędzy
odcinkami jelita grubego, połączenia jelita cienkiego z grubym, albo zespolenia typu jelito cienkie-jelito cienkie. Sama
technika zależy od anatomii pacjenta, a także preferencji chirurga. Są to zespolenia ręczne lub mechaniczne, za pomocą tzw. staplerów. Samo „wejście do brzucha” odbywa się
najczęściej przez poprzednią bliznę. Problemem są zrosty
jelitowe. Dopiero po ich całkowitym rozpreparowaniu można przystąpić do wycięcia stomii i zespolenia. Jakie problemy czyhają na pacjenta po zabiegu? Jest ich kilka. Pierwszy
i najważniejszy to możliwość rozejścia zespolenia i niestety
powrotu do stomii. Dość częste jest zakażenie rany i jej ropienie w okresie pooperacyjnym. Wreszcie po kilku miesiącach może powstać przepuklina w bliźnie po zabiegach i/lub
w miejscu po stomii. W pierwszych tygodniach mogą pojawić
się biegunki lub trudności z utrzymaniem stolca. Te dolegliwości jednak ustępują. W przypadku pierwotnej przyczyny
nowotworowej po zabiegu odtwórczym nadal obowiązuje
nadzór onkologiczny. ■
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PEDIATRYCZNA
OPIEKA
STOMIJNA
Tekst: Małgorzata Bocheńska

Celem niniejszego artykułu jest przyczynienie
się do pełniejszego zrozumienia tak delikatnej
kwestii, jaką jest poddanie dziecka zabiegowi operacyjnemu, którego konsekwencją jest
wyłonienie stomii. Środowisko Pielęgniarek
Stomijnych powinno dołożyć starań, aby nowoczesna i profesjonalna opieka pielęgniarska nad dzieckiem operowanym opierała się
o międzynarodowe standardy praktyki pielęgniarskiej w opiece stomijnej. Pozwoli to na
zapewnienie każdemu małemu pacjentowi
oraz jego rodzicom poczucia bezpieczeństwa,
a także gwarancji najwyższej jakości opieki ze
strony zespołu pielęgniarskiego. Postępowanie całego zespołu terapeutycznego w zakresie diagnostyki i leczenia uwzględnia różnice
rozwojowe od okresu noworodkowego do
okresu wczesno młodzieńczego. Mali pacjenci
ze stomią wymagają wielokrotnych hospitalizacji, specjalistycznych operacji, opieki wielospecjalistycznych zespołów, kosztownych
badań obrazowych, leków i materiałów leczniczych oraz stałej opieki ambulatoryjnej.

Najczęstszą przyczyną operacji wyłonienia
stomii u dzieci są:
wady w obrębie jelita grubego - zarośnięcie odbytnicy, przetoki odbytniczo-moczowe czy odbytniczo-przedsionkowe oraz wgłobienie smółkowe
wady wrodzone w obrębie jelita cienkiego - niedrożność jelita, skręt krezki z towarzyszącą zgorzelą jelit
choroba Hirschsprunga (stenoza w miejscu odnerwienia)
pourazowe perforacje jelit
choroby zapalne jelit
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Zabiegi operacyjne najczęściej wykonywane są
w trybie pilnym, jako zabiegi ratujące życie, często konieczne są wieloetapowe operacje. Bezpieczne znieczulenie i operacja dziecka zależą od zrozumienia różnic w anatomii, fizjologii i psychologii pomiędzy dzieckiem a osobą
dorosłą. W postępowaniu okołooperacyjnym u dzieci
należy uwzględnić aspekty psychologiczne, zależne od
wieku, typu osobowości, stopnia rozwoju, ewentualnego
upośledzenia umysłowego i choroby podstawowej. Wdrożenie intensywnego leczenia w celu stabilizacji dziecka tuż
po zabiegu operacyjnym przyczynia się do istotnego zniwelowania ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań. Opieka
pooperacyjna nad dzieckiem to ogromne wyzwanie dla
pielęgniarki, bo wymaga wnikliwej obserwacji dziecka,
wykonywania czynności diagnostyczno-leczniczych, kontroli funkcjonowania stomii (w tym dobór i prawidłowe zaopatrzenie sprzętem stomijnym, prewencji powikłań) oraz
udzielania wsparcia psychicznego.

24

Reakcja na stres związany z faktem posiadania stomii
i hospitalizację jest bardzo różna i zależy od wieku dziecka. Najtrudniej do posiadania stomii adaptują się dzieci
starsze - często utratę kontroli nad wypróżnianiem traktują jako karę za jakieś przewinienia, są załamane, popadają
w depresję izolują się od grupy rówieśników. Proces adaptacji dziecka, jego wspieranie i ułatwianie przystosowania do nowej sytuacji należy do obowiązków pielęgniarki.
Dziecko musi być w centrum zainteresowania rodziców
i całego zespołu terapeutycznego. Ważnym jest wsparcie
rówieśników w tym również dzieci, które są lub były w podobnej sytuacji zdrowotnej – obozy dla dzieci ze stomią.
Dziecko, w zależności od fazy rozwoju, powinno aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia i pielęgnowania
a pielęgniarka powinna dostosować swoje postępowanie zgodnie z regułą pedagogiki. Często proces edukacji
u małych dzieci można połączyć z zabawą. Pozyskanie
dziecka do współpracy wiąże się z nawiązaniem właściwych relacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Zapewnienie
właściwych warunków pobytu rodzicom Małych Pacjentów i ich udziału w procesie diagnostyczno-leczniczym
oraz rehabilitacji odgrywa kluczową rolę dla procesu rekonwalescencji dzieci, częstości występowania powikłań
i czasu trwania hospitalizacji.
Rodzice z uwagi na ogromne obciążenie emocjonalne oraz stres związany z sytuacją hospitalizacji dziecka
mogą mieć trudności w sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad własnym dzieckiem. Często rodzice nie potrafią zdecydować, co mogą zrobić dla dziecka i z każdą
wątpliwością zgłaszają się do pielęgniarki. Rodzice mają
zbyt małą wiedzę do sprawowania opieki nad dzieckiem
chorym i w związku z tym pielęgniarka, oprócz opieki nad
dzieckiem, uczy rodziców w jaki sposób opiekować się
dzieckiem w warunkach ograniczeń wynikających z choroby i stosowanych metod terapii. Ponadto tłumaczy im
planowany dalszy proces postępowania z dzieckiem ze
stomią i przygotowuje rodziców do opieki nad dzieckiem
w warunkach domowych. W czasie całego okresu pobytu
w szpitalu bardzo ważne jest prowadzenie edukacji dziecka
i rodziców w zakresie obserwacji funkcjonowania stomii,
objawów niepożądanych związanych z wystąpieniem
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powikłań skórnych, celu stosowania właściwych rozwiązań
w zakresie zaopatrzenia stomii, higieny, odpowiedniej diety
i stylu życia.
Rozważając temat zaopatrzenia stomii u dzieci i wytycznych
w tym temacie trudno odnieść się do badań naukowych, bo
jest ich niewiele. Pomagając dzieciom możemy odnieść się
do doświadczenia w opiece nad pacjentem dorosłym. U dzieci tak jak u dorosłych mamy do czynienia zarówno z kolo, ileo
i urostomią. Techniki operacyjne (stomie jedo- i dwulufowe)
i czas wyłonienia stomii zależą najczęściej od jednostki chorobowej. Również powikłania stomii są podobne jak u osób
dorosłych. Musimy jednak pamiętać, że zaopatrzenie stomii
dziecka jest znacznie trudniejszym ze względu na maleńkie rozmiary powierzchni brzuszka (wcześniaki) oraz mniejszą różnorodność sprzętu stomijnego dla dzieci. Skóra dziecka nie jest
w pełni rozwinięta, zatem wymaga kompleksowej ochrony
przez cały ten okres, w tym także stosowania bezpiecznych
rozwiązań w zakresie pielęgnacji stomii. Ważnym jest zrozumienie, na czym polega rozwój skóry dziecka, by zapewnić
jej odpowiednią pielęgnację i ochronę. Wszystkie struktury, które można wyodrębnić w skórze dorosłego człowieka,
można znaleźć również u noworodka. Jednak u dziecka funkcje ochronne skóry nie działają tak sprawnie, ponieważ skóra
jest nawet pięć razy cieńsza!, a zatem bardziej przepuszczalna dla zanieczyszczeń, temperatury i innych czynników, z którymi ma kontakt. Komórki skóry dorosłego ułożone są bardzo ciasno – jak dachówki, które ściśle do siebie przylegają.
Z kolei u dzieci aż do 3. roku życia komórki naskórka można
porównać do tkaniny o luźnym splocie – są luźniej ułożone,
a zatem bardziej przepuszczalne. Sprzyja to łatwiejszemu przenikaniu do krwiobiegu szkodliwych substancji. Podciekanie
treści jelitowej u dzieci skutkuje natychmiastową reakcją skórną na negatywne działanie substancji chemicznych zawartych
w wydalanej treści jelitowej i moczu. Dlatego też zaopatrzenie
każdej ileostomii, urostomii i stomii płaskiej, wymaga szczelnego zaopatrzenia miękkim systemem convex. Ponadto należy
zwiększyć planową częstotliwość wymiany sprzętu stomijnego,
a wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywać z najwyższą
starannością i delikatnością. Dzieci wymagają dłuższej obserwacji w zakresie doboru akcesoriów do pielęgnacji stomii i samego sprzętu ze względu na częste występowanie powikłań
alergicznych. W pielęgnacji dzieci należy uwzględnić dodatkową ochronę okolicy stomii poprzez zastosowanie odpowiedniego ubioru dziecka (pajacyki, body). W zależności od wieku,
rodzaju stomii, choroby podstawowej należy dobrać dziecku
właściwą dietę (w tym środki do leczenia żywieniowego), odpowiednie nawodnienie, aby zapewnić dziecku prawidłowy rozwój fizyczny i dynamiczną rekonwalescencję. Opiekę nad dzieckiem ze stomią utrudniają: niski poziom wiedzy na temat opieki
nad dzieckiem ze stomią, trudna sytuacja ekonomiczna rodziny
i braki sprzętu stomijnego, występujące powikłania przy jednoczesnym trudnym dostępem do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji.
Podsumowując starajmy się wpływać na życie młodych pacjentów poprzez szeroko rozumianą współpracę w gronie
specjalistów w zakresie ustalenia standardów postępowania,
edukacji i wsparcia dla dzieci i ich rodziców, oraz poszukiwania
nowych rozwiązań sprzętowych. ■
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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.

www.salts.pl • bezpłatna infolinia 800 120 130

Niezastąpione
w podróży, pracy,
szkole, domu...

gdziekolwiek
potrzebujesz dyskrecji
i komfortu!

Sugerowana cena 6,99 pln brutto za opakowanie jednostkowe
Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. woreczków
Produkt jest pełnopłatny, nie podlega refundacji
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czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego
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

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?

30

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-
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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.
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
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 lipca ze zleceniem na trzy miesiące to…
Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na lipiec, sierpień,
wrzesień! 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 październik, listopad, grudzień. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierwszego kontaktu już we wrześniu. Ale nawet jeśli od razu
przekażesz je swojemu dostawcy, to pakiet o równowartości 900
zł otrzymasz w pierwszych roboczych dniach października (bo
zlecenie może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie jest
wydane). Kolejne zlecenie należy Ci się na styczeń, luty, marzec.
Jeśli Twoją uwagę w grudniu zaprzątają święta i nie masz czasu
na wizytę u lekarza, możesz iść do niego w styczniu. Odbierzesz
na jego podstawie kolejny trzymiesięczny pakiet. Powoli kończy
Ci się KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na potwierdzenie odbioru na trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, więc w marcu
lub kwietniu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj zgodnie z zasadami. KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na wizytę
do lekarza w czerwcu lub lipcu po zlecenie na: lipiec, sierpień,
wrzesień. 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
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Jeśli opuszczasz szpital we wrześniu ze zleceniem na wrzesień, październik, listopad,
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
we wrześniu

odbiór sprzętu stomijnego
na wrzesień, październik,
listopad

zrób to jeszcze
we wrześniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na grudzień, styczeń, luty

możesz zrobić
w listopadzie
lub grudniu

odbiór sprzętu stomijnego
na grudzień, styczeń, luty

zrób to w grudniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na marzec, kwiecień, maj

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

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

możesz zrobić to
w lutym lub marcu
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odbiór sprzętu stomijnego
na marzec, kwiecień, maj

zrób to w marcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na czerwiec, lipiec, sierpień

możesz zrobić to
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

potwierdzenie zlecenia i odbiór nowej Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego w NFZ

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
w listopadzie
lub grudniu
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WAŻNE PORADY

Więcej wyrobów medycznych
dla niektórych pacjentów
• osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
• dzieci do 16 roku życia, u których orzeczono niepełnosprawność
• osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Te grupy pacjentów uzyskały prawo do szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz
mogą częściej realizować zlecenia na refundowane wyroby medyczne.
Co to oznacza w praktyce?
Osoby korzystające ze środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, takich jak sprzęt
stomijny, cewniki, pieluchy czy worki do zbiórki moczu mogą odbierać teraz więcej sztuk w miesiącu na jednym zleceniu. A jeśli przed upływem okresu, na jaki został odebrany sprzęt stomijny,
okazało się, że ilość jest się niewystarczająca mogą zrealizować kolejne zlecenie.
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Jak skorzystać z prawa do większej ilości
sprzętu stomijnego?
nowym zleceniem, dotychczasową kartą zaopatrzenia
Należy udać się do lekarza po nowe zlecenie, na którym
1 lekarz
2 Zcomiesięcznego
oraz dokumentem potwierdzającym
wpisze zwiększoną ilość sztuk.
W przypadku sprzętu stomijnego należy wpisać wielokrotność liczby 90.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie w przypadku stomii można
odebrać miesięcznie: Worki stomijne samoprzylepne
jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie
jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki
i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty
do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry
wokół stomii.
Można to wyliczyć według takiego wzoru
90 sztuk x wielokrotność limitu x ilość miesięcy,
na które realizuje się zlecenie = ilość do wpisania
na zlecenie
Np. 90 sztuk x 2 x 3 = 540 sztuk

stan zdrowia (odpowiednio: zaświadczeniem lekarskim,
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności) należy udać
się do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wizyta w NFZ jest konieczna, aby uzyskać potwierdzenie zlecenia i by wpisano na zlecenie oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego kod uprawnienia dodatkowego (47DN lub 47ZN).

dem uprawnienia dodatkowego można pójść do sklepu
3 medycznego
po sprzęt.
Ze zleceniem oraz kartą zaopatrzenia z dopisanym ko-

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw. ■
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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.

OKIEM SPECJALISTY

ANALFABETYZM

emocjonalny
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

ALEKSYTYMIA - zadziwiające jest to, że tak
niewiele mówi się obecnie o tej jednostce, na
którą cierpi aż 10% zdrowej fizycznie populacji
/Salminen i wsp., 1999/! Sama w sobie nie jest
diagnozą, tylko stanowi pewien konstrukt do
określenia niezdolności w rozumieniu, identyfikowaniu i werbalizowaniu emocji. Nie jest jednostką chorobową! Aleksytymia to syndrom,
który może mieć różne uwarunkowania.
Niestety aleksytymia często jest mylona z całkowitym brakiem odczuwania emocji. Samo znaczenie słowa
wskazuje jednak na inny rodzaj problemu. Z greckiego
alexithymia (a=brak, lexis=słowa, thymos=emocje) oznacza brak słów do nazwania emocji. Maruszewski i Ścigała
w 1998 roku napisali, że „...jest jednym ze zjawisk ograniczających dostęp człowieka do jego własnego wnętrza,
a konkretnie zjawiskiem zaburzającym procesy uświadamiania własnych emocji, czy szerzej, wgląd w życie emocjonalne...”.
Ludzie doświadczają różnych problemów i zazwyczaj
potrafią przypisać do nich odpowiednie emocje. Opowiadają, co się wydarzyło, jak się wtedy czuli lub przynajmniej w jaki sposób emocjonalnie zareagowali. Natomiast
aleksytymicy, pomimo tego, że ich ból emocjonalny zdaje
się być oczywisty pod wpływem danego zdarzenia dla innych, oni sami są skłonni powiedzieć, że nie wiedzą o co
chodzi. Dzieje się tak dlatego,, ponieważ nie są w stanie
odnaleźć i przypisać odpowiednich słów do tego, co czuli.

A jakie to ma konsekwencje?
Ponieważ aleksytymicy nie potrafią mówić o tym, co czują
oraz w zdrowy sposób doświadczać i przeżywać emocje, tym
samym nie są w stanie na bieżąco rozładowywać wewnętrznych napięć. Wszystkie uczucia, niezależnie jakie, są więc gromadzone w ciele. Stąd częstym problemem są dolegliwości
somatyczne typowe dla problemów emocjonalnych. Zdarza
się, że osoby te mogą przejawiać podwyższony poziom lęku,
mieć depresję, zazwyczaj mają problemy ze snem, nadużywają i uzależniają się od alkoholu i/lub leków.
Ze względu na trudności z osiągnięciem wewnętrznego
spokoju, charakterystyczną cechą może być również nadmierne pobudzenie, zarówno emocjonalne jak i fizjologiczne,
które co jest bardzo ważne – aleksytymikowi ciężko odróżnić.
Przyczyną tego jest problem z przypisaniem objawów płynących z ciała do występującej w danej lub wcześniejszej chwili
emocji. Na przykład, gdy po poważnej kłótni z partnerem,
aleksytymik nie będzie mógł zasnąć, pomimo tego, że będzie
czuł się niespokojny, będzie mieć trudność ze sprecyzowaniem, co jest tego źródłem.
Jakie są przyczyny aleksytymii?
Przyczyny nie są jednoznaczne. Kojarzone są jednak z nieprawidłowościami w procesie rozwoju emocjonalnego. Przykładem może być rodzic, który nie uczył dziecka świadomości swoich reakcji emocjonalnych poprzez nazywanie ich we
właściwy sposób, tak aby potrafiło werbalnie nazwać to, co
dzieje się w jego wnętrzu.
Częstym zjawiskiem sprzyjającym rozwojowi aleksytymii
może być również chronienie dziecka przed negatywnymi
emocjami lub niedopuszczanie do swobodnego ich wyrażania – „nie wolno płakać”, „nie wolno się złościć”... Nawet jeśli
dotyczy to głównie negatywnych emocji, może się rozlać na
wszystkie pozostałe.
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Brak odczuwania emocji i uczuć to
ANHEDONIA zjawisko charakterystyczne
w przebiegu depresji czy schizofrenii.
Poza kwestiami typowo rozwojowymi, czynnikiem wyzwalającym może być również przeżycie emocjonalnej traumy.
Zwłaszcza, jeśli dana osoba miała już wcześniej pewien problem z właściwym nazywaniem tego, co czuje.
Ryzyko zaburzenia zwiększa wychowanie w tak zwanym
„chłodnym domu”, gdzie dyscyplina i kindersztuba grają
pierwsze skrzypce.
Istnieją również koncepcje biologiczne, według których
aleksytymia może być wynikiem uszkodzenia pewnych
obszarów prawej półkuli mózgu. Badania w tym kierunku
nadal trwają.
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Filmoterapia
Znakomitą próbę przedstawienia przykładowego życia
z aleksytymią podjął Woody Allen w filmie „Inna kobieta”.
Dzięki historii Marion, głównej bohaterki filmu, dowiadujemy
się czy przy braku dostępu do własnych uczuć - możliwe jest
odnoszenie społecznych sukcesów oraz poczucie pełnej, życiowej satysfakcji. W jednej z pierwszych scen Marion mówi:
„Odczuwam satysfakcję, tak osobistą, jak i zawodową. Dalej
się nie zagłębiam. Nie to, że boję się w sobie odkryć jakąś
mroczną stronę. Po prostu nie lubię dzielić włosa na czworo”. Po tych słowach zdawałoby się, że niczego jej w życiu nie
potrzeba. W dalszej części okazuje się jednak, że niechęć do
„dzielenia włosa na czworo” jest niczym innym, jak brakiem
świadomości emocji, zarówno własnych jak i innych oraz jest
kluczem do zrozumienia wielu niepowodzeń. Głównie w sferze bliskich relacji. Ponadto cechy osobowości, zachowanie,
jakość relacji, preferencje zawodowe Marion ujawniają nam
szereg cech typowych dla osób aleksytymicznych. W tle fabuły występuje również podpowiedź, co mogło być u niej
przyczyną rozwoju aleksytymii. Chętnych zgłębienia tematu
zachęcam do obejrzenia „Innej kobiety” w jesienny wieczór
pod kocem i z kubkiem gorącej czekolady.
Jak można pokonać aleksytymię?
Najpopularniejsza jest oczywiście długotrwała psychoterapia, zarówno indywidualna jak i grupowa. Jednym z największym problemów, z którymi boryka się rodzina i otoczenie,
jest brak motywacji takiej osoby do leczenia. Bez dobrowolnej zgody - terapia jest nieskuteczna. Życie u boku osoby
pozbawionej empatii wpływa destrukcyjnie na całą rodzinę.
Uważa się, że w niedalekiej przyszłości remedium na problemy z emocjami mogą być leki bogate w neuroprzekaźniki
pokonujące barierę krew-mózg. Jednakże na chwilę obecną
nowoczesna farmakologia nadal pozostaje bezradna.

Przed laty aleksytymia diagnozowana była
jako choroba psychosomatyczna, której często towarzyszył autyzm, zaburzenia odżywiania, stwardnienie rozsiane oraz choroba Parkinsona.
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ALEKSYTYMIA A ZAPACHY
Pod lupę aleksytymię wzięła grupa Włoskich naukowców z International School for Advanced Studies na czele z Cinzią Cecchetto. Ich celem była
ocena związku pomiędzy aleksytymią a emocjami,
które wzbudzone zostały w ochotnikach poprzez
zapachy. Grupa liczącą 62 osoby została podzielona na 3 grupy zgodnie ze wytycznymi Podskali
Kwestionariusza
Aleksytymii
Bermonda-Vorsta
(ang. Bermond–Vorst Alexithymia Questionnaire,
BVAQ) na:
Grupę HA (high alexitymia)
Grupę MA (medium alexitymia)
Grupę LA (low alexitymia)
Skala BVAQ jest obecnie najbardziej wiarygodną z metod oceny aleksytymii uwzględniającą zarówno konspekt
emocjonalny, jak i poznawczy. Jest to istotne z punktu widzenia faktu, że sama aleksytymia jest schorzeniem dosyć złożonym. Istnieją jej dwie formy: poznawcza i afektywna, które inaczej wpływają na przetwarzanie stanów
emocjonalnych, co oczywiście związane jest z innymi
neuronalnymi komponentami. Badani przez zespół Cecchetto musieli przejść także przez test oceny zapachów,
o różnym znaczeniu emocjonalnym: zapach o wartości
emocjonalnej, zapach neutralny oraz czyste powietrze,
które posłużyło jako kontrola. Ochotników poproszono
o ocenę intensywności zapachów oraz o osobiste odczucie przyjemności, które wywołały. Musieli oni odpowiedzieć na kilka pytań:
1. Jak intensywny był zapach, który poczułeś?
2. Jak przyjemny był zapach, który poczułeś?
3. Czy zapach, który poczułeś, był dla Ciebie znajomy?
Ponadto każdemu z badanych sprawdzono przewodnictwo skórne oraz tętno. Poza tym stanęli również przed koniecznością wypełnienia szeregu testów mających na celu
zweryfikowanie prawidłowego funkcjonowania ich węchu.
Naukowcom z Włoch udało się zbadać różnice pomiędzy badanymi z grup HA, MA oraz LA w emocjonalnej
odpowiedzi na bodźce, którymi były zapachy. Na podstawie długich i żmudnych badań, po analizie setek danych, badacze doszli do dwóch, kluczowych wniosków:
Po pierwsze, obecność aleksytymii związana była ze
zmianą w psychologicznym postrzeganiu zapachów,
podczas gdy zdrowi badani takich zmian nie wykazywali
i odbierali zapachy w sposób całkowicie naturalny.
Po drugie, okazało się, że osoby z aleksytymią przejawiają przesadzone fizjologiczne reakcje na bodźce
emocjonalne, jednakże nie są w stanie poprawnie ich interpretować. Można wytłumaczyć to na prostym przykładzie: Kiedy osoba z zaburzeniami rozpoznawania emocji
jest emocjonalnie pobudzona do tego stopnia, że występuje u niej gęsia skórka, próbuje wytłumaczyć sobie taką
reakcję organizmu wyjątkowym chłodem pomieszczenia,
w którym się znajduje. ■
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Nie uciekajmy od przyrody...
Cyfrowe pokolenie
Tekst: Karolina Ślusarczyk

Miałam szczęście dorastać w czasach, kiedy komputery były dostępne tylko dla wybranych, a internet dopiero kiełkował. Dlatego niemal całe moje dzieciństwo bazowało
na czasie spędzonym w przedszkolu, a potem w szkole, oraz na zabawie z rówieśnikami. Rodzice pracowali 8 godzin dziennie,
bez prac na kolejne etaty, więc całe popołudnia mieli do mojej dyspozycji. Oczywiście
spędzaliśmy czas razem, jednak to zabawa
z rówieśnikami pochłaniała mnie bez reszty.
Dziś jest zupełnie inaczej.
Dlaczego?

Tak nazywam dzisiejszych rodziców i ich dzieci. Elektronika i media zawładnęły naszym życiem. Nie wyjdziemy
z domu bez telefonu komórkowego, w pracy często korzystamy z komputera, a po pracy spędzamy czas w sieci
(pracujemy, robimy zakupy, sprawdzamy pogodę albo trasę
podróży). Łapię się na tym, że zamiast zadzwonić i porozmawiać ze znajomymi - piszę im wiadomość na komunikatorze... I najgorsze jest to, że kiedy podobne czynności
wykonuje moja dziewięcioletnia córka - jestem zła na nią,
ale i a siebie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że „przykład
idzie z góry”. A dzieci to znakomici obserwatorzy. Zresztą
nie raz córka zwróciła mi uwagę, że „przecież ja też mam
telefon w ręce”. Ma rację. W którym momencie straciłam
ten wypracowany w dzieciństwie, wspaniały kontakt z naturą? Czas, kiedy przed TV spędzałam najwyżej 25 min dziennie (kiedy o 19.00 puszczali wieczorynkę), kiedy chodziłam
do koleżanek z klasy bez wcześniejszego wysyłania sms, że
będę i czy czasem jej nie będę przeszkadzała. Czas, kiedy
wspólnie z dziećmi z sąsiedztwa beztrosko jeździliśmy na
rowerach nawet 10 km od domu, a przecież rodzice o tym
nie mieli pojęcia (i nic nam się nigdy nie stało!); kiedy nikt
za nami nie biegał, nie sprawdzał, czy mamy mokre plecy
i zimne dłonie. Co sprawiło, że tak mocno oddaliłam się od
natury? I czuję, że reprezentuję 90% rodziców, pokolenia
urodzonego w latach 80.
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Między naszymi dziećmi a naturą jest przepaść

38

Chyba w dobrym momencie zaczęłam zastanawiać się
nad rolą natury w moim życiu. Oczywiście jest niewielka, ale
bardzo chciałabym to zmienić. Po prostu tego potrzebuję,
ponieważ zaczynam odczuwać negatywne skutki wszechobecnej cyfryzacji. Poczyniłam już pewne kroki ku temu wakacje sprzyjały zwiększonej aktywności fizycznej, czasu
na powietrzu spędzanego w gronie rodzinnym. I wiecie
co? Odkryłam, jak wielką radość mi to daje. I jak dobrze
wpływa na moją pracę - mam więcej energii, jestem bardziej kreatywna, po prostu chce mi się bardziej. Zaczęłam
też szukać powodu, dla którego mój kontakt z naturą został
zerwany, a na pewno mocno ograniczony. Pomogła literatura i przede wszystkim znakomita książka Richarda Louva
„Ostatnie dziecko lasu”. A z takich nowinek - „Nie ma złej
pogody na spacer” autorstwa pochodzącej ze Szwecji - Lindy Åkeson McGurk. O ile pierwsza z nich jest pełna rzeczowych faktów, wyników analiz i badań, które tylko uświadamiają czytelnika w przekonaniu, że możliwe
jest życie może nie bez elektroniki, ale bardziej świadomie z niej korzystanie. Po tej lekturze zdecydowanie inaczej zaczynam myśleć
o przyszłości dzieci, ale też intensywnie szukam sposobu, by pogodzić wyzwania dzisiejszego świata z powrotem do natury. Bo każda
rodzina ma swój sposób, dla każdej receptą
na wyleczenie z cyfryzacji będzie coś innego.
Z kolei drugą pozycję przeczytałam jednym
tchem, niczym powieść napisaną przez dobrą
znajomą. Jej doświadczenia są mi tak bliskie,
że po prostu utożsamiam się z jej poglądami. W dużym skrócie autorka opisuje swoje
dzieciństwo w Szwecji, właśnie bliskie natury,
oraz jej życie w USA, gdzie idąc chodnikiem
z córką do szkoły, kilku zupełnie obcych ludzi
zatrzymuje się, proponując jej podwiezienie.
To świetnie obrazuje sytuację panującą w Polsce. Może realia są nieco inne, ale kontekst
jak najbardziej jest ten sam.

Znajdź swój sposób, by łączyć się z naturą
Tak jak już wspomniałam - mnie pomógł sport, czas spędzany aktywnie na powietrzu z rodziną. Wyprawy do lasu,
który mam 500 metrów od domu znów stały się naszym rytuałem. Nie boimy się go (choć wiem, że niektórzy rodzice
wpajają dzieciom lęk przed naturą), korzystamy z tego co
nam daje. Dla kogoś innego sposobem na odzyskanie łączności z naturą będzie rezygnacja z dotychczasowego życia
i przeniesienie się z rodziną np. w Bieszczady. Dla innego
- zrezygnowanie z dojeżdżania do pracy samochodem i zastąpienie go rowerem i jazdą przez miejski park. A jeszcze
dla kolejnych - posadzenie w swoim ogródku, na balkonie
czy nawet parapecie okna kuchennego pięknych, zielonych
kwiatów. To też piękny krok ku lepszemu, zdrowszym i piękniejszym życiu. Tego życzę każdemu z Was! ■

www.dziecisawazne.pl
www.natuli.pl
www.nosidla.pl
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Nagła zmiana

Wywiad z Michałem Lisem
Rozmawia: Iza Farenholc

40

Jeśli biegałeś, dbałeś o dietę i ogólny
dobrostan, objawy andropauzy mogą
cię nie dopaść. Jeśli jednak było inaczej,
warto pójść do lekarza i zrobić zalecane
badania – dobra diagnoza i leczenie pozwoli na dobre funkcjonowanie do późnego wieku. Zobaczmy, co na ten temat
powie nam endokrynolog.
Michał Lis – endokrynolog, diabetolog,
internista, wieloletni pracownik Kliniki
Endokrynologii i Diabetologii Szpitala
Klinicznego MSW w Warszawie.

Iza Farenholc: Co to takiego ta andropauza?
Michał Lis: Andropauza jest sformułowaniem bardzo potocznym. Poprawna nomenklatura to hipogonadyzm, który jest zespołem
objawów klinicznych, będących następstwem
niedostatecznej syntezy testosteronu oraz zaburzenia spermatogenezy, czyli tworzenia nasienia. Używając potocznego sformułowania
„andropauza” mamy na myśli właśnie zespół
niedoboru testosteronu.

IF: Czy ten problem dotyczy każdego mężczyzny?
ML: Bardzo dużej grupy mężczyzn, ponieważ uznaje się, że
w procesie starzenia się średnie stężenie testosteronu obniża
się od 0,8 % do 1% rocznie.
IF: I podobno zaczyna się koło trzydziestki.
ML: Tak, obniżenie funkcji jąder w zakresie produkcji testosteronu rozpoczyna się u mężczyzn między 35 a 40 roku
życia. Dochodzi do niej w wyniku procesu starzenia się lub
innej etiologii chorobowej.
IF: Jakie są przyczyny niedoboru testosteronu?
ML: Najczęściej jest to zaburzenie funkcji jąder, czyli
zmniejszenie komórek produkujących nasienie lub zaburzenie krążenia w jądrach. U palacza obserwuje się istotnie
większe ryzyko wystąpienia niedoboru testosteronu, dlate-
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Andropauza

jest sformułowaniem bardzo potocznym.
Poprawna nomenklatura to hipogonadyzm, który jest zespołem
objawów klinicznych, będących następstwem niedostatecznej
syntezy testosteronu oraz zaburzenia spermatogenezy czyli tworzenia nasienia. Używając potocznego sformułowania „andropauza” mamy na myśli właśnie zespół niedoboru testosteronu

go że nikotyna zmienia stan naszych naczyń, a zaburzenia
w mikrokrążeniu jąder prowadzą do zaburzeń syntezy testosteronu. Drugą składową są zaburzenia układu podwzgórzowo-przysadkowego, czyli miejsca produkcji hormonów,
pobudzających jądra do produkcji testosteronu. Trzecia
przyczyna związana jest z zaburzeniem reaktywności tkanki
na adrogeny,czyli na testosteron na przykład z racji zmniejszonej ilości receptorów androgenowych. Te trzy składowe
warunkują wystąpienie zespołu hipogonadyzmu czy zespołu
niedoboru testosteronu w procesie starzenia.
IF: Czy obniżenie libido jest pierwszym objawem, który
powinien niepokoić?
ML: Z zaburzeniem libido jest tak, że osoba młoda zwróci uwagę na nieprawidłowości, natomiast osoba w szóstej
dekadzie życia, która spędza życie z tą samą partnerką, czy
z tym samym partnerem, która nie ma bodźców zewnętrznych stymulujących pożądanie, uzna to za normalność – z
wiekiem przecież miłość ma inny wymiar, jest raczej głęboką

przyjaźnią. Pierwszym objawem jest brak porannego wzwodu. Objawów niedoboru testosteronu można wymienić kilkanaście: zmniejszenie aktywności seksualnej, pożądania, brak
porannych wzwodów, ginekomastia, czyli rozwój gruczołów
sutkowych, uderzenia gorąca, zmniejszenie masy mięśniowej
i siły mięśniowej, rozwój tkanki tłuszczowej, utrata pewności
siebie, obniżony nastrój, rozdrażnienie, pogorszenie pamięci,
bezsenność, zmęczenie czyli ogólnie obniżenie sprawności
psychofizycznej – czyli objawy jak w depresji…
IF: Lub braku estrogenu u kobiet w okresie menopauzalnym.
ML: Bardzo podobne. Konsekwencje niedoboru testosteronu są daleko idące – wpływają na jakość życia i na to, jak
będzie wyglądać nasza starość.
IF: Jakie badania powinni zrobić mężczyźni, którzy czują, że coś nie tak z ich ciałem?
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ML: Diagnostyka powinna zawierać oznaczenie testosteronu. Ale my, lekarze, powinniśmy umieć ocenić również stan
pacjenta, jeśli stwierdzimy niskie stężenie testosteronu –
głównie pod kątem powikłań z tym związanych. Są to często
pacjenci z zespołem metabolicznym, a należy również wziąć
pod uwagę to, czy ten niedobór testosteronu jest tylko efektem procesu starzenia czy nie ma innego procesu patologicznego. Gdybyśmy chcieli podjąć terapię substytucyjną czyli
leczenie, należy zawsze ocenić pacjenta pod kątem przyczyn
i powikłań.
IF: A jak to jest u nas z tymi badaniami?
ML: W Polsce rzadko ocenia się poziom testosteronu
u mężczyzn. Wynika to na pewno z ograniczeń finansowych.
Pacjent z wieloletnią cukrzycą powinien mieć oznaczony poziom testosteronu, ale nikt tego nie wykonuje, choćby z przyczyn finansowych. Dane mówią jednoznacznie, że niedobór
testosteronu jest bardziej nasilony u pacjentów z cukrzycą
typu 2, z zespołem metabolicznym, z chorobą wieńcową. Myślę, że takich pacjentów powinno się leczyć, ponieważ zespół
niedoboru testosteronu uznawany jest za niezależny czynnik ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Inaczej
mówiąc, jeśli leczymy cukrzycę lub hyperlipidemię, które są
niezależnymi przyczynami zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego, to dlaczego nie leczyć zespołu niedoboru
testosteronu, który jest równie ważnym czynnikiem nagłego
zgonu. Dane wykazały, że szczytowa masa kostna powstaje
do 35-go roku życia. Zespół niedoboru testosteronu wiąże
się z niską masą kostną i uznaje się, że jest przyczyną 65%
przypadków złamań kości udowej i 20% złamań kręgosłupa.
Bardzo często te złamania kończą się powikłaniami – zatorowością płucną,, zapaleniem płuc a w konsekwencji śmiercią.
IF: Koszty to jedno, ale niedoinformowanie lekarzy to
druga sprawa.
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ML: Zespół niedoboru testosteronu trzykrotnie zwiększa
ryzyko cukrzycy, zwiększa otyłość, szczególnie brzuszną. Leczenie pacjenta wcale nie jest prostym procesem, ponieważ
podanie samego testosteronu tylko na podstawie stężenia
testosteronu oznaczonego przypadkiem, przy okazji badań
przesiewowych może pacjentowi wręcz zaszkodzić. Dlatego
lekarz rodzinny uzyskując taki wynik nie może być obojętny.
IF: Czyli lekarz rodzinny powinien dać pacjentowi skierowanie do endokrynologa?
ML: Tak, ponieważ u pacjenta z otyłością wdrożenie testosteronu może spowodować ginekomastię, czyli rozrost
lub bolesność gruczołów sutkowych. W tkance tłuszczowej
znajdują się enzymy uczestniczące w procesie przekształcania testosteronu na estrogeny. Leczenie substytucyjne
musi być więc prowadzone w sposób bardzo umiejętny
i przez osoby w tym zakresie doświadczone, inaczej można pacjentowi zaszkodzić.
IF: Umiejętny, czyli jaki?
ML: Trzeba wybrać stosowny moment wdrożenia terapii
substytucyjnej oraz ustalić dawkę leku adekwatną do aktualnego zapotrzebowania tkankowego, podam przykład: u pacjentów po 50-tym roku życia nie będziemy dążyć do stężenie
poziomu testosteronu w górnej granicy normy, tylko raczej
w środkowej. Tak samo z pacjentami obciążonymi chorobami
kardiologicznymi i ciężką niewydolnością serca – to wszystko
ma wielkie znaczenie jeśli chodzi o dobranie odpowiedniej
dawki do danego stanu klinicznego.
IF: Jak się podaje testosteron?
ML: W drodze iniekcji domięśniowo raz na kilka tygodni.
Obecnie stosuje się także kremy z testosteronem. Lecze-
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nie jest proste i daje pacjentowi wiele korzyści, u moich
pacjentów już w trzecim miesiącu terapii iniekcyjnej
obserwujemy poprawę.
IF: Na czym polega ta zmiana?
ML: Pacjenci mają większy poziom energii, większy „napęd”
do życia, nie czują zmęczenia, chętnie podejmują działania.
IF: Czy terapia testosteronem wiąże się z podobnym
ryzykiem jak HTZ u kobiet w menopauzie?
ML: Nie, ponieważ dobrze prowadzona terapia testosteronem nie stwarza powikłań, w przeciwieństwie do HTZ
u kobiet. Oczywiście stosowanie niewłaściwej dawki testosteronu może spowodować skutki uboczne. Przeciwskazaniem jest rak prostaty, dlatego konieczne jest zrobienie badanie PSA (antygen chorób gruczołu krokowego).
IF: Co, oprócz terapii testosteronem zalecasz pacjentom?
ML: Po pierwsze pacjenta należy ocenić klinicznie – czy
występują choroby towarzyszące, czy pacjent ma zespół
metaboliczny lub otyłość brzuszną, czy ma powikłania zespołu niedoboru testosteronu czy też innych chorób. Jeśli
pacjent jest otyły, powinniśmy dążyć do utraty tkanki tłuszczowej, bo tak jak mówiłem wcześniej, podany testosteron
spowoduje jego zamianę na hormony żeńskie. Musimy pacjenta zmotywować do zmiany stylu życia – wprowadzić indywidualny program żywieniowy, aby nastąpiła utrata masy
ciała, zastanowić się, czy są inne przyczyny tego przyrostu.
Zachęcamy też pacjenta do wysiłku fizycznego – 50-minutowy trening na siłowni wystarczy, by testosteron zaczął wzrastać drogą naturalną. Leczenie musi być skojarzone, liczy się
nie tylko podanie leku, ale także wprowadzenie poza farmakologicznych aktywności.
IF: A czy dużo pacjentów z andropauzą przychodzi do
Ciebie i Twoich znajomych lekarzy?
ML: Muszę powiedzieć, że przychodzi do mnie coraz więcej osób, których celem jest redukcja masy ciała, a w trakcie
diagnostyki rozpoznajemy zespół niedoboru testosteronu.
Natomiast zgłaszalność osób z problemem obniżenia libido
jest mniejsza, może choćby dlatego, że uznaje się to za sferę
wstydliwą.
IF: Mam wrażenie, że o menopauzie mówi się mało, ale
o andropauzie nie mówi się wcale.
ML: Nikt o tym nie mówi i nikt nie oznacza stężenia testosteronu np. u cukrzyków. Najczęściej pacjent bierze całą
garść leków, za które płaci ogrom pieniędzy i lekarz, nawet
mając świadomość, że powinien wdrożyć program leczenia,
nie robi tego, bo wie, że pacjent nie zrobi tego ze względów
finansowych. Szereg pacjentów, którzy powinni brać leki na
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cukrzycę nie wykupują ich, bo ich na to nie stać. Ekonomiczna
bariera ma tu ogromne znaczenie.
IF: Czy są naturalne metody, które mogą zminimalizować
spadek testosteronu?
ML: To, jak stan naszego organizmu będzie wyglądał na starość, w dużej mierze od nas samych zależy, od tego jak wygląda nasze życie w wieku 35 lat! Palacz będzie miał tendencję do
patologii w obrębie naczyń, osoba uprawiająca sport będzie
miała zachowane wydzielanie testosteronu, natomiast ktoś, kto
nie ma w swoim grafiku aktywności sportowej, w wieku starczym ponosi tego konsekwencje. Większość objawów pacjenci
traktują jako objaw przepracowania, zmęczenia sytuacją rodzinną czy ekonomiczną. Część z tych osób udaje się do psychiatry
i stosują leki przeciwdepresyjne, a często jest to nadinterpretacja, bo przyczyna objawów to zaburzenia hormonalne. Dlatego
warto zwrócić na to uwagę. ■
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BÓL
i jego leczenie

Akupunktura

część 4

Tekst: Gabriela Wachowiak-Andersen
Rysunki: z archiwum Gabrieli Andersen-Wachowiak
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Nazwa akupunktura pochodzi od łacińskich słów: acus - ostry i punctus - punkt,
czyli oznacza nakłuwanie konkretnego
punktu ostrym przedmiotem. W latach
siedemdziesiątych zeszłego stulecia, wiadomości o leczeniu przy pomocy igieł zaczęły przedostawać się do Europy. Wtedy wiedza o tej dziedzinie opierała się na
obserwacjach i doświadczeniach, jakie
w krajach Dalekiego Wschodu (głównie
w Chinach) miały miejsce już tysiące lat
temu. Odkrycia archeologiczne w Chinach wykazały, że już w czasie epoki
kamienia gładzonego stosowano ostro zakończone kawałki kamieni do naklucia lub
nacięcia skóry w celach
leczniczych. Akupunktura w dzisiejszej postaci
(igły) była stosowana
w Chinach już 3 tysiące
lat przed Chrystusem.
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Akupunktura jest jedną z dziedzin Tradycyjnej Medycyny
Chińskiej (TCM), która obejmuje rownież ziołolecznictwo,
gimnastykę (Chi Gong i Tai Chi), masaż, termoterapię (przyżeganie), bańki oraz leczenie Moxa (ogrzewanie ziołem Artemisium moxae). TCM była calkowicie oparta na ówczesnym
pojęciu kosmologii i filozoficznych rozważaniach o życiu człowieka jako części wszechświata. Jej esencją jest oparte na
taoizmie istnienie dwóch przeciwstawnych sił zawiadujących
wszechświatem, a zatem i życiem, i zdrowiem człowieka. Te
siły to Yin i Yang, które będąc w równowadze utrzymują organizm w stanie zdrowia. Zachwianie tej równowagi prowadzi
do choroby. Yin reprezentuje ciemność, noc, księżyc, zimno,
wodę, srebro, bierność - jest siłą negatywną żeńską; Yang reprezentuje jasność, dzień, słońce, ciepło, ogień, złoto, ruch
- jest siłą pozytywną męską. Wszystko we wszechświecie ma w sobie zarówno Yin, jak i Yang. W naszym ciele są części (organy), należące do Yin
- płuca, serce, wątroba, śledziona i nerki oraz
te należące do Yang - żołądek, jelito cienkie i grube, pęcherz żółciowy i moczowy.
Te dwa przeciwstawne elementy walczą
ze sobą ale jednocześnie się przyciągają,
uzupełniają i stanowią jedność. W każdym
z nich jest maleńka cząstka tego drugiego, tak jak w kończącej się nocy jest początek dnia. To wzajemne oddziaływanie
Yin i Yang wytwarza energię (Qi), która jest
podstawą istnienia każdej egzystencji, a więc
i człowieka. To ona powoduje, że nasz organizm funkcjonuje optymalnie, czyli jest zdrowy.
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Energia życiowa powstaje od momentu poczęcia a jej źródłem są rodzice. Jest więc to energia odziedziczona. Jednak w ciągu życia zostaje ona uzupełniana, odbudowywana.
Dokonuje się to poprzez pokarm, wdychane powietrze oraz
pobieranie przez człowieka energii z kosmosu (Yang) i ziemi
(Yin). Życiowa energia Qi przepływa w określonym systemie
kanałów, zwanych meridianami. System ten można porównać
do obiegu krwi. Tak jak krew z serca jest pompowana arteriami do najdalszych części ciała i do niego żyłami powraca,
tak Qi krąży w systemie kanałów energetycznych. Jej przepływ jest nieprzerwany, w jednym kierunku - zaczyna się albo
kończy w palcach nóg i rąk. Odbywa się on też w ściśle określonym rytmie. Niezależnie od stałego, dobowego poziomu
energii, przez każdy meridian przepływa fala wzmożonej
energii, trwająca dwie godziny. Powoduje to, że dany kanał
w ciągu tych konkretnych godzin wykazuje wzmożoną aktywność. Na meridianach znajdują się punkty o szczególnej
aktywności biologicznej i one używane są do nakłuć igłami.
Każdy organ naszego ciała ma swój meridian z odpowiednimi punktami. Meridiany tworzą system łączący wszystkie
organy tak, że każdy z nich ma wpływ na pozostałe. Wspomniany silny przepływ energii był podstawą do utworzenia
tzw. zegara energetycznego organów. I tak np. kanał wątroby jest szczególnie aktywny między godziną 1.00 a 3.00,
płuca 3.00 a 5.00 itd. Fakt ten wykorzystuje się w leczeniu.
Poza dwunastoma meridianami należącymi do organów,
czyli klasycznymi, jest jeszcze sześć kanałów dodatkowych,
które funkcjonują tylko okresowo, w sytuacjach krytycznych.
Wszystkie organy są również reprezentowane w małżowinie
ucha i tam można je stymulować igłami. To leczenie to aurikuloterapia.
Minęło prawie pół wieku od czasu, kiedy akupunktura
dotarła do Europy i dziś wiemy znacznie więcej o neurofizjologicznych mechanizmach bólu, a i działanie akupunktury zostało lepiej poznane. Wiemy, że punkty akupunktury
mają kontakt z peryferyjnymi nerwami czuciowymi, których
stymulacja wpływa na centralny układ nerwowy, czyli miejsce doznawania bólu. W tych punktach wykazano skupienie
większej ilości i bardziej różnorodnych typów zakończeń nerwowych niż w otaczających tkankach. Bioelektryczne badania
wykazały, że opór elektryczny punktów jest znacznie niższy
niż w pozostałej części skóry natomiast pojemność elektryczna jest wyższa. Wykazano również różnicę w napięciu. Z badań tych wynika również, że funkcjonalna wielkość punktu
zmienia się w zależności od aktywności mózgu - zmniejsza
w czasie snu, rośnie w miarę uaktywniania. Przy pomocy techniki komputerowej z użyciem izotopów można
śledzić przebieg meridianów. Te informacje
tłumaczą pozytywne działanie akupunktury na
różnego rodzaju przypadłości bólowe.
Dzięki tym wiadomościom, to co kiedyś było
egzotyką, wywołującą sceptyczne nastawienie
lekarzy, dziś jest szeroko stosowana metodą leczenia. Należy jednak podkreślić, że jesteśmy
dalecy od wytłumaczenia wszystkich efektów
akupunktury językiem naszej współczesnej
medycyny. Możliwości badań ogranicza sama
jej natura. Np. trudno jest przeprowadzić tzw.
„podwójnie ślepe” badania, które są podstawą
współczesnej naukowej dokumentacji. Wymagają one, żeby ani pacjent, ani leczący nie wie-

dzieli czy leczenie jest prawdziwe (w tym wypadku nakłucie)
czy też placebo (coś co nie wywołuje ukłucia). W przypadku
akupunktury jest to zupełnie nie możliwe. Jednakże bardzo
dobre, czasami zaskakujące, wyniki leczenia (tzw. kliniczna
ewidencja) powodują, że coraz więcej pacjentów wybiera tę
metodę a w konsekwencji coraz więcej lekarzy ją stosuje. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że akupunktura nie ma żadnych
działań ubocznych (jeśli jest wykonana przez specjalistę) ani
niepożądanych a koszty leczenia są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do coraz droższych i niebezpiecznych leków.
Efektywne działanie akupunktury nie wymaga wiary, jak to
się często słyszy. Dowodem jest fakt, że jest ona równie skuteczna na zwierzętach, których o wiarę nie można posądzać.
Światowa Organizacja Zdrowia WHO opracowała listę chorób i objawów, w których akupunktura okazała się skuteczna.
Należą do nich między innymi wszelkie stany bólowe, a szczególnie bóle związane z mięśniami i powięziami. Te bóle powstają zazwyczaj z nagłego przeciążenia (nieprzemyślany
ruch przy podnoszeniu ciężaru) lub też z długotrwałego, jednostronnego ruchu (obcinanie żywopłotu, posługiwanie się
myszką przy komputerze). Najlepsze efekty osiąga się szczególnie we wczesnym stadium, kiedy tylko funkcja danej grupy
mięśni i ścięgien jest zaburzona i kiedy jeszcze nie ma zmian
organicznych w tych tkankach. Często można nie tylko osiągnąć natychmiastową ulgę w bólu, ale również ogólne rozluźnienie i odprężenie, które jest efektem uwolnienia naszej
własnej morfiny (tzw. endorfiny). Lista WHO obejmuje cały
szereg schorzeń i dolegliwości i jest dostępna na Internecie.
Ogólnie, tak jak we wszystkich schorzeniach, najważniejsze
jest zapobieganie, czyli nie doprowadzenie do choroby. I to
jest możliwe przez akupunkturę. W dawnych Chinach lekarz
otrzymywał zapłatę za utrzymywanie swoich klientów (bo właśnie nie byli pacjentami) w zdrowiu. Kiedy któryś z nich zachorował, lekarz tracił swój zarobek a czasami nawet życie, jeśli
klientem był Cesarz. Wtedy uważano, że dobry lekarz pomaga zanim ukażą się najwcześniejsze znaki choroby. Zły lekarz
zaczyna pomagać, kiedy choroba już się rozwinęła i to świadczy o jego niewiedzy. Akupunktura była i nadal jest bardzo
szeroko stosowana profilaktycznie w większości krajów Dalekiego Wschodu. W Europie zaczyna się doceniać jej możliwości. Księżna Diana rygorystycznie przestrzegała cotygodniowych seansów akupunktury. Powiedziała kiedyś w wywiadzie,
że nie podołałaby swoim obowiązkom, gdyby nie te regularne
zabiegi. Są wśród punktów akupunktury „zestawy” punktów
szczególnie dobranych w tym celu. Niektóre z nich zostają wypalane przy pomocy Moxa a blizna, która powstaje po tym zabiegu zapewnia trwałą stymulację wybranych
organów lub systemów (np. odpornościowego). Dziś większość z nas szuka porady lekarza
dopiero kiedy nam coś dolega.
Jednakże coraz więcej ludzi rozumie ważność zapobiegania i jego wyższość nad leczeniem już powstałej choroby. Jak mówi
chińskie powiedzenie: Grosz wydany na zapobieganie jest wart więcej niż złotówka na
leczenie. Zaburzenia przepływu życiowej
energii Qi, które prowadzą do zmian patologicznych, czyli choroby można leczyć, ale najlepiej im zapobiegać. ■
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CHODZĄ PARAMI

46

czyli zapalenie stawów
w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit
Tekst: Edyta Hetmanowska

Tekst: Adam Dziki

Jeśli chorujesz na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie
jelita grubego nie lekceważ bólu stawów czy krzyża. Choroby przewlekłe
lubią chodzić parami…
Na nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) cierpi około
0,3 proc. Europejczyków (2,5-3 mln osób), a liczba
chorych ciągle rośnie. (1). To choroby autoimmunologiczne, które mogą zniszczyć nie tylko zdrowie,
ale dramatycznie obniżyć jakość życia chorego.
W przebiegu NZJ, jak w przypadku większości chorób przewlekłych, mogą pojawić się powikłania ze
strony innych narządów, w tym wypadku może dojść
do zapalenia tęczówki, czy zahamowania wzrostu
u dzieci. Jednak w NZJ najczęstszą pozajelitową
chorobą towarzyszącą jest zapalenie stawów (2).
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Enteropatyczne zapalenie stawów, bo o nim
mowa, występuję w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Dane epidemiologiczne wskazują,
że zapalenie stawów może wystąpić u 2-20 proc.
cierpiących na te schorzenia. Najczęściej choroba
diagnozowana jest u pacjentów między 25 a 44 rokiem życia. (3)
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Przyczyna dla lekarzy wciąż pozostaje
zagadką
Do tej pory nie udało się ustalić dokładnej przyczyny zapalenia stawów w przebiegu nieswoistych
zapaleń jelit. Enteropatyczne zapalenie stawów
należy do grupy spodyloartropatii zapalnych o nieznanym mechanizmie. Nie ma czynnika reumatoidalnego i na ogół nie dochodzi też do deformacji stawów. Prawdopodobnie choroba ma związek
z zaburzeniami pracy układu odpornościowego
związanego z chorobami jelit. Nie wiadomo również jaki jest dokładny związek między obiema chorobami. Przypuszcza się, że na chorobę wpływa
zwiększona przepuszczalność jelit i czynniki immunogenetyczne, a także w przypadku choroby zapalnej kręgosłupa obecność antygenu HLA-B27. (4)

Objawy – sygnał alarmowy
Zapalenie może przybrać postać osiową lub obwodową. Obie formy mogą wystąpić jednocześnie.
W przypadku postaci osiowej mamy do czynienia
z zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych oraz
stawów kręgosłupa, co objawia się bólem krzyża pojawiającym się głównie w nocy. Charakterystyczne jest to, że objawy zmniejszają się w trakcie
ruchu. Ta postać enteropatycznego zapalenia stawów przypomina zesztywniające zapalanie stawów
kręgosłupa (ZZSK).
Z kolei postać obwodowa, kiedy zapalenie obejmuje kończyny dolne i górne, objawia się obrzękiem, bólem i ograniczeniem ruchomości stawu. Ta
postać może mieć gwałtowny przebieg, trwający
na ogół mniej niż 10 tygodni.

W przypadku pacjentów ze zdiagnozowanym
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna lekarz gastroenterolog
zdiagnozuje chorobę po wcześniejszym zebraniu wywiadu, na podstawie RTG kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych oraz badania krwi. Stan zapalny
(CRP i OB), zmniejszona liczba płytek krwi, mniejsze
stężenie hemoglobiny potwierdzą chorobę. (5)
Leczenie enteropatycznego zapalenia stawów
powinno być połączone z leczeniem choroby zapalnej jelit i ze względu na złożoność choroby powinno odbywać się we współpracy gastroenterologa z reumatologiem.
W leczeniu stosuje się leki przeciwbólowe jak
paracetamol czy tranadol, sulfasalazyna, steroidy.
Ze względu na to, że niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), mogą zaostrzyć chorobę podstawową, nie stosuje się ich w leczeniu enteropatycznego zapalenia stawów.
Terapia lekami anty-TNF (przeciwciała monoklonalne adalimumab i infliksymab) wpływa korzystnie na chorobę podstawową i zapalenie stawów.
Z kolei glikokortykosteroidy podaje się we
wstrzyknięciach dostawowych, rzadziej ogólnoustrojowo.
Ważnym elementem leczenia jest fizjoterapia,
która pozwala pacjentowi zachować sprawność.
U każdego pacjenta leczenie przebiega indywidualnie. Niestety, nie u wszystkich udaje się
doprowadzić do remisji. W przypadku postaci
osiowej choroba może prowadzić nawet do niepełnosprawności, dlatego nie należy lekceważyć
objawów i jak najwcześniej rozpocząć właściwe
leczenie. Zapalanie stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelita może zaostrzyć problemy
z przewodem pokarmowym.

Przypisy:

Diagnoza i leczenie
Bardzo często objawy zapalenia stawów wyprzedzają objawy choroby podstawowej, czyli choroby
jelit i to nawet o kilka lat! Wtedy najczęściej to lekarz
rodzinny kieruje pacjenta do reumatologa. Zdarza się,
że pacjent dowiaduje się o chorobie zapalnej jelit,
przy okazji diagnozowania zapalenia stawów.

1. Rydzewska G., Głuszek-Osuch M. RAPORT EPIDEMIOLOGICZNO-SPOŁECZNY: Nieswoiste zapalne choroby
jelit – przeciwnik rosnący w siłę, Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa, 2016
2. Powikłania pozajetlitowe, www.j-elita.org.pl dostęp
z dnia 09.09.2018 r.
3. Wiercińska Magdalena, Zapalenia stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit, www.mp.pl, dostęp
z 09.09.2018 r.
4, 5. Rafał Drobot, Enteropatyczne zapalenie stawów,
www.wylecz.to, dostęp z dnia 09.09.2018 r.
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Bez badań
klinicznych
nie będziemy
liderem!

wywiad z prof. Piotrem Rutkowskim
Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz
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prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski,
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków,
Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań
Klinicznych Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Sekretarz Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Ma wielkie zasługi, jeśli chodzi
o poprawę świadomości na temat zagrożeń nowotworami. Jest Przewodniczącym Rady Naukowej Akademii
Czerniaka - sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Sekcja powstała z inicjatywy
środowiska medycznego i pacjentów,
a jej głównym celem jest zwiększenie
świadomości społecznej w zakresie
czerniaka.

Agnieszka Fiedorowicz: Na zeszłorocznej konferencji naukowej „Onkologia 2017 - podsumowanie roku” zauważył Pan
Profesor, że w porównaniu ze średnią dla krajów należących
do Unii Europejskiej - uzyskujemy dużo niższe wskaźniki
przeżywalności chorych na nowotwory.

ków wobec czerniaka wynika, że zaledwie 25 proc. osób ma
świadomość posiadania na swoim ciele znamienia (pieprzyk,
plamka), które może stanowić potencjalne zagrożenie i być
źródłem choroby. A może wstyd lub strach sprawia, że tak
późno zgłaszamy się do lekarza?

Piotr Rutkowski: Sytuacja ta poprawia się, ale rzeczywiście
edukacja zdrowotna, a zwłaszcza onkologiczna w Polsce nie jest
dobra i wciąż zbyt mało Polaków zgłasza się na badania profilaktyczne. Także zmiana naszego stylu życia, jak rzucenie palenia
tytoniu zmniejsza istotnie ryzyko zachorowania na wiele nowotworów. Część nowotworów można łatwo wykryć za pomocą
badań przesiewowych (np. raka jelita grubego czy raka piersi).
W przypadku nowotworów skóry sprawa powinna być jeszcze
łatwiejsza. Wczesny czerniak nie rośnie z dnia na dzień, więc jest
czas aby zgłosić się do lekarza.

PR: Główną przyczyną późnej wykrywalności czerniaków jest
brak świadomości, staramy się to zmieniać, m.in. od lat prowadzimy różne działania medialne, edukujemy lekarzy jako
Akademia Czerniaka (www.akademiaczeriaka.pl). Najpierw
dermatolog lub chirurg-onkolog ocenia, czy zmiana na skórze jest groźna czy nie – to bezbolesne i proste badanie
z użyciem dermatoskopu, które doświadczonemu lekarzowi zajmuje ok. 10 minut. Większość moich pacjentów po takim badaniu nie ma żadnej operacji. Także usunięcie podejrzanej zmiany
jest prostym zabiegiem. Wokół czerniaka wciąż funkcjonują jednak szkodliwe mity typu „jak się zmianę wytnie, to się umiera”,
a jest zupełnie na odwrót – wcześnie wykryty czerniak – przy

AF: Niestety z badań TNS OBOP dotyczących postaw Pola-
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grubości zmiany nieprzekraczającej 0,75 mm jest prawie w 100
proc. wyleczalny. Jeżeli wykrywalibyśmy czerniaki we wczesnym
stadium ponad 95 proc. chorych byłoby leczonych tylko chirurgicznie. Problem zaczyna się, kiedy czerniak jest zaawansowany
i poza wycięciem zmiany należy wprowadzić inne formy terapii,
w Polsce takich chorych jest aż 30 proc.
AF: Ale w Polsce nowotworów wykrytych na
wczesnym etapie jest wciąż mało...
PR: ... i stąd ta różnica w wyleczalności. W Polsce zachorowanie na czerniaka przeżywa 70
proc. pacjentów, w Stanach Zjednoczonych czy
w Australii ponad 90 proc chorych, co wynika
jedynie z wcześniejszego zgłaszania się pacjentów do lekarza i wykrycia choroby. Klinika, którą kieruję, leczy ponad 500 chorych na czerniaka rocznie. W latach 90-tych średnia grubość
czerniaka miała ok. 4 mm, teraz wynosi poniżej
1,8 mm - zmniejsza się, ta zmiana to też coraz
lepsze rokowania dla pacjentów.

cego receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu). We
wszystkich przypadkach GIST o pośrednim i dużym ryzyku
oraz przerzutowych niezbędne są badania obecności mutacji w genach KIT i PDGFRA w wyspecjalizowanych zakładach
patologii.
AF: Kolejny przełom w walce z   GIST przyniósł rok 2001, kiedy to w „The New England
Journal of Medicine” opublikowana została
praca „Effect of the Tyrosine Kinase Inhibitor
STI571 in a Patient with a Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumor”. Jej autorzy opisali
udaną   próbę leczenia pacjentki z licznymi
przerzutami agresywnej postaci nowotworu
podścieliskowego żołądka za pomocą STI571,
czyli imatynibu, leku, opracowanego z myślą
o przewlekłej białaczce szpikowej.

PR: Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST),
to rzadko występujący nowotwór, choć jest to najczęstszy mięsak jamy brzusznej. Występuje z częstością około 4-6 przypadków na milion mieszkańców, czyli w Polsce rocznie pojawia się
u ponad 200 nowych chorych.

PR: Tak, wprowadzenie do praktyki klinicznej
imatynibu, który jest drobnocząsteczkowym
inhibitorem kinazy tyrozynowej (m.in. KIT, PDGFR czy BCR/ABL) - działa więc w kilku typach
nowotworów w sposób celowany molekularnie
było przełomem w leczeniu systemowym GIST.
Wyniki badań klinicznych pokazują, że mediana przeżycia całkowitego w grupie chorych na zaawansowany GIST wynosi obecnie około 5-6 lat, co stanowi około 4-5-krotne wydłużenie życia
w porównaniu z danymi historycznymi – przed wprowadzeniem
imatynibu pacjenci żyli średnio nieco ponad rok. Mediana przeżyć wolnych od progresji choroby pacjentów leczonych imatynibem wynosi 2-3 lata. Podobne wyniki opublikowała polska wieloośrodkowa grupa w ramach Rejestru Klinicznego GIST.

AF: Jakich narządów najczęściej dotyka ten typ nowotworu?

AF: Jak wygląda obecnie leczenie GIST w Polsce?

PR: W około 90 proc. przypadków pierwotnym umiejscowieniem jest przewód pokarmowy, a znacznie rzadziej
GIST występują w przestrzeni zaotrzewnowej lub nie udaje się ustalić umiejscowienia – to mniej niż 10 proc. Wyniki populacyjnych badań wskazują, że w obrębie przewodu pokarmowego GIST występują najczęściej w żołądku
(40–70 proc.) i jelicie cienkim (20–50 proc.) oraz, znacznie rzadziej,
w jelicie grubym (ok. 5 proc.) i przełyku (mniej niż 5 proc.).

PR: Najskuteczniejszą i podstawową metodą leczenia pierwotnego GIST jest radykalne leczenie operacyjne, które polega na
wycięciu żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, guza śródotrzewnowego lub zaotrzewnowego.

AF: Panie Profesorze, specjalizuje się pan
także w leczeniu GIST (ang. gastrointestinal
stromal tumors ), czyli nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego. Czy to często występujący nowotwór?

AF: Czy jest jakaś grupa osób bardziej narażona na zapadnięcie na GIST?  
PR: Nie ma specjalnych grup o większym ryzyku zachorowania
na ten nowotwór, ale większość chorych w momencie rozpoznania ma ukończony 50. rok życia.
AF: Objawy kliniczne GIST są niespecyficzne to m.in. bóle
brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, co sprawiało, że do niedawna GIST był trudno diagnozowalny. Przełom
w diagnostyce GIST nastąpił dopiero pod koniec lat 90-tych
XX wieku, gdy odkryto, że większość GIST cechuje ekspresja
antygenu CD117, który można wykryć metodami immunohistochemicznymi.
PR: Metoda oceny immunohistochemicznej jest najskuteczniejszą metodą diagnostyki patomorfologicznej tego
nowotworu, gdyż ponad 95 proc. GIST wykazuje ekspresję
antygenu CD117 i/lub DOG1. Co więcej w większości GIST
występują mutacje w genach KIT (kodującego receptor dla
czynnika wzrostu komórek pnia SGF) lub PDGFR, (kodują-

AF: Czy często w wyniku GIST i operacji chirurgicznej dochodzi u chorych do wyłonienia stomii?
PR: Bardzo rzadko istnieje konieczność wyłonienia stomii.
U chorych na zaawansowany miejscowo GIST powinno się unikać wykonywania rozległych resekcji wielonarządowych. Należy
za to podjąć próbę leczenia przedoperacyjnego imatynibem. To
bezpieczna opcja terapeutyczna, którą należy zawsze rozważyć
w przypadku braku możliwości usunięcia guza czy „niekorzystnej” lokalizacji GIST z dużym ryzykiem powikłań pooperacyjnych.
Tak jest np. w przypadku umiejscowienia guza np. w odbytnicy,
dwunastnicy, połączeniu żołądkowo-przełykowym. Przedoperacyjna terapia imatynibem powinna być stosowana do momentu
uzyskania maksymalnej odpowiedzi - zwykle 6-12 miesięcy od
rozpoczęcia leczenia, a odpowiedź musi być ściśle kontrolowana
w badaniach obrazowych.
AF: Czy po operacji chirurgicznej także stosuje się
imatynib?
PR: Tak, po operacji GIST o dużym ryzyku nawrotu stosuje się leczenie uzupełniające imatynibem przez 3 lata, jest to
w pełni refundowane w Polsce.
AF: Efekty leczenia imatynibem zależą od charakterystyki
molekularnej nowotworu, dlatego w każdym przypadku roz-
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poznania GIST i po rozpoczęciu leczenia zaleca się wykonanie badań molekularnych.
PR: Tak, jak już wspomniałem w każdym przypadku GIST
kwalifikowanym do leczenia należy oznaczyć genotyp GIST
przynajmniej w zakresie obecności mutacji w genach KIT
i PDGFRA. Uwzględniając pierwotną charakterystykę molekularną GIST, najlepsze odpowiedzi na imatynib obserwuje
się w przypadku stwierdzenia najczęściej występującej mutacji w eksonie 11. (kodujący wewnątrzkomórkową okolicę
przybłonową przezbłonowego receptora KIT), zaś znacznie
gorsze wyniki dotyczą mutacji w eksonie 9. lub braku mutacji w genie KIT - niekiedy związane z występowaniem mutacji
w genie PDGFRA, zwłaszcza D842V.
AF: Czym jest tak zwany „dziki GIST”?
PR: Termin „dziki GIST” (czyli wild-type) oznacza GIST bez
stwierdzanych mutacji KIT lub PDGFRA, częściej występuje on
w młodszym wieku, reaguje gorzej na imatynib, ale również poddaje sie leczeniu.
AF: Czy są inne leki, które można zastosować, jeśli imatynib
nie działa?
PR: Obecnie w przypadku braku skuteczności imatynibu stosuje
się w leczeniu drugiej linii sunitynib, a w III linii sorafenib (w Polsce) lub regorafenib, który jest pochodną sorafenibu.
AF: A czy trwają badania kliniczne nad nowymi lekami?
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PR: W przypadku dalszego rozwoju nowotworu jest możliwość
włączenia chorego do badań klinicznych z nowymi lekami (np.
BLU-285, DCC-2618, crenolanib), które w badaniach I fazy wykazały obiecującą aktywność również w przypadku występowania
mutacji PDGFRA D842V. Badania z tymi lekami są dostępne również w Polsce - w Centrum Onkologii-Instytucie w Klinice, którą
prowadzę.

rafenibem lub enkorafenibem w monoterapii. Mediana przeżyć
wolnych od progresji choroby dla COMBO ENCO i BINI 450 wyniosła 14.9 miesiąca. Median przeżyć całkowitych wyniosła 33,6
miesiąca dla COMBO ENCO i BINI 450. Jedno z badań wskazywało również na wysoką skuteczność DCC-2618 w leczeniu
zaawansowanych GIST po progresji na standardowych lekach.
AF: Rok temu w warszawskim Centrum Onkologii we współpracy z firmą Roche otwarto pierwszy w Polsce Ośrodek Badań Wczesnych Faz, w którym prowadzone są badania kliniczne nowych terapii onkologicznych. Nad czym państwo
pracują?
PR: Ten rok pokazał, jak niezbędny był ten ośrodek. Otworzyliśmy ponad 10 badań I fazy i wprowadziliśmy do badań ponad
100 chorych, codziennie chorzy z całego kraju pytają się o możliwość takich badań. Co więcej, przeprowadzone kontrole potwierdziły wysoką jakość tego ośrodka na tle innych centrów na
świecie. Wiele z tych badań dotyczy nowych sposobów immunoterapii. Powstałe Centrum Naukowo-Przemysłowe i Ośrodek
Badań Wczesnych Faz likwiduje dotychczasową lukę w procesie
tworzenia nowoczesnych leków w Polsce. Umożliwia rozwój know-how polskich badaczy i tworzenie przez nich innowacji w medycynie. Projekty realizowane dotyczą badań przedklinicznych,
wczesnych faz badań klinicznych, jak również innych projektów
badawczo-wdrożeniowych w obszarze onkologii.
AF: W Europie z udziału w badaniach klinicznych może korzystać około 7 proc. wszystkich chorych na nowotwory, w Polsce zaledwie około 1 proc. Skąd te dysproporcje
i jak to zmienić?
PR: Pacjenci są nimi zainteresowani: większość aktywnie poszukuje takich możliwości leczenia. Niestety duża część lekarzy
w Polsce nie jest świadoma, jak ważne są badania kliniczne. Polscy pacjenci często albo nie trafiają do badań klinicznych, albo
otrzymują taką propozycję, kiedy ich choroba jest już zbyt zaawansowana.

AF: Niedawno wrócił pan z tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO)
w Chicago, na którym prezentowane są najnowsze wyniki
badań klinicznych – czy na temat nowotworów, w których
leczeniu się Pan specjalizuje pojawiły się jakieś obiecujące
doniesienia?

AF: Gdzie zatem pacjenci mogą szukać informacji?

PR: Oczywiście, najwięcej zdarzyło się w postępach w leczeniu nowotworów skóry, mamy coraz więcej danych
o skutecznym leczeniu uzupełniającym czerniaka po wycięciu
przerzutów. Przedstawiono również odległe wyniki badania klinicznego, które wykazało przewagę ze stosowania pembrolizumabu (immunoterapii anty-PD-1) nad ipilimumabem, u chorych
na zaawansowanego czerniaka. odsetek przeżyć 4-letnich u pacjentów leczonych pembrolizumabem wyniósł 42 proc. – przy
medianie okresu obserwacji 45,9 miesiąca. Spośród 556 chorych
103 (19 proc.) ukończyło zaplanowany 2-letni okres leczenia i przy
medianie okresu obserwacji ponad 20 miesięcy od zakończenia
terapii pembrolizumabem u 89 chorych (86 proc.) nie stwierdza
się progresji choroby, co świadczy o bezpiecznej możliwości odstawienia immunoterapii i utrzymującej się na nią odpowiedzi.
Zaprezentowano również znakomite wyniki przeżyć całkowitych
w badaniu COLUMBUS chorych na zaawansowanego czerniaka
z obecnością mutacji BRAFV600 porównującego zastosowanie
leczenia skojarzonego inhibitorem BRAF enkorafenibem (ENCO)
z inhibitorem MEK binimetynibem (BINI) w porównaniu z wemu-

AF: Kto może umieszczać tam informacje o badaniach?
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PR: Przy udziale Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej powstała Interaktywna Baza Badań Klinicznych (https://ibbk.pl/),
która ma umożliwiać dobranie danego pacjenta i lekarza do badania klinicznego.

PR: Firmy będące sponsorami badań klinicznych mogą umieszczać w bazie swoje badania, a lekarze zgłaszać do badań swoich
pacjentów.
AF: Niestety duża część polskich szpitali nie ma odpowiedniej infrastruktury ani kadry przygotowanej do prowadzenia
badań klinicznych.
PR: Znaczne przeszkody biurokratyczne są jedną z przyczyn
postrzegania naszego kraju jako nieprzyjaznego dla prowadzenia badań klinicznych. Opracowywana jest jednak nowa
ustawa o badaniach klinicznych, zgodna z nowym prawem Unii
Europejskiej, da ona szansę na finansowanie w naszym kraju badań klinicznych niekomercyjnych oraz przyspieszenie rejestracji badań. Dostęp do badań klinicznych jest prawem pacjenta
i powinien stanowić normalną opcję w opiece onkologicznej, jak to
ma miejsce w wielu innych krajach np. Wielkiej Brytanii. ■
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INSPIRUJĄCA

WIZYTA W SZKOCJI
Tekst i zdjęcia: Elwira Jeunehomme

Tekst i zdjęcia: Elwira Jeunehomme

Choć za oknem mamy jesień, ja wspomnieniami przeniosę się do maja. Wtedy długi, majowy weekend spędziłam na poznawaniu przykładów organizacji edukacji
przedszkolnej i szkolnej w Szkocji. To co zobaczyłam podczas wizyty, w ramach projektu ELAN PL European Local
Authority - Wizja Europejskiej Współpracy, w wybranych
przedszkolach i szkołach w Glasgow, było dla mnie –
nauczycielki z długoletnim stażem pedagogicznym –
niezwykle interesujące i inspirujące.
Dyrektorki i nauczyciele placówek, które odwiedziłam: St. Rose in Lima School, St. Maria Goretti Primary
School, Lamlash Nursey School, Hiltop Nursey School
i Belhaven Nursey School starały się pokazać różnorodność
prowadzonych działań edukacyjnych i wychowawczych.
Wszystkie powyżej wymienione placówki mają osiągnięcia w zakresie edukacji wielokulturowej. Wynika to stąd, że
uczniami tych szkół są również dzieci, które przyjechały do
Szkocji niemal z całego świata. W każdej z tych szkół, są też
polskie dzieci.
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Otwarcie szkoły na przybyszów z różnych stron świata i różnych kultur, podmiotowe traktowanie dziecka, przestrzeń dla
wszechstronnego rozwoju, opartego na samodzielnych aktywnościach dziecka było dla mnie, jako nauczyciela i rodzica najbardziej wartościowe, godne zatrzymania i refleksji.
Każdy w szkole musi czuć się dobrze, bezpiecznie, być szanowanym i ważnym.
Obserwując różne rozwiązania z zakresu edukacji wielokulturowej przekonałam się, że tak niewiele potrzeba, by ktoś inny
czuł się z nami dobrze.
Przyjęcie nowego ucznia do społeczności szkolnej może odbywać się zwyczajnie i sympatycznie.
Welcome, hola, benvenuto, cześć. Na drzwiach wejściowych
znajdują się napisy z powitaniami w różnych językach. Czytając
powitanie w ojczystym języku uczeń - obcokrajowiec zaczyna
czuć się jak u siebie. Dyrektorka Hiltop Nursey School osobiście
wita dzieci przychodzące do przedszkola na drugą zmianę i ich
rodziców. Nowi uczniowie przynoszą do szkoły zdjęcie zrobione
z rodzicami i rodzeństwem, wraz z krótkim opisem swojej rodziny. Fotografie zawieszane są na specjalnej tablicy, na której
zamieszczane są również wiadomości o ważnych wydarzeniach
z życia uczniów, np. narodziny młodszego rodzeństwa.
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Dyrektorka Lamlash Nursey School przygotowała na własny
użytek segregatory ze zwrotami w różnych językach, by łatwiej
było jej się porozumieć z rodzicami, którzy jeszcze nie mówią
po angielsku.
Różnice i różnorodność są, szansą na kształtowanie wrażliwości i otwartości umysłu, uczą wzajemnego szacunku. Co jakiś
czas w przedszkolu lub szkole organizowane są dni kultury różnych narodowości. Społeczność szkolna poznaje wtedy kulturę
kolegów pochodzących z innych krajów. Na organizowanych
z tej okazji zajęciach uczą się geografii, poznają ciekawe miejsca,
flagi państwowe, zwierzęta zamieszkujące dany kraj, próbują
nowych potraw, słuchają niezwykłych bajek.
Nauczycielki noszą, zawieszone na jednej „smyczy” na
szyi - ofoliowane piktogramy przedstawiające różne przedmioty i czynności z podpisami w języku angielskim. Dziecko, które
nie zna jeszcze języka angielskiego, a chce coś zakomunikować
swojej nauczycielce, posługuje się tymi obrazkami. Wyjmuje ze
zbioru odpowiedni obrazek, który pozwala nauczycielce zrozumieć, co dziecko chce powiedzieć.
W katolickiej szkole St. Rose in Lima School uczą się też dzieci innych wyznań. Wszyscy szanują się i pozostają przy swojej
religii.
Ulubione dziecięce zabawy wodą, piaskiem - nie tylko na
plaży. Samodzielnie działam, badam, tworzę.
Sale przedszkolne są tak urządzone, by tworzyć dziecku
przestrzeń dla samodzielnych aktywności pod dyskretną kontrolą nauczyciela i asystenta. Przestrzeń, która zachęca do poszukiwania, sprawdzania, doświadczania. Są to aktywności, które wyzwalają pozytywne emocje, sprzyjają efektywnemu przyswajaniu
nowej wiedzy, rozwijają wyobraźnię i kreatywność.
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Stojąc przy ogromnym pojemniku, dzieci wycinają nożyczkami, nikt nie obawia się, związanego z wycinaniem
bałaganu.
Pod okiem nauczycielki, na specjalnych zajęciach, dzieci uczą się krojenia prawdziwym nożem.
W każdej sali jest duży, plastikowy
pojemnik
z wodą, przy którym dzieci ubrane w nieprzemakalne fartuchy przelewają wodę, wykorzystując do tego różne pojemniki, lejki i inne potrzebne akcesoria.
Dla tych, co nie lubią mokrego jest pojemnik z piachem. Tu odbywa się przesypywanie i inne ulubione zabawy piaskiem.
Nie chcesz bawić się wodą, piachem... możesz polepić
różnego rodzaju masami plastycznymi.
Dla dzieci potrzebujących więcej ruchu, postawiono
w sali małą huśtawkę dla dwójki dzieci, zjeżdżalnię, ustawiono mały, drewniany tarasik widokowy, na który dzieci
wchodzą po schodkach i obserwują sale z wysoka.
Dzieci potrzebujące odpoczynku bądź chwili wyciszenia mogą skryć się w przytulnym, małym namiocie
z poduszkami. W sali możemy zobaczyć też miękką kanapę, na której dziecko siedząc obok nauczycielki słucha głośnego czytania.

Na zakończenie semestru (mają ich trzy) – dzieci duże
i małe podsumowują wspólnie z rodzicem to, czego nauczyły
się w danym czasie. Dziecko opowiada, rysuje, a rodzic zapisuje to, co usłyszy od dziecka. Nauczyciel zaś przygotowuje
opis kompetencji dziecka. Wskazuje obszary, umiejętności,
nad którymi dziecko powinno jeszcze pracować, czyli rozwijać
lub doskonalić.
Razem z grupą czterolatków poszłam na wycieczkę do
pobliskiego parku, by zbierać śmieci.
Dzieci ubrane w kalosze i niebieskie kombinezony, dostały do ręki kijki ze specjalnym uchwytem do zbierania śmieci.
Byłam zdumiona zręcznością tych maluchów.

Poza dowolnymi zabawami dzieci, samodzielnie wybieranymi i organizowanymi, nauczycielki proponują dzieciom
wspólne zajęcia grupowe. Stałym punktem dnia jest spotkanie całej grupy w południe, przed lunchem, kiedy to część
dzieci pozostaje na popołudnie a reszta wraca do domu. Jest
to czas na wspólną zabawę ze śpiewem lub porozmawianie
o tym, co ważne. W tym spotkaniu, mile widziani są również
rodzice, którzy przyszli odebrać dziecko. Spotkanie takie
służy budowaniu fajnej atmosfery w grupie, nawiązywaniu
bliskich relacji.

Zanim dzieci rozeszły się, nauczycielka rozdała dzieciom
czerwone wstążeczki. Każde z nich samodzielnie miało zaznaczyć swój teren, czyli wybrać miejsce, do którego chce samodzielnie dojść by czuć się bezpiecznie. Była jeszcze jedna
zasada - dziecko musiało być widziane przez nauczycielkę.
Jedne dzieci poszły ze swoją wstążeczką bliżej, inne dalej,
nauczycielka z oddali obserwowała dzieci zbierające śmieci.
Kiedy któreś z nich zapomniało o ustaleniu, inne natychmiast
reagowały i biegły za nim.

W sali przedszkolnej Lamlash Nursey School stoi stojak na kalosze. Bez względu na pogodę, dzieci szkockich
przedszkoli i szkół wychodzą na powietrze: na przedszkolny
plac zabaw, na spacer do parku, bądź na boisko szkolne.
Muszą więc mieć zabezpieczone, odpowiednie ubranie.

Przedszkolny bankomat, czyli nauka zarządzania swoimi
pieniędzmi: Na korytarzu w Hiltop Nursey School stoi prawdziwy bankomat, z którego dzieci same, za pomocą prawdziwej karty bankomatowej wypłacają swoje pieniążki, kiedy idą z nauczycielką na wycieczkę. Nauczyciele, wspólnie
z rodzicami ustali, że dziecko może w domu „ zarobić” maksymalnie 1 funta na tydzień. W poniedziałek może go wpłacić
przez bankomat na swoje konto, a kiedy będzie potrzebował
wypłacić. Zdaniem nauczycielek, jest to bardzo dobry sposób nauczenia dzieci liczenia oraz racjonalnego gospodarowania pieniążkami. Wiek? Można zaczynać tę naukę już
w przedszkolu.

Pojemnik z piachem i wodą w sali, a na przedszkolnym
placu zabaw prawdziwe błotko. W Lamlash Nursey School
czeka dzieci kolejna atrakcja, zabawa prawdziwym błotem.
Zamiast plastikowych wiaderek i łopatek - prawdziwe, ciężkie, metalowe garnki, patelnie, rondelki, prawdziwe szczotki, szufelki. Jest nawet prawdziwa taczka, która na pewno
przyda się podczas zabawy.
Uczę się respektowania zasad i odpowiedzialności.
Dzieci z pomocą dorosłych planują swoje aktywności.
W ich dziecięcym języku, planują to co chcą robić, czego
chcą się nauczyć. Dyrektor spotyka się z nauczycielami raz
na tydzień, by zaplanować działania przedszkola lub szkoły
z uwzględnieniem pomysłów dzieci lub uczniów ze szkoły.
Planują nawet dzieci, uczestniczące w indywidualnych zajęciach wspierających rozwój.

Podsumowując - to co zobaczyłam i czego dowiedziałam
się podczas wizyty w Szkocji, utwierdza mnie w przekonaniu,
że proces edukacji może być wyzwaniem, pasją a na pewno
szansą na kreatywne i satysfakcjonujące działanie.
Wiele rozwiązań, które poznałam, mam zamiar włączyć
w swoje nauczycielskie działania. Zaś spostrzeżeniami i przemyśleniami, które tu zebrałam, chciałabym zainspirować do
poszukiwań wszystkich, którzy wychowują lub pomagają przy
wychowywaniu oraz uczą dzieci duże i małe. ■
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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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Jak przygotować się
na przyjazd karetki?
Tekst: Adrian Zadorecki

KIEDY WEZWAĆ POMOC?
Nie w każdym przypadku przyjazd zespołu karetki jest konieczny. Jeśli pojawiają się wątpliwości, warto na głos wymówić słowa „pogotowie ratunkowe” i zastanowić się, czy poszkodowana osoba faktycznie wymaga „ratunku”.

Wezwanie pogotowia ratunkowego
zawsze wiąże się z dużym stresem.
Szczególnie, jeśli bliska ci osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy.
Wówczas ciężko jest zachować zimną
krew i zwrócić uwagę na cokolwiek,
co nie jest związane z jej bezpieczeństwem i zdrowiem.
Dobra współpraca z pogotowiem ratunkowym jest niezmiernie istotna.
Tylko dzięki niej zespół karetki ma
szansę szybko dotrzeć do pacjenta.

Ambulans wzywamy wyłącznie w nagłych stanach zagrożenia życia lub nagłego i poważnego pogorszenia stanu zdrowia, który wymaga natychmiastowej interwencji
medycznej.
Do takich stanów należą:
• utrata lub zaburzenia świadomości,
• drgawki,
• ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca,
nasilona duszność,
• nagły i ostry ból brzucha, uporczywe wymioty,
• ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność)
będące efektem zażycia leku lub użądlenia,
• ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta,
• zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
• rozległe oparzenia,
• udar cieplny lub wyziębienie organizmu,
• porażenie prądem,
• podtopienie lub utonięcie,
• upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem
urazu,
• gwałtownie postępujący poród,
• dokonana próba samobójcza,
• agresja spowodowana chorobą psychiczną.
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DOKŁADNY ADRES
WEZWANIE POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
Jeśli uznasz, że interwencja zespołu
ratownictwa medycznego jest niezbędna,
zadzwoń:
• z telefonu stacjonarnego
pod numer 999

Przyjazd na miejsce zdarzenia jest właśnie pierwszym zadaniem ratowników. Dlatego trzeba pamiętać, by dom lub
mieszkanie były wyraźnie oznaczone.
Numer domu jest ważny nie tylko dla listonosza. Zadbaj
o to, aby był duży i widoczny z drogi.
Postaraj się, żeby nie zasłaniały go drzewa lub krzewy. Jeśli
masz możliwość, zainstaluj przy nim dodatkowe oświetlenie.
Jeśli twoja ulica niedawno zmieniła nazwę, powiedz o tym
dyspozytorowi. Krótkiego zdanie: „Kwiatowa, dawniej
Pstrowskiego” nie zajmie wiele czasu w rozmowie a zdecydowanie ułatwi zespołowi karetki dotarcie pod właściwy adres.

• z telefonu komórkowego

pod numery 999 lub 112

PO ZGŁOSZENIU SIĘ DYSPOZYTORA,
PODAJ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
• miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja,
punkty orientacyjne),
• powód wezwania pogotowia,
• kto potrzebuje pomocy, w jakim jest stanie,
• kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.
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WYJDŹ NA SPOTKANIE
Jeśli mieszkasz na wsi lub na osiedlu pod miastem wiesz
dobrze, że często numery budynków nie są nadawane w „logicznym” porządku. Poproś kogoś z rodziny lub sąsiada, by
wyszedł przed posesję i pomachał zespołowi karetki. W nocy
doskonałą pomocą będzie latarka. Wówczas z daleka zespół
ratowniczy będzie widział gdzie powinien dojechać.

OTWÓRZ BRAMĘ
Czasem naprawdę liczy się każda sekunda. Karetka może
zaparkować przed twoją posesją, ale jeśli sytuacja będzie wymagała natychmiastowego transportu pacjenta do szpitala,
zespół ratowniczy straci cenny czas czekając aż ktoś otworzy
bramę i umożliwi podjechanie pod drzwi domu.

ZWIERZĘTA
Wiesz dobrze, że psy, koty czy zwierzęta gospodarcze nie
czują się najlepiej w zamknięciu i jeśli masz taką możliwość,
z pewnością pozwalasz im na swobodę. Zwierzęta nie lubią
jednak obcych. Dlatego, gdy wzywasz karetkę zadbaj o to by
je odizolować i umieścić w bezpiecznym miejscu. Nie tylko
oszczędzisz im niepotrzebnego stresu, ale również unikniesz
ryzyka, że zaatakują ratowników.

PAMIĘTAJ: TO DYSPOZYTOR KOŃCZY
ROZMOWĘ I ROZŁĄCZA SIĘ!
Dopóki tego nie zrobi, musisz odpowiedzieć
na wszelkie pytania i postępować zgodnie
z instrukcjami, których udzieli. Być może, zanim
dotrze karetka, będziesz w stanie udzielić
poszkodowanym pierwszej pomocy.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Wiadomo, że w sytuacji gdy bliska ci osoba potrzebuje
natychmiastowej pomocy, „papierki” są ostatnią rzeczą jaka
wydaje się być istotna. Dla zespołu ratowniczego są jednak
ogromne ważne. Wypisy ze szpitala, ostatnie badania i lista
przyjmowanych leków (w tym alergie na nie) zawierają podstawowe informacje, dzięki którym można szybciej postawić
diagnozę.
Przygotuj również dowód osobisty pacjenta. Na jego podstawie ratownicy, a dalej szpital, mogą przygotować konieczne dokumenty. To zrozumiałe, że jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy musisz wybrać numer alarmowy 999 lub 112, głos
więźnie w gardle i jedyne co przychodzi do głowy to: „Ratunku! Proszę przyjechać szybko”.
Pamiętaj, że dyspozytor wie o tym, jak ciężka to dla ciebie
sytuacja. Zaufaj mu, posłuchaj i odpowiedz na pytania. Tylko
od twojej współpracy z osobą po drugiej stronie słuchawki
a później z zespołem karetki zależy, jak szybko pomoc dotrze
na miejsce. ■

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (13) / 2018

OKIEM SPECJALISTY
PRAWO

Tekst: Marcin Juwa

Problematyka
odszkodowań
za błędy lekarskie
Część 1
Błędy lekarskie w Polsce

Błędy lekarskie, są problemami,
z którymi przeciętny obywatel
może spotkać się na co dzień, jednak często są one ukrywane przed
opinią publiczną, a także przed samym poszkodowanym. Jednakże,
co pewien czas w mediach można
spotkać się z bulwersującymi sytuacjami, w których pacjenci zostają
pokrzywdzeni w wyniku błędnych
decyzji lekarzy.

W 2003 roku lekarz Jacek R. odbierał poród i nie podjął
decyzji o zastosowaniu cesarskiego cięcia. W wyniku dalszych komplikacji lekarz zastosował większą ilość oksytocyny,
a następnie chwyt Kristellera, którego używanie jest zabronione. W wyniku podjętych działań, dziewczynka urodziła
się z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym, którego
następstwem było czterokończynowe porażenie mózgowe.
Dziewczynka zmarła w wieku 5 lat. W 2006 roku w poznańskim ośrodku zdrowia 20 letnia kobieta Karolina M. zmarła
w 7. miesiącu ciąży. Oczekiwała bliźniaków. Najpierw w jej
łonie zmarło jedno, a następnego dnia drugie dziecko. Lekarze nie zdecydowali się na cesarskie cięcie, w wyniku czego
doszło do tragicznej śmierci dorosłej kobiety i dwójki nienarodzonych dzieci. Z kolei w 2012 roku zmarł z winy lekarzy
13 letni Bolesław K. Rodzice, którzy jeździli do szpitali byli
odsyłani do domów bez skierowania na badanie krwi chłopca. Dopiero w prywatnej klinice postawiono diagnozę – ostrą
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białaczkę szpikową. W tym samym roku w Lublinie 5-letniego
chłopca lekarze leczyli na kolkę, podczas gdy dziecko miało
wylew. Krwiak, który powstał u chłopca, zaczął uciskać rdzeń
kręgowy. Natomiast 3-letni Kubuś po zapisanych przez lekarza lekarstwach nagle zmarł.
Takich spraw w Polsce jest wiele, a ich liczba stale rośnie.
W tym miejscu warto przedstawić dane CBOS, z których wynika, że aż 33% Polaków doświadczyło błędów lekarskich,
a 15% wskazało, że ofiarą błędów medycznych padły ich
dzieci. Natomiast 19% Polaków często lub zawsze po konsultacji z lekarzem stara się uzyskać opinię innego lekarza1 .
Ponadto 58% badanych wskazało, że w swoim bezpośrednim otoczeniu nie zetknęło się z przypadkiem błędu w leczeniu, niedbalstwem lub brakiem należytej staranności,
którego skutkiem był uszczerbek na zdrowiu pacjenta, natomiast aż 41% zadeklarowało, że z taką sytuacją się spotkało. Biorąc pod uwagę osobiste doświadczenia, aż 26%
wskazało, że zdarzyło się, iż lekarz postawił złą diagnozę lub
zalecił leczenie, które okazało się błędne. Co czternasty badany (7%) uznał, że podczas pobytu w szpitalu źle go leczono lub nieprawidłowo zoperowano. Z kolei co dwudziesty
(5%) uznał, że podczas pobytu w szpitalu otrzymał nieodpowiednie lekarstwo lub niewłaściwą dawkę, albo nie otrzymał
leku, którego powinien dostać. Najczęściej błędów lekarskich doświadczyli, albo zwrócili na nie uwagę, osoby z wyższym wykształceniem (47% - tak; 53% - nie), podczas gdy
z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym 81% wskazało, że nie doświadczyło błędów lekarskich.
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Należy jednak podkreślić, że w Polsce nie są prowadzone rejestry błędów lekarskich. Naczelna Rada Lekarska oraz Ministerstwo Zdrowia nie są zainteresowane tego
typu statystyką. Z kolei w polskich prokuraturach utworzono specjalne wydziały, które zajmują się błędami lekarskimi.
W 2016 r. liczba postępowań prowadzonych przez prokuratury
w całym kraju w sprawie błędów medycznych wzrosła o 45%
w stosunku do lat ubiegłych i osiągnęła wysokość 4963
spraw. Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej obliczył, że 3450 postępowań dotyczących
błędów lekarskich toczy się w prokuraturach rejonowych,
a 1051 w prokuratorach okręgowych. W 2016 roku w prokuraturach rejonowych wszczęto 462 śledztwa dotyczące zgonów pacjentów. Ponadto decyzjami zakończono 1767 spraw,
a w 113 wydano akt oskarżenia.

Problemy definicyjne
Na samym początku warto zastanowić się czym są błędy lekarskie. W polskim prawie oraz w medycynie trudno jest odnaleźć definicję „błędu lekarskiego”, „błędu medycznego”
lub „błędu w sztuce lekarskiej”. Są to pojęcia definiowane
różnorodnie, ponieważ medycyna jest nauką przyrodniczą,
w której precyzyjne definicje zależą od faktów biologicznych,
a tych z kolei nie da się zredukować do rozłącznych kategorii
prawnych2. Ocena prawna czynności lekarskich nie należy zatem do działań łatwych i prostych.
Zrozumienie, czym są błędy lekarskie wymaga zapoznania
się ze wskazówkami interpretacyjnymi, do których zalicza się
orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wyrok SN z dnia 13 grudnia
1958 roku (IV K 28/58, „Państwo i Prawo” 1960, nr 1, s. 200-

203) odnoszącego się do błędu w sztuce lekarskiej wskazał,
iż odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaną
przez niego pracą zawodową opiera się na trzech zasadniczych przesłankach, do których należą błąd w sztuce lekarskiej, związek przyczynowy między opartym na błędzie sztuki
zabiegiem lekarskim, a jego skutkiem oraz wina w rozumieniu
kodeksu karnego. Z powyższego można wywnioskować, że
błąd w sztuce lekarskiej nie jest utożsamiany z winą, ale wina
jest jedną z przesłanek, która stanowi samodzielny element
odpowiedzialności karnej lekarza.
Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
8 września 1973 roku (I KR 116/72, OSNKW 1974, nr 2, poz.
26), w którym posłużono się pojęciem „zawinionego błędu
sztuki lekarskiej”, jako warunku sine qua non odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu pacjenta w związku z zabiegiem leczniczym. Przez zawiniony błąd lekarski SN rozumie taką sytuację, w której lekarz,
przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności istniejących
w chwili zabiegu, a przede wszystkim tych danych, które miał
wówczas do dyspozycji lub którymi mógł dysponować, postąpił niezgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej. Rozumiany w ten sposób błąd sztuki lekarskiej, aby mógł stać się
przyczyną odpowiedzialności karnej lekarza, musi być błędem
przez niego zawinionym. Wymaga to ustalenia z uwzględnieniem wszystkich realiów danego przypadku i odtworzenia
rzeczywistego wewnętrznego procesu motywacyjnego na
podstawie faktów zewnętrznych i właściwości osobistych
sprawcy. W wyroku tym wskazano, że: „nie każdy błąd diagnostyczny stwierdzony ex post może być uznany eo ipso za błąd
sztuki lekarskiej, który należy oceniać z pozycji ex ante, czyli
w zależności od zakresu informacji rzeczywiście posiadanych
przez lekarzy stawiających diagnozę czy dostępnych dla
nich przy odpowiednim staraniu”. Wyrok ten wyraził pogląd,
iż wskazania nauki oraz inne okoliczności wpływające na realizację czynności leczniczych powinny być oceniane ex ante,
czyli zgodnie ze stanem wiedzy na chwilę podejmowania
tych czynności. Ocena oparta na stanie ex post, a więc dokonywana najczęściej po przeprowadzeniu zabiegu, nie ma
znaczenia dla kwestii prawidłowości przebiegu procesu leczniczego. Oznacza to, że pomiędzy dokonanym zabiegiem,
a chwilą oceny jego przebiegu upływa określony czas. Biorąc
pod uwagę, że medycyna to nauka dynamicznie rozwijająca
się, przez ten określony wycinek czasu może ulec przemianie,
a zastosowana diagnoza czy proces leczniczy mogą być już
nieaktualne na czas oceny. Na dzień przeprowadzenia zabiegu, należałoby go ocenić, jako zgodny z lege artis, jednak
w momencie jego oceny, medycyna już go za taki nie uznaje.
Ocena czynności lekarza przez pryzmat wiedzy i sztuki medycznej została poruszona w orzeczeniu Sądu Najwyższego
z dnia 1 kwietnia 1955 r. (IV CR 39/54, OSN 1957, nr 1, poz.
7), w którym stwierdzono, że „błędem w sztuce lekarskiej jest
czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii,
niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym”. Należy wskazać, że spełnienie najwyższych standardów wiedzy i sztuki lekarskiej nie jest zawsze możliwe, gdyż
wynika to z okoliczności niezależnych od lekarza. Do tych
okoliczności zaliczyć należy przede wszystkim wyposażenie
szpitala, sprzęt, niemożność zapoznania się z najnowszymi
metodami leczenia z powodu ograniczenia dostępu do fa1. Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy, [w:] Komunikat z badań CBOS, Warszawa, nr 165/2014.
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PRAWO
się metodami niezweryfikowanymi naukowo lub uznanymi
przez naukę za szkodliwe i bezwartościowe.
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.
Dz. U. z 2012 r, poz. 159 z późn. zm.) można dokonać próby
odnalezienia legalnej definicji pojęcia błędu medycznego.
Ustawodawca wprowadza pojęcie zdarzenia medycznego,
a także określa specyficzne zasady i tryb dochodzenia roszczeń za zdarzenia medyczne przed komisjami wojewódzkimi.
W art. 67a ww. ustawy wskazano, że za zdarzenie medyczne uważa się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe
leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczeniem,
w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego; zastosowaniem
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

chowej literatury, zbyt duża ilość pacjentów w stosunku do
obsługi medycznej i wiele innych. Problemy w tym obszarze
(brak odpowiednich sił i środków) spowodują, że będą one
miały wpływ na jakość wykonanej usługi medycznej, ale również na możliwość spełnienia najwyższych wymagań stawianych lekarzowi. Sąd Najwyższy używając wyrażenia „dostępnymi” uwzględnia faktyczną możliwość sprostania stawianym
wymogom aktualnej wiedzy medycznej.
W tym miejscu należy odnieść się do art. 4 Ustawy
z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.
U. 2002, nr 21, poz. 204 ze zm.), który wskazuje, że lekarz
ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Z kolei uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia
1 grudnia 1998 r. (III CKN 741/98, OSN 1999, nr 6, poz. 112)
zawiera stwierdzenie, że „powszechne ubezpieczenie społeczne wyklucza (...) stosowanie metod i środków starych, nie
rokujących (czy gorzej rokujących) skuteczności - jeżeli są one
powszechnie zastępowane innymi metodami leczenia”. Należy zatem wskazać, że powyższe akty wyraziły istotne ograniczenie swobody lekarza co do wyboru metody leczenia.
Jeżeli ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazała
na działania zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, to w uzasadnieniu do wyroku zwrócono uwagę na
fakt obowiązku zastępowania starych metod innymi metodami leczenia o wyższej skuteczności. Oznacza to, że lekarz nie
może kierować się swobodą wyboru kierunku leczenia poprzez dobór tych metod i leków, które przez naukę medyczną zostały uznane za nieaktualne i mało skuteczne. Swoboda
wyboru metody postępowania z pacjentem została wskazana
w art. 6 Kodeksu etyki lekarskiej, w którym stanowi się, że „lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania,
które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć
czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy”. Z kolei art. 57 ust.
1 Kodeksu etyki lekarskiej, zabrania lekarzowi posługiwania

Należy podkreślić, że ww. ustawa nie używa sformułowania
„błąd medyczny”, jednakże z treści tego przepisu w sposób
jednoznaczny oraz zupełny możemy rozpoznać, jakie zdarzenia muszą wystąpić, żebyśmy mogli uznać powstanie zdarzenia medycznego. ■
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Jedzenie
to także
lekarstwo!
wywiad z Kimberly Tessmer

Agnieszka Fiedorowicz: I pomyśleć, że wcale nie planowała
Pani zostać dietetykiem!

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz

Kimberly Tessmer: Tak, to prawda. Przez pierwsze dwa lata koledżu studiowałam biznes, ale szybko zrozumiałam, że te studia są
za mało związane z pracą z ludźmi, a ja to właśnie chciałam robić.
Zmieniłam kierunek i zostałam dietetykiem. Prowadzę praktykę
w Ohio oraz serwis Nutrition Focus, www.nutrifocus.net, który
specjalizuje się w doradzaniu w kwestiach żywieniowych, opracowywaniu menu.
AF: Jest Pani też autorką wydanej niedawno po polsku bestsellerowej serii poradników „Leczenie odżywianiem” (Refluks,
zdrowe jelita, Cukrzyca typu 2, Stany zapalne). Co zainspirowało Panią do napisania tej serii?

Dlaczego odpowiednie odżywianie jest
ważnym elementem leczenia, jakie triki stosować, by jeść zdrowiej ulubione
potrawy np. spaghetti, czym zastąpić
modną „głodówkę” radzi Kimberly A.
Tessmer, amerykańska dietetyczka, autorka wydanej niedawno po polsku bestsellerowej serii poradników Leczenie
odżywianiem (Refluks, Zdrowe jelita,
Cukrzyca typu 2, Stany zapalne).

KT: Chciałam uświadomić ludziom, że poza stosowaniem leków są
inne sposoby, które mogą wspomóc nam walczyć z dolegliwościami zdrowotnymi, tak popularnymi jak refluks czy problemy z jelitami. Czasem pracownicy służby zdrowia od razu sięgają po silne
leki, zamiast spróbować innych metod, jak zmiany diety. A odpowiednie jedzenie to też lekarstwo!
AF: Sama sięgnęłam po jedną z Pani książek „Leczenie odżywaniem - refluks”, ponieważ zmagam się z nadkwasotą. Jak
chyba większość ludzi „maskowałam” ten problem, biorąc coraz większe ilości środków zobojętniających kwas żołądkowy,
a także leków, które ograniczają jego wydzielanie.
KT: Tak. Wiele osób, cierpiących na chorobę refluksową przełyku (GERD) ogranicza się do brania leków. Nie wie, że wiele leków,
używanych w leczeniu GERD może być zażywana TYLKO czasowo,
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aby wyleczyć przełyk. Ludzie biorą je stale, latami, co może
powodować dodatkowe problemy. Bez odpowiedniej ilości
kwasu żołądkowego pokarmy nie są rozbijane prawidłowo,
co skutkuje mniejszą absorpcją wielu witamin i minerałów,
w tym wapnia, witamin D, B12, magnezu czy żelaza. Może to
prowadzić do osteoporozy czy anemii. Tymczasem przejście
na odpowiednią dietę może nam pozwolić pozbyć się problemu na stałe.
AF: W każdej z Pani książek zamieszcza Pani listę produktów „rekomendowanych” i „nierekomendowanych”
dla danego typu schorzenia. Ucieszyłam się, gdy na liście
produktów, które mogą mi pomóc znalazłam uwielbiane
przez mnie pistacje czy migdały, imbir czy owoce morza
(!), ale lista produktów, których powinnam unikać wpędziła mnie w czarną rozpacz: nie wiem, jak zrezygnować
z kawy, czekolady, a przede wszystkim pomidorów!
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KT: Pocieszę panią, pomidory jako silnie kwasowe nie są
wprawdzie zalecane w przypadku problemów z refluksem,
ale ludzie mogą różnie reagować na różne produkty. Może
w Pani przypadku wystarczy zrezygnować z nadmiaru kawy,
ograniczyć spożycie potraw ostrych, smażonych, odstawić
cytrusy? Jak się przekonać, co nam szkodzi, a co nie? Najlepiej zacząć prowadzić dziennik żywieniowy, w którym będzie Pani notować, co Pani je i pije oraz symptomy, jakie występują po zjedzeniu/wypiciu konkretnych produktów. Jeśli
po pewnym czasie nie zaobserwuje Pani nasilenia objawów
refluksu po spożyciu pomidorów może ich Pani nie unikać.
W razie wątpliwości radzę skontaktować się ze specjalistą
dietetykiem, który pomoże Pani przejść przez proces eliminacji konkretnych produktów krok po kroku.
AF: Zmiana nawyków żywieniowych nie jest łatwa, można
jednak sobie „pomóc” stosując różne triki psychologiczne. U mnie działa np. zmiana rozmiaru talerzy z dużych na
małe – w ten sposób porcja jedzenia, jaką nakładam na
talerz zawsze wydaje mi się odpowiednio duża.
KT: Tak! To świetnie działa. Dobrze jest nie jeść podczas
oglądania telewizji, bo jemy wtedy nieświadomie i zjadamy
więcej. Nie musimy też rezygnować ze wszystkich ulubionych
potraw czy przekąsek, ale spróbujmy zastąpić je ich zdrowszą
wersją np. napoje gazowane możemy zastąpić schłodzoną
zieloną herbatą, zamiast frytek zjeść pokrojonego ziemniaka,
upieczonego z odrobiną oliwy…
AF: Ma Pani taką ulubioną niezdrową potrawę, którą stara
się Pani gotować w bardziej zdrowy sposób?
KT: Oczywiście każdy z nas ma „grzeszne przyjemności” nawet gdy jest dietetykiem! Ja uwielbiam spaghetti. Gotuję je
sama, więc mam wpływ na to, co jest „w środku” – sos przygotowuję na bazie mielonego mięsa z chudej piersi indyczej
i kiełbasek z indyka, co ogranicza zawartość tłuszczu w potrawie. Zamiast zwykłego używam – ku przerażeniu rodziny
– pełnoziarnistego makaronu, ale mi naprawdę to danie smakuje. Czasem robię „makaron” z warzyw np. cukinii!
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AF: Wiele popularnych diet opiera sie na tzw. detoksie
lub nawet głodówce, które „obiecują” oczyszczenie układu pokarmowego z toksyn.
KT: Diety typu detoks są dla mnie – delikatnie mówiąc – kontrowersyjne. Nasz organizm posiada system detoksykujący,
wątroba zajmuje się pozbyciem toksyn, a bakterie w jelitach
detoksykują zbędne produkty przemiany materii. Głodówka
czy detoks może zachwiać tym systemem, zaburzając równowagę bakteryjną jelit. Zamiast detoksu polecam wyeliminować z diety cukier, jeść organiczne, pełnowartościowe produkty – nie przetworzone, można na jakiś czas zrezygnować
z nabiału i skrobi, ale lepiej skonsultować to z lekarzem.
AF: W Pani książkach znajdziemy przykładowe 14-dniowe jadłospisy, które zamieszcza Pani w każdej z e swoich
książek pokazują, że jeść zdrowo nie znaczy nudno czy
niesmacznie. Daje też Pani wskazówki, jak robić zakupy –
dlaczego to takie ważne?
KT: Ludzie powinni być bardziej świadomi tego, co jedzą –
a zacząć należy od czytania etykiet kupowanych produktów.
Na co zwracać uwagę? Na zawartość kaloryczną produktów,
unikać tłuszczów nasyconych, nadmiaru cukru, soli, a zwiększać spożycie błonnika i tłuszczów nienasyconych zwłaszcza
omega-3, które znajdują się w tłustych rybach i wielu produktach roślinnych, takich jak orzechy włoskie, soja, siemię
lniane, oliwa z oliwek. Zamiast produktów przetworzonych
należy sięgać po takie, które mają, jak najmniej składników,
jak najmniej dodatków.
AF: W książce „Leczenie dożywaniem. Zdrowe jelita” pisze Pani o diecie FODMAP. Na czym ona polega?
KT: Dieta FODMAP to skrót od Fermentable, Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, Polyols, czyli „ulegające fermentacji oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy
i poliole”, różne typy węglowodanów krótkołańcuchowych.
AF: Są one jak Pani pisze „swoistym fast foodem dla bakterii jelitowych: kiedy bakterie odżywiają się nimi, niektóre osoby, zwłaszcza te cierpiące na zespół jelita drażliwego, odczuwają dolegliwości takie jak gazy, wzdęcia
i wodniste biegunki.”
KT: W ramach tej diety sprawdza się całkowitą ilość spożycia
tego typu węglowodanów i stara się obniżyć poziom ich spożycia. To program wykorzystywany przez specjalistów od dietetyki, który pomaga leczyć niektóre dolegliwości jelitowe,
zwłaszcza zespół jelita drażliwego. Dieta ta łagodzi również
objawy nieswoistego zapalenia jelit (chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
AF: Czy z Pani książek mogą korzystać osoby, które nie mają
problemów zdrowotnych, takich jak refluks czy cukrzyca?
KT: Oczywiście. Prawidłowe odżywianie nie tylko leczy, ale
zapobiega problemom, które mogłyby pojawić się w przyszłości! Rekomenduję szczególnie książkę „Zdrowe jelita”.
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PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS
DLA OSÓB MAJĄCYCH PROBLEMY Z JELITAMI:

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS
DLA OSÓB WALCZĄCYCH Z REFLUKSEM:
ŚNIADANIE
2 pełnoziarniste gofry,
½ szklanki borówek (świeże lub mrożone),
2 łyżki ulubionego syropu light
2 plastry gotowanego bekonu z indyka
1 szklanka odtłuszczonego mleka
herbata imbirowa
PRZEKĄSKA
1 szklanka serka wiejskiego, chudego
1 szklanka pokrojonej w kostkę papai
OBIAD
Kanapka: 90 g piersi z indyka,
1 plasterek chudego sera szwajcarskiego,
2 liście szpinaku,
2 łyżki purée z awokado lub guacamole,
2 kromki pełnoziarnistego pieczywa, tostowanego
8 małych marchewek (baby carrots),
2 łyżki dressingu
10 pieczonych chipsów tortilla
PRZEKĄSKA
1 pełnoziarnista muffinka angielska, tostowana
1 łyżka masła orzechowego o niskiej zawartości tłuszczu
1 szklanka odtłuszczonego mleka
LECZENIE ODŻYWIANIEM. REFLUKS160
KOLACJA
Stir-Fry: 150 g krewetek bez ogonków, pokrojonych;
½ szklanki krojonego kopru włoskiego;
½ szklanki groszku cukrowego;
½ szklanki słodkiej czerwonej papryki;
1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin;
3 łyżki sosu sojowego light;
½ łyżeczki mielonego imbiru.
Wymieszaj do połączenia składników; podawaj z gotowanym brązowym ryżem.
(źródło: Kimberly A. Tessmer,
Leczenie odżywaniem. Refluks., Vivante 2017)

ŚNIADANIE
Płatki owsiane górskie ugotowane na wodzie, z malinami,
siekanymi orzechami włoskimi, szczyptą cynamonu i mlekiem
migdałowym light
Kombucza
PRZEKĄSKA PRZEDPOŁUDNIOWA
Plasterki jabłka z masłem migdałowym
Sok żurawinowy (100%)
OBIAD
Pierś z kurczaka bez skóry, ugotowana i pokrojona
Purée z awokado
Liście młodego szpinaku i krojony pomidor
Pełnoziarnista tortilla lub pełnoziarnista pita
Zielone lub czerwone winogrona bez pestek lub pokrojone
truskawki
PRZEKĄSKA POPOŁUDNIOWA
Kefir
Wafel ryżowy (z brązowego ryżu)
KOLACJA
Grillowany lub pieczony łosoś (dziki), marynowany na kilka
godzin przed pieczeniem w sosie teriyaki, oliwie z oliwek
i szczypcie mielonego imbiru
Szparagi gotowane na parze z oliwą z oliwek
Brązowy ryż wymieszany z salsą, fasolą i szczyptą kminu
rzymskiego
(źródło: Kimberly A. Tessmer,
Leczenie odżywaniem. Zdrowe jelita, Vivante 2018)

CO ZAMIAST TRADYCYJNEJ PIZZY,
HAMBURGERÓW, FRYTEK, LODÓW?
Frytki zastąpi świeży ziemniak (zwykły lub batat) pokrojony
w paski, pokropiony oliwą i upieczony w piekarniku.
Zamiast chipsów ziemniaczanych z dipem sięgnij po domowe guacamole i surowe warzywa.
Pizzę zastąp domową pełnoziarnistą pitą z sosem do pizzy
(uważaj na zawartość cukru), półtłustym serem mozzarella
i warzywami.
Przygotuj burger z indyka (mielone chude mięso z piersi
indyka) lub pieczarki portobello skropionej oliwą z oliwek
i grillowanej; spróbuj zastąpić bułkę liściem sałaty lub wybierz cienką, pełnoziarnistą bułkę, na wierzch połóż sałatę,
pomidor, cebulę i inne ulubione warzywa.
Zamiast majonezu przygotuj purée z awokado lub domowe
guacamole.
Zamiast mąki pszennej wykorzystaj: kaszę gryczaną, kaszę
jaglaną, quinoa (komosa ryżowa), ryż, soję, tapiokę, kukurydzę, makaron bez dodatku pszenicy, kuskus.
Lody zastąp mrożonymi bananami z jagodami, zmiksowanymi z niskotłuszczowym jogurtem. ■
(źródło: Kimberly A. Tessmer,
Leczenie odżywaniem. Zdrowe jelita, Vivante 2018)
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Choroba
Alzheimera

– „choroba
zapomnienia”

64
Tekst: Michał Fiedorowicz

Gubisz słowa, drogę do domu i klucze.
Mówisz: to stres, „starość nie radość”.
Ale mogą to też być objawy najczęstszej
choroby otępiennej, na którą choruje na
świecie już ponad 30 mln ludzi.
21 września obchodzimy ich dzień:
Światowy Dzień Chorych na Alzheimera.
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„Alice spojrzała na listę rzeczy do zrobienia, którą zapisała na
żółtej karteczce i przykleiła do półki, tuż nad komputerem.
Zajęcia z psychologii kognitywnej v
Seminarium v
Praca Dana
Eric
Urodzinowa kolacja
Z satysfakcją odhaczyła pracę Dana. Eric? A co to oznacza? Eric
Wellman był dziekanem Wydziału Psychologii na Harvardzie.
Czy zamierzała mu o czymś powiedzieć, zapytać go o coś?
Czy miała z nim spotkanie? Sprawdziła swój kalendarz. Ani słowa o Eriku. (…) Sprawdziła swoją skrzynkę odbiorczą. Żadnej
wiadomości od Erika. (...) Zaburzenia pamięci przydarzały się
jej zbyt często i zaczęło ją to niepokoić. Odkładała wykonanie
telefonu do lekarza, ponieważ zakładała, że tego typu epizody z czasem po prostu miną.” – to jedna z sytuacji, jakie zaczynają się przytrafiać Alice Howland, wykładowcy psychologii
na Harvardzie, bohaterce powieść Lisy Genovy „Motyl”. W jej
uporządkowane życie wkrada się zamęt: Alice zaczyna gubić
się na trasie porannego joggingu, w trakcie wykładu brakuje jej
słów i zacina się. Początkowo lekarze kładą to na karb zmęczenia i stresu, ale dalsze badania pozwalają postawić druzgocącą
diagnozę „Alzheimer o wczesnym początku”.
Powieść Lisy Genovy dotyka narastającego problemu.
W 2006 r. na świecie na chorobę Alzheimera (ang. Alzheimer’s
disease), najczęstszą postać otępienia, cierpiało ponad 26 milionów chorych. Ich liczba stale rośnie, bo przybywa ludzi starszych. „W 2050 dotknie ona jedną na 85 osób” szacują autorzy
artykułu „Forecasting the global burden of Alzheimer’s disease”
opublikowanego w czasopiśmie „Alzheimer’s and Dementia”.
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Pacjentka Auguste D.
Chorobę, z którą zmagali się m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, pisarka Iris Murdoch, aktorka Rita
Hayworth czy pisarz Terry Pratchett opisał po raz pierwszy niemiecki lekarz doktor Alois Alzheimer na początku XX wieku.
W listopadzie 1901 r. do zakładu psychiatrycznego we Frankfurcie nad Menem, gdzie pracował, trafiła pięćdziesięciodwuletnia Auguste Deter, żona kolejarza. Miała ona silne zaburzenia
pamięci, cierpiała też na bezsenność i huśtawki nastrojów. „Bezradna, wszystkiemu stawia opór” - notował w karcie pacjentki,
a jej przypadek nazwał roboczo „chorobą zapomnienia”.
Ponad sto lat później wciąż nie mamy skutecznego leku na
chorobę Alzheimera. Wiemy jednak więcej o jej przyczynach
i objawach. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest zaawansowany wiek: po 65 roku życia ryzyko zachorowania ulega podwojeniu, a w wieku 84 lat wzrasta do 40 proc. Bardziej narażone na zachorowanie są też osoby z cukrzycą, nadciśnieniem
i ze stwierdzonym przypadkiem choroby w rodzinie. Choroba
o podłożu genetycznym (występująca rodzinnie) jest rzadka,
głównymi winowajcami są mutacje trzech genów: białka prekursorowego amyloidu (APP) oraz presenilin 1 i 2. Ten typ choroby
ujawnia się u bohaterki „Motyla”.
- Wygląda na to, że masz chorobę Alzheimera.
- Ale to niemożliwe, mam dopiero pięćdziesiąt lat.
- Masz chorobę Alzheimera o wczesnym początku.
- Czym ta forma różni się od tej, która dotyka starsze osoby?
- Niczym, za wyjątkiem dużego prawdopodobieństwa genetycznego dziedziczenia, a jej objawy ujawniają się znacznie
wcześniej.
Od momentu wystąpienia pierwszych objawów, którymi są
trudności z zapamiętywaniem nowych informacji i zaburzenia
odtwarzania z pamięci już zapisanych śladów pamięciowych,
rozwój choroby trwa od 4 do 16 lat. Nasilające się zaburzenia
pamięci powodują trudności językowe, chorzy nie potrafią przypomnieć sobie słów, których powinni użyć. W miarę, jak choroba się nasila występują trudności z orientacją w przestrzeni,
pacjenci nie poznają miejsc, które są im dobrze znane, co powoduje, że chorzy nie mogą samodzielnie poruszać się poza
domem. Dochodzi również do częstszych zmian nastroju, narasta apatia, rozdrażnienie, u ok. 30 proc. chorych dochodzi do
omamów i urojeń (np. chory oskarża współmałżonka o zdradę).
Na tym etapie choroby konieczna jest opieka nad pacjentem.
W końcowej fazie chory przestaje rozpoznawać najbliższe osoby
i przedmioty codziennego użytku. Wymaga pomocy przy wykonywaniu najbardziej podstawowych czynności, jak jedzenie, higiena osobista (kłopoty z utrzymaniem moczu i stolca). Pacjenci
mogą zachowywać się agresywnie. Zmniejsza się też mobilność,
a przykucie do łóżka sprawia, że wzrasta ryzyko odleżyn i związanych z nimi powikłań (infekcja odleżyn czy zapalenie płuc są
jedną z częstszych przyczyn śmierci).

„Dziwne kłębkowate skręty”
Gdy pacjentka dr Alzheimera zmarła po pięciu latach pobytu
w szpitalu lekarz postanowił zbadać jej mózg. W tkance nerwowej znalazł „dziwne kłębkowate skręty”, stwierdził też zmniejszenie się masy mózgu.

Choroba Alzheimera charakteryzuje się utratą neuronów i synaps kory mózgu i pewnych regionów podkorowych. Skutkuje to zanikiem w zajętych obszarach z degeneracją w płatach
skroniowych i ciemieniowych, jak też w części płatów czołowych
i zakrętach obręczy. Charakterystyczne dla choroby są znajdowane post mortem w mózgu chorych tzw. blaszki starcze,
których rdzeń stanowią złogi nierozpuszczalnych agregatów
białka β-amyloidu (Aβ), złogi naczyniowe z tego samego białka
oraz zwyrodnienia neurofibrylarne w obrębie których znajduje
się patologicznie hiperfosforylowane białko tau. Białko Aβ powstaje z białka prekursorowego (βAPP). Jest ono produkowane
przez różne komórki organizmu i wydaje się ważne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Jednak w chorobie Alzheimera nieznany bliżej proces powoduje podział APP
na mniejsze fragmenty przez enzymy, produktem ubocznym
cięcia mogą być niewykorzystywane, fragmenty beta-amyloidu,
które gromadzą się w złogi na powierzchni komórki nerwowej,
co prowadzi do zaburzeń jej funkcji i w końcu do śmierci. Takim
procesem dotknięte są szczególnie regiony mózgu odpowiedzialne za poznawanie, myślenie i tworzenie tzw. śladów pamięciowych. W tych miejscach daje się zauważyć szczególnie duże
złogi β-amyloidu. Wielu autorów uważa powstawanie złogów
za kluczowy element choroby. Na korzyść tej hipotezy mogą
świadczyć badania np. badania opublikowane w latach 90-tych
w „Nature”. Autorzy pracy „Alzheimer - type neuropathology in
transgenic mice overexpressing V717F beta-amyloid precursor
protein” wywołali u myszy ekspresję zmutowanej ludzkiej formy
genu APP. Gryzonie te wytwarzały włókienkowate plaki amyloidowe, miały przypominającą spotykaną w chorobie Alzheimera
patologię mózgu z deficytami uczenia przestrzennego. Z drugiej strony, liczba blaszek starczych słabo koreluje z nasileniem
objawów choroby. Znacznie lepszą korelację zaobserwowano
między stopniem otępienia a stężeniem Aβ w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów. Niewiele wciąż wiadomo o procesie
powstawania złogów.

Białko tau czy cukrzyca III typu?
Naukowcy nie są zgodni, czy rzeczywiście beta-amyloid jest
najważniejszym czynnikiem w chorobie Alzheimera. Ważnym
białkiem jest tzw. białko tau, które należy do rodziny białek
związanych z mikrotubulami (budującymi „szkielet” komórek).
Występuje głównie w komórkach nerwowych, odpowiada za
stabilizację mikrotubul, ich wiązanie się z neurofilamentami i organellami (np. mitochondriami). Zależą też od niego odległości
między mikrotubulami i w konsekwencji średnica aksonu. Powinowactwo białka tau do mikrotubul zależy od stopnia jego
ufosforylowania. W warunkach patologicznych białko tau jest
nadmiernie fosforylowane, co uniemożliwia jego łączenie się
z mikrotubulami. Dochodzi wówczas do destabilizacji mikrotubul, a nadmiernie ufosforylowane cząsteczki białka tworzą nierozpuszczalne parzyste filamenty helikalne. Ich nagromadzenie
jest widoczne w obrazie mikroskopowym jako zwyrodnienie
neurofibrylarne. Liczba zwyrodnień neurofibrylarnych dobrze
koreluje z nasileniem objawów choroby Alzheimera, co jest często przytaczanym argumentem przez zwolenników jego kluczowej roli w patogenezie tej choroby.
Inną hipotezą jest hipoteza cholinergiczna, która sugeruje, że
za chorobą Alzheimera stoi zmniejszona synteza neuroprzekaźnika acetylocholiny.
Jest jednak możliwe, że blaszki starcze i zwyrodnienie neurofibrylarne nie są pierwotną przyczyną choroby Alzheimera,
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lecz tylko ubocznym efektem zmian zachodzących w chorym
mózgu. Obydwie te zmiany patologiczne nie są bowiem specyficzne dla choroby Alzheimera. Blaszki starcze występują także
u osób cierpiących na zespół Downa, a zmiany związane z białkiem tau są obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych - np. chorobach Parkinsona i Picka. Badania z użyciem
pozytronowej tomografii emisyjnej i bezpośrednie pomiary stężenia glukozy we krwi żylnej mózgowej wykazały, że w rozwoju
choroby Alzheimera obniżenie mózgowego metabolizmu glukozy poprzedza wystąpienie objawów i jest skorelowane z nasileniem otępienia. Stres wywołany krótkotrwałym obniżeniem
metabolizmu glukozy przez podanie pojedynczej dawki 2-deoksyglukozy (niemetabolizowanej pochodnej glukozy) powoduje zwiększoną fosforylację białka tau i zwiększenie produkcji
βAPP. Dochodzi też do spadku metabolizmu glukozy, zaburzeń
pamięci i uczenia. Zwolennicy tej hipotezy czasami nazywają
chorobę Alzheimera cukrzycą typu III i uważają, że przyczyną
obniżonego metabolizmu glukozy w chorobie Alzheimera może
być desensytyzacja mózgowych receptorów insulinowych, podobna do tej występującej w nieinsulinozależnej cukrzycy, ale
specyficzna dla mózgu.

Diagnostyka

66

Alice siedziała w poczekalni na Oddziale Zaburzeń Pamięci
w General Hospital w Bostonie, udając, że czyta magazyn (...).
Tego poranka to ona była poddawana neuropsychologicznym
testom – Efekt Stroopa, Test Matryc Ravena, Krzywa Uczenia się Łurii, Bostoński Test Nazywania, WAIS-R, Test Pamięci
Wzrokowej Bentona, Test Zapamiętywania Historii NYU – znała
je wszystkie. Testy te zostały tak skonstruowane, by wychwycić choćby najmniejsze braki w spójności i płynności językowej
w pamięci świeżej oraz w procesie myślenia.
Alzheimera diagnozuje się zazwyczaj na podstawie historii
choroby, uzupełnionej wywiadem rodzinnym i obserwacjami
klinicznymi, bazując na obecności charakterystycznych cech
neurologicznych i neuropsychologicznych. W rozpoznaniu przeprowadza się różnego rodzaju testy, (badanemu poleca się np.
skopiować rysunek podobny do pokazanego, zapamiętywać
słowa, czytać, odejmować seryjnie liczby).Badania dodatkowe
obejmują badania obrazowe mózgu w postaci tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - nie potwierdzają one
diagnozy, ale pomagają wykluczyć inne czynniki otępienia, np.
guz mózgu, niedokrwienie lub zmiany pourazowe.
Inny nowy obiektywny marker choroby stanowi analiza płynu
mózgowo-rdzeniowego pod kątem obecności beta-amyloidu
i białka tau, zarówno stężenia całkowitego, jak i postaci fosforylowanej. Wykrycie tych białek pozwala przewidzieć z dużym
prawdopodobieństwem wystąpienie choroby Alzheimera.

Leczenie
Skutecznego leku, pozwalającego powstrzymać rozwój choroby do tej pory nie wynaleziono. Stosowane obecnie leki łagodzą objawy choroby. Leczenie objawowe polega na podawaniu preparatów, które mają za zadanie zwiększyć stężenie
neuroprzekaźnika acetylocholiny; są to środki hamujące działanie enzymu rozkładającego tą substancję, np. inhibitory esterazy acetylocholiny (m.in. donepezil i galantamina). Otępienie
powoduje również nadmierne działanie kwasu glutaminowego, dlatego podaje się leki hamujące jego działanie, takie jak
memantyna. W Polsce popularnymi preparatami są preparaty
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nootropowe, zwiększające ukrwienie mózgu: nicergolina czy piracetam. W leczeniu stosuje się leki łagodzące objawy: antydepresanty czy leki nasenne.
Naukowcy pracują nad lekami, które miałyby za zadanie hamować powstawanie oraz odkładanie beta-amyloidu. Wielkim
rozczarowaniem były ogłoszone pod koniec 2016 roku wyniki
badań klinicznych trzeciej fazy przeciwciała przeciwko beta-amyloidowi o nazwie solanezumab. Badania o wdzięcznej nazwie
Expedition (Ekspedycja) przeprowadzone na ponad 2100 pacjentach z wczesną chorobą Alzheimera wykazały, że co prawda u pacjentów otrzymujących lek poziom beta-amyloidu uległ
obniżeniu, ale nie spowodowało to zatrzymania choroby. Mimo
zniechęcających wyników badań solanezumabu, inne grupy
pracują nad lekami eliminującymi beta-amyloid. Na przykład,
naukowcy z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu
w Zurychu testują aducanumab (także przeciwciało monoklonalne podobnie jak solanezumab). Naukowcy badali lek na myszach, a później z udziałem 165 pacjentów cierpiących na łagodną postać choroby Alzheimera. Ponad 60 osób zrezygnowało
w trakcie terapii, zgłaszało bowiem silne działania niepożądane.
„Po roku leczenia u pacjentów otrzymujących najwyższą dawkę
praktycznie nie było złogów beta-amyloidu” - mówi prof. Roger
M. Nitsch z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu
w Zurychu. Co więcej, zauważono poprawę zdolności poznawczych. Trwają badania kliniczne trzeciej fazy (na dużej grupie pacjentów, w tym wypadku ponad 1600 osób).
Póki co oprócz leczenia farmakologicznego ważne są inne
działania terapeutyczne. U chorych stosuje się m.in. terapię
reminiscencyjną (która polega grupowym lub indywidualnym
opowiadaniu o swoich doświadczeniach – wspomnieniach,
przy pomocy fotografii, ulubionych piosenek etc. Arteterapia,
muzykoterapia, zooterapia i inne zajęcia rekreacyjne mogą stymulować mózg, a także wpływać na poprawę nastroju pacjenta. Ważne jest też wsparcie bliskiej rodziny, która zwykle przez
długi czas choroby ponosi ciężar - nie tylko fizyczny, ale także
psychiczny - opieki nad chorym. Jednym z najbardziej poruszających momentów w „Motylu” jest rozmowa Alice z córką.
„- Tak bardzo się boję, że gdy spojrzę na ciebie, nie będę
wiedziała kim jesteś.
- Myślę, że nawet jeśli któregoś dnia nie będziesz wiedziała,
kim jestem, nadal będziesz wiedziała, że cię kocham.
- Co jeśli spojrzę na ciebie i nie będę wiedziała, że jesteś moją
córką?
- Wtedy powiem ci o tym i mi uwierzysz”. ■
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Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Wprawdzie nadal wielu lekarzy wątpi w to, aby
to co jemy miało decydujący wpływ na zdrowie,
ale coraz więcej badań naukowych potwierdza
tę opinię. Obok produktów bardzo zdrowych, są
również szkodliwe, ale coraz częściej zdarza się
tak, że te obiektywnie zdrowe są dla niektórych
osób bardzo szkodliwe i mogą im zaszkodzić.

Alergie pokarmowe są tak rozpowszechnione, że właściwie wszyscy wiemy na czym polegają. Wystarczy, aby
osoba uczulona na jakiś pokarm spróbowała tylko odrobinki zabronionej potrawy, a już do akcji włącza się system
immunologiczny. Konsekwencje jego działania są bardzo
niebezpieczne dla zdrowia, a często i życia człowieka.
Bardzo znane są alergie wywoływane przez najróżniejsze produkty: wyroby cukiernicze, kolorowe napoje niegazowane, konserwy rybne. Mogą alergizować
również: białko krowiego mleka, białko jajek, truskawki,
pomidory, selery, kiwi, orzechy, kakao, czekolada, miód
naturalny, ryby, owoce morza, owoce cytrusowe, soja
oraz białko zbóż - gluten i wiele innych.
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Lekarze nie zawsze od razu rozpoznają alergię pokarmową, ale zwykle udaje się to ustalić i zalecić właściwe
postępowanie. Najczęściej polega na tym, aby unikać
pokarmów wywołujących alergię. Osoby systematyczne i uparte mają szansę, aby pozbyć się alergii, ale
wymaga to i czasu, i rygorystycznego przestrzegania
zaleceń lekarzy.
Przy nietolerancji pokarmowej jest znacznie trudniej, bo
występuje znacznie częściej niż alergia pokarmowa, a jej
pierwsze objawy pojawiają się z pewnym opóźnieniem,
nawet po kilku godzinach od zjedzenia potrawy. Objawy
mogą potrwać kilka godzin, a nawet całą dobę. Typowe
objawy nietolerancji są paradoksalnie nietypowe, to:
bóle i zawroty głowy, mdłości, wzdęcia, biegunka
albo zaparcia, problemy skórne (wypryski, krostki),
a nawet dolegliwości w okolicach stawów. Ponadto
organizm może nie tolerować jednego albo kilku produktów, a nawet całych grup produktów. To bardzo utrudnia
postawienie rozpoznania i wykrycia co konkretnie jest powodem nietolerancji.
Dodatkowo prawidłową diagnozę utrudnia jeszcze to,
że bezkarnie można zjeść niewielką ilość szkodliwego
pokarmu bez żadnych objawów. Dopiero gdy pozwolimy
sobie na zbyt częste albo zbyt obfite ucztowanie z produktami których organizm nie toleruje, pojawiają się objawy, bo organizm nie może sobie poradzić z jego strawieniem. Eksperci stwierdzili, że powodem nietolerancji jest
brak w organizmie enzymu, który odpowiada za trawienie
określonego pokarmu.
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I tak jak z alergią pokarmową można z czasem wygrać, tak z nietolerancją niestety nie
wygramy. Jej nie da się zlikwidować.

Jeśli zaczynają się pojawiać nietypowe reakcje organizmu, warto – obok zrobienia podstawowych badań
diagnostycznych – zrobić sobie test na nietolerancję pokarmową. Bo objawy jakie zostały wcześniej wymienione, mogą być skutkiem różnych procesów chorobowych
w organizmie. Jeśli podstawowe testy niczego nie wykazały, warto poddać się dodatkowemu testowi, który ew.
potwierdzi nietolerancję pokarmową i wskaże produkty,
z którymi trzeba postępować w określony sposób, czyli
jeść je, ale rzadko lub po odpowiedniej obróbce. Trudno na przykład wymagać, aby ktoś kto uwielbia owoce
morza, zupełnie z nich zrezygnował, bo jego organizm
ich nie toleruje. W takim przypadku trzeba podjąć trudną
decyzję i ustalić dla własnego dobra, że na przykład będą
w menu tylko w czasie kilku dni w roku, na urlopie w ciepłych krajach.
Podstawową zatem sprawą jest ustalenie jakie produkty wywołują nietolerancję pokarmową. Medycyna proponuje test, który wykrywa produkty, których organizm nie
toleruje. Można to zrobić w wielu przychodniach i nie jest
to specjalnie inwazyjne i dolegliwe badanie. Potrzebna
jest kropla krwi, którą specjalista połączy z odpowiednimi
odczynnikami i określi jakiego pokarmu ten organizm nie
toleruje. Okazuje się, że są również różne stopnie nietolerancji – przynajmniej tak było w moim przypadku: mój
organizm absolutnie nie toleruje żyta, nie lubi pomidorów
i cytrusów. Mówi też, że nie powinnam się zaprzyjaźniać
z ryżem. A jednak jem i żytnie pieczywo i owoce, tylko
robię to rzadko.
Rozmawiałam z kilkoma osobami przeprowadzającymi
testy i opowiedziały mi o wielu przykładach, które pozwoliły poprawić jakość życia osobom, które zmodyfikowały
swoją dietę. Jedna z pacjentek, która bardzo lubiła sery
owcze, krowie i jadła je kilka razy w ciągu dnia doprowadziła swoje stawy do takiego stanu, że poruszała się przy
pomocy dwóch lasek i cierpiała na bardzo silne bóle, które
czasami nie pozwalały jej wstać z łóżka. Nie stwierdzono
żadnej choroby stawów, ani kręgosłupa, które dawałyby
takie objawy. Test na nietolerancję wykazał, że przyczyną
jej objawów, były sery, a właściwie ich składnik - laktoza.
Po usunięciu z diety serów po trzech miesiącach, wystarczała jej jedna laska, a ból bardzo się zmniejszył. Po
pół roku mogła odstawić także drugą laskę. Bóle minęły.

Jeśli się przez chwilę zastanowimy, to sprawę wyjaśni to, co
mówi Maja Błaszczyszyn terapeutka, autorka i tłumaczka książek o zdrowym sposobie życia, jedzenia, właścicielka Centrum Medycyny Naturalnej Komed w Warszawie - „Jesteśmy
przecież zbudowani z tego co dostarczamy organizmowi.
Jeśli budulec jest w złym gatunku, to nie można zbudować
z niego zdrowego człowieka. Ważne jest abyśmy pamiętali,
że pomimo podobieństw różnimy się od siebie, również pod
względem tego jakie jedzenie jest dla nas odpowiednie. To
co jest dobre dla mamy i jej służy, może wcale nie być dobre
dla jej dziecka.
Gdy jemy to co nie jest dla nas odpowiednie organizm
przez jakiś czas sobie radzi, ale potem zaczyna sygnalizować,
że coś jest nie w porządku.
Jeśli chodzi o układ pokarmowy, to jest to oczywiste. Wszyscy doskonale wiemy, że po zjedzeniu czegoś niezdrowego
czujemy się źle. Boli głowa i żołądek. Ale popatrzmy na bardziej odległe z pozoru od jedzenia choroby np. reumatyczne. Tutaj korekta diety może spowodować spektakularne
rezultaty. Są osoby, które jedzą mięso trzy razy dziennie: na
śniadanie, obiad i kolację. Często są to potrawy już gotowe kiełbasy, szynki czy konserwy mięsne.
Tymczasem w trakcie trawienia tych potraw powstają: kwas moczowy, puryny i pirymidyny, których nadmiar
w jedzeniu odkłada się w organizmie i fatalnie wpływa na
stawy. Odstawienie więc nadmiaru nabiału, mięsa i wprowadzenie do jadłospisu większej ilości warzyw i owoców
poprawia stan chorego”.

Nietolerancję pokarmową sprawdza się przy pomocy testu
immunologicznego, opartego na badaniu IgG (immunoglobuliniy G). Ten test przeprowadza się na kropli krwi pobranej
z palca pacjenta i poddaniu jej działaniu wielu odpowiednich
odczynników. Na tej podstawie można porównać wybarwienia na skali wzorników i wyniki testu pacjenta, a w efekcie
wiemy czego jego organizm nie toleruje.
Jest kilka rodzajów testów na nietolerancję pokarmową
i dlatego różne są jego ceny. Najtańsze są testy na najmniejszą liczbę najpopularniejszych produktów, które najczęściej
jemy (zwykle jest ich 50). Im więcej produktów badamy, tym
wyższa jest cena testu.
Taki test można przeprowadzić również u dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 6-7 roku życia. Do tego czasu
dzieci mają niestabilny układ immunologiczny, powinno się
więc z tym testem zaczekać, nie robić go wcześniej, bo dzisiejsza nietolerancja u młodszego dziecka, może za kilka miesięcy ustąpić, albo pojawić się inna. ■
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Migrena
bez zmarszczek
Tekst: Magdalena Gryn

Choć naukowcy nadal nie potrafią jednoznacznie
określić przyczyn migreny, nie przeszkadza im to
w poszukiwaniu i opracowywaniu kolejnych terapii.
Na szczęście coraz bardziej skutecznych.
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Nie ma drugiej choroby, wokół której narosłoby tyle mitów. I to mimo, że jest najbardziej
powszechnym chronicznym schorzeniem naszych czasów, spotykanym częściej niż astma,
padaczka i cukrzyca razem wzięte. Migrena,
bo o niej mowa, jest wciąż uważana za starą
jak świat wymówkę żon (kochanie, dziś nic
z tego, czuję, że mam migrenę) oraz symbol
wielkopańskiego lenistwa w stylu globusa
Emilii Korczyńskiej z „Nad Niemnem” Elizy
Orzeszkowej. Wystarczy przypomnieć krótki
fragment szkolnej lektury, aby zrozumieć dlaczego całe pokolenia Polaków nie traktowały
migreny poważnie: „Globus histericus dokucza bardzo szczególnie, kiedy się czym wzruszę, zmartwię. Tu połknęła proszek. Miała tyle
powabu i gracji przy połykaniu lekarstwa, ile
jej ma wyćwiczona tancerka w przybieraniu
zalotnej pozy”. Niestety, prawda o migrenie
jest dużo mniej ekscytująca, wbrew wiązanych
z nią seksualno-szlacheckich skojarzeniom.
A prawdziwe cierpienia migreników (statystycznie na migrenę choruje 18 proc. kobiet
i tylko 6 proc. mężczyzn), kryją najczęściej
cztery ściany ich zaciemnionego pokoju. Jeśli
do migreny klasycznej dochodzi aura, która
z pogodą nie ma nic wspólnego - chora na
migrenę osoba cierpi już nie tylko cielesne,
ale i psychiczne katusze. Ale od początku.
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Nieznośny ciężar migreny
Problem z migreną jest wielopoziomowy. Po jednej stronie mamy osobę regularnie cierpiącą z powodu silnych
ataków migrenowych. Po drugiej - lekceważących jej
problem kolegów, szefów, nawet najbliższą rodzinę. Do
tego dochodzi skonfundowanie w środowisku medycznym, które do dziś nie potrafi w pełni wyjaśnić przyczyn
i objawów związanych z migreną. Jedna z hipotez uznaje
migrenę za chorobę naczyń krwionośnych, nie związaną
ze zmianami ciśnienia krwi. Inna, że za migrenę może odpowiadać nierównowaga poziomu serotoniny lub innych
hormonów. Mówi się też o genetycznych predyspozycjach do migreny. Nic więc dziwnego, że lekarze-neurolodzy, ulegając atmosferze „nikt nic nie wie”, nierzadko
odsyłali pacjentów z migreną do domu, wyposażając
ich jedynie w stosik recept na leki przeciwbólowe. Pacjenci odwdzięczają im się tym, że ponad połowa z nich
nie chodzi lub w pewnym momencie przestaje chodzić
do lekarza. Sama przez to przechodziłam. Gdy ponad
20 lat temu zaczęły się u mnie migreny z aurą, obeszłam
wszystkich możliwych specjalistów, którzy pod koniec
lat 90. zajmowali się tym zagadnieniem w Warszawie.
Owszem, zdiagnozowano u mnie klasyczną migrenę
z aurą, wykluczając przy tym guzy układu nerwowego,
a nawet stwardnienie rozsiane, ale pozostawiono mnie
z diagnozą całkiem samą – oszołomioną studentkę na
progu życia. Cierpiałam więc sobie w milczeniu według
tego samego schematu - ataki dopadały mnie średnio
raz w miesiącu. Z zaskoczenia przed moimi oczami pojawiał się migoczący, rozświetlony mroczek, jak supernowa. Byłoby to nawet ładne, gdyby nie fakt, że zawsze
tym obrazom towarzyszył lęk przed tym, co wydarzy się
później. Moje prywatne kosmiczne eksplozje gasły po
kilkudziesięciu minutach, przywracając widzenie do normy (z czego za każdym razem nieziemsko się cieszyłam).
Niestety, koszmar dopiero się zaczynał – po kilku minutach, a nierzadko już w trakcie ustępowania migoczących
mroczków. Zaczynałam wtedy odczuwać ból w jednej
półkuli mózgu (zawsze w przeciwnej, niż umiejscowiony w polu widzenia mroczek), przypominający dobijanie
się do czaszki od spodu jakiegoś tajemniczego stwora.
Walenie nasilało się, aż stawało nie do zniesienia. Wtedy
nie mogłam już ustać na nogach i schowana gdzieś pod
kocem próbowałam przespać najgorsze chwile. Czasem
się udawało, czasem nie - bo ból nie pozwalał zmrużyć
oka. Ale nawet kiedy największe boleści przechodziły,
zostawiały po sobie na dzień lub nawet dwa otępienie,
senność i problemy z jasnym myśleniem. W efekcie nie
byłam w stanie pracować średnio 2-3 dni w miesiącu.
I tak w kółko, z kilkutygodniowymi odstępami. Kilka lat
temu pozytywne rezultaty zaczęły przynosić mi tryptany
- leki nowej generacji, potrafiące nawet przerwać ataki
migrenowe. Jest to jednak leczenie objawowe, a napady
- równie częste, co przedtem.

Jak się pozbyć bólu i zmarszczek
Okazja na odejście od tryptanów pojawiła się całkiem
niedawno. Przypadkiem usłyszałam, że nowoczesnym
i bezpiecznym sposobem leczenia migreny przewlekłej
jest obstrzyganie toksyną botulinową typu A, czyli bo-

toksem. Tym samym, który od lat naciąga skórę telewizyjnych celebrytów, pozwalając cieszyć się gładkim czołem nawet w późnym wieku. Wcześniej jednak botoks
stosowany był w neurologii w leczeniu dystonii – kurczu
powiek, kręczu karku. Dopiero potem trafił do kosmetologii. Z czasem zaobserwowano, że poza działaniem
porażającym nieprawidłowo i nadmiernie aktywne mięśnie, działa przeciwbólowo.
„Toksyna ma działanie rozluźniające i przeciwbólowe,
a jej wstrzyknięcie doprowadza do porażenia konkretnych zakończeń nerwowych. Skurcze wywołujące migrenę zostają zablokowane, a mięśnie pozostają w stanie nienaruszonym” - wyjaśnia dr Włodzimierz Rosiński
z Gabinetu Medycyny Estetycznej Poznaniu.
Z przeciwmigrenowych właściwości toksyny mogą korzystać wszyscy – poza kobietami w ciąży i osobami z zaburzeniami w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym.
Cały zabieg trwa zaledwie kilkanaście minut. W miejscu ukłucia można zastosować znieczulenie miejscowe,
w postaci kremu, dzięki czemu wrażliwy na kłucie pacjent uniknie jakiegokolwiek dyskomfortu.
„Pierwszy efekt można odczuć już po kilku godzinach.
Natomiast pożądane rezultaty otrzymujemy już po paru
dniach, które utrzymują się przez pół roku. Kolejnego
wstrzyknięcia preparatu dokonuje się zazwyczaj po
trzech do sześciu miesięcy” – dodaje dr Rosiński.
Co się później dzieje? Statystyki napawają optymizmem: połowa pacjentów po zabiegu nie doświadcza
już w ogóle napadów migrenowych. Reszta zauważa
zmniejszenie bólu migrenowego. Zdarza się, że efekt
leczenia toksyną botulinową jest długotrwały i bóle
głowy nie powracają. Co istotne, stosowanie botoksu
jest uznawane przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bólów Głowy za najskuteczniejszy sposób leczenia migreny przewlekłej.

Leczenie chirurgiczne
Pisząc o botoksie w służbie migreników nie sposób pominąć leczenia migreny skalpelem. Brzmi to odrobinę
niepokojąco, ale nie ma nic wspólnego z operacją na
otwartym mózgu. Metodę tę, podobnie jak leczenie botoksem, odkryto przypadkiem w USA. W 2000 roku 314
pacjentom z powodów estetycznych usunięto miesień
marszczący wokół brwi. 39 z nich wcześniej cierpiało na
migrenę, która u większości po zabiegu albo całkiem
zniknęła, albo znacznie się zmniejszyła. Te obserwacje
skłoniły chirurgów ze szpitala uniwersyteckiego w Cleveland (USA) do przyjrzenia się bliżej powiązaniom między mięśniem marszczącym a migreną. Okazało się, że
metoda przynosi równie dobre efekty co botoks, z tą
przewagą, że daje pacjentowi długotrwałą ulgę. Chirurgiczne leczenie migreny polega na zmniejszeniu nacisku
na różne gałęzie nerwu trójdzielnego, którego część
przechodzi przez mięsień marszczący. Chirurg dokonuje małego nacięcia wzdłuż zgięcia powieki, aby usunąć
mięsień wywołujący ból. Nerw w mięśniu nie jest ani
uszkadzany, ani usuwany. Obszary wywołujące migrenę
na skroniach mogą być operowane na tych samych zasadach. Trzecią możliwością jest zwolnienie nacisku na
nerw zlokalizowany w szyi.
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Sama operacja zajmuje około godziny i jest prowadzona
w pełnym znieczuleniu. Ze szpitala można wyjść jeszcze
tego samego dnia. Jedyną widoczną dla pacjenta zmianą
jest to, że nie może już wywołać powstania zmarszczek
między brwiami. Co ważne, każdy przypadek badany jest
indywidualnie i każdy pacjent, aby móc zostać zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego, przechodzi test z toksyną botulinową. Po operacji zaleca się dwutygodniowe
zwolnienie lekarskie oraz sześciotygodniową przerwę od
uprawiania sportów.

dziewać na rynku lada moment. Czy wszystkie one będą
skuteczniejsze od tabletek, które migrenicy łykają dziś,
w nadziei na słabsze i rzadsze ataki? Nie ma pewności, ale
uzyskane dotychczas wyniki badań klinicznych pozwalają
mieć na to nadzieję. Choć wciąż będą to leki doustne, których - jak alarmują lekarze - migrenicy nadużywają, przez
co mają one negatywny wpływ na ich układ trawienny.
Na szczęście leki stają się tylko jedną z coraz dłuższej
listy opcji w leczeniu migreny. A to zdecydowanie dobra
wiadomość. ■

Uwaga, urządzenie elektryczne

74

Dla osób, które chciałyby spróbować nowych metod w leczeniu migreny, ale obawiają się interwencji chirurgicznych i obstrzykiwania botoksem, ciekawą opcją będzie
urządzenie medyczne Cefaly - zewnętrzny Stymulator
Nerwu Trójdzielnego (e-TNS). Stymuluje ono nerw trójdzielny, co skutkuje ograniczeniem ataków migrenowych.
Jak to działa? Samoprzylepną elektrodę umieszcza się na
czole, a do niej - za pomocą magnesów - przytwierdza
się Cefaly.
„Cefaly może być alternatywą dla leków, można go też
równolegle stosować jako leczenie uzupełniające. Ale dowody naukowe pokazują, że w jego przypadku prewencja
i skuteczność w zakresie leczenia migreny jest na poziomie leków, natomiast wskaźnik bezpieczeństwa w stosunku do efektywności jest największy, ponieważ mało jest
działań ubocznych” - zauważa lek. med. Adamem Górką,
specjalista od neurostymulacji.
Na stronie producenta przeczytamy też, że Cefaly w badaniach skuteczności uzyskał 81 proc. satysfakcję pacjentów. Ataki migrenowe zmniejszyły się o 54 proc. badanych, a zużycie przez nich leków - o 75 proc. Liczbę
pacjentów reagujących na leczenie urządzeniem Cefaly
oszacowano na 75 proc. Nie zaleca się go natomiast osobom z metalowymi implantami lub urządzeniami elektronicznymi w głowie, osobom cierpiącym z powodu bólu
nieznanego pochodzenia, mającym rozrusznik serca lub
defibrylator, bo może to spowodować zaburzenia pracy
tych urządzeń, porażenie prądem lub śmierć.
Urządzenie można kupić przez Internet bez recepty za
1199 zł. Jest też opcja wypożyczenia na 60-dniowy okres
próbny. W takiej sytuacji płaci się pełną kwotę, ale jeśli po
upływie dwóch miesięcy nie będziemy zadowoleni z efektów, producent zwróci nam 999 zł, pozostawiając sobie
200 zł na poczet kosztów związanych z wypożyczeniem
i zużyciem urządzenia.

Doustne leki nowej generacji
Nie próżnują także producenci leków, którzy biorą wręcz
udział w wyścigu kto pierwszy wprowadzi na rynek lek nowej generacji zapobiegający migrenie. Coraz bliżej mety
jest Teva Pharmaceuticals, która ma nadzieję na wprowadzenie leku migrenowego o nazwie Fremanezumab
już we wrześniu br. Równolegle z nią nad nowym lekiem
migrenowym - Galkanezumabem - pracuje koncern Eli Lilly. Z kolei firma Amgen uzyskała już aprobatę amerykańskiej instytucji FDA (Food and Drug Administration) na
wprowadzenie do użytku leku Aimovig, który zapobiega
migrenom u osób dorosłych. Możemy się go więc spo-
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Żółty ser, miesiączka, stres
– co wywołuje migreny?
Podobno nie ma migreników z identycznymi
objawami. Mimo to Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy (International Headache
Society -IHS) pokusiło się o klasyfikację, aby odróżnić migrenę od innych bólów głowy.
To co najistotniejsze to charakter samego bólu
- obejmujący jedną półkulę mózgową i pulsacyjny. Wyróżniono migrenę zwykłą, czyli bez aury
oraz klasyczną, z aurą.
Czym jest osławiona aura migrenowa?
Szeregiem objawów neurologicznych, które
mogą towarzyszyć migrenie, jak: zaburzenia widzenia, uczucie zdrętwienia, mrowienia, zawrotów głowy czy równowagi. Szacuje się, że zdecydowana większość chorych (85 proc.) cierpi na
migrenę zwykłą, która zaczyna się bólem głowy,
który może trwać od kilku do kilkudziesięciu godzin, zazwyczaj z przerwami. Tej fazie migreny
towarzyszyć mogą nudności i wymioty. Gdy ból
minie pojawiają się: objawy zmęczenia, otępienie czy pogorszenie kondycji intelektualnej.
Co jednak ją wywołuje?
Przyczyny napadów migreny są różne. U jednych osób będą to składniki pokarmowe, u innych stres, zaburzenia snu, konkretny moment
cyklu hormonalnego (np. ciąża lub okres). U innych migrenę spowoduje pogoda za oknem
(silne wiatry lub upał). Z tego powodu większość lekarzy zaleca prowadzenie dziennika,
w którym migrenik powinien notować okoliczności wystąpienia ataku.

INTELIGENCJA NATURY
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Centrum
dowodzenia!
GK: Co im proponujecie?

Wywiad z Aleksandrą Kołodziej
oraz Leonem Ciechanowskim
z Fundacji MÓZG!
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Rozmawia: Grzegorz Kotoro
Zdjęcia: z archiwum Fundacji MÓZG!

AK: Umożliwiamy im dalsze kształcenie oraz rozwój i
doskonalenie praktycznych umiejętności, organizując kursy i szkolenia. Nasze własne doświadczenie pozwala nam
zapraszać najlepszych specjalistów z całego świata. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby uczestników. Prowadzimy też profil na facebooku, gdzie informujemy na
bieżąco o tym co dzieje się w świecie neuronauki, tak aby
każdy mógł być na bieżąco.
GK: Czy prawdą jest, że każdy z nas nosi najbardziej
zdumiewające i skomplikowane urządzenie we wszechświecie? Co o tym decyduje?
LC: Myślę, że można powiedzieć, że to (na razie) najbardziej złożone „urządzenie” w znanym nam świecie. Niektórzy
mówią nawet, że mamy więcej neuronów w każdym pojedynczym mózgu, niż jest gwiazd w naszej galaktyce. Obecnie
wiemy, że nie jest to prawdą – ilość neuronów szacuje się
na 80-90 mld, natomiast gwiazd na Drodze Mlecznej – od
200 do 400 mld. Mimo tego, to właśnie ludzki mózg potrafił
wytworzyć takie cuda sztuki i techniki jak piramidy, ekspresjonistycznemalowidła czy komputer. Tylko ludzki umysł jest
też w stanie rozmyślać na temat samego siebie.
GK: Czy ludzkość jest bliska do zastąpienia go jakimś
piekielnie skomplikowanym procesorem? Czy sztuczna inteligencja może dorównać oryginałowi?

Grzegorz Kotoro: Fundacja Mózg powstała, ponieważ...?
Aleksandra Kołodziej i Leon Ciechanowski: Ponieważ
kochamy MÓZGI (śmiech). Przede wszystkim powstała z pasji
do nauki oraz z potrzeby dzielenia się wiedzą nie tylko w hermetycznym środowisku naukowym, ale również w przestrzeni
codziennej. Fundacja zajmuje się tworzeniem wydarzeń związanych z popularyzowaniem wiedzy o mózgu. Zależy nam na
opieraniu się na rzetelnych badaniach, sprawdzonych źródłach i przekazywaniu tej wiedzy w przystępny dla każdego
sposób. Chcemy, aby wiedza o mózgu mogła dotrzeć do jak
największej liczby odbiorców, ale przede wszystkim na tym
by ten przekaz był dla wszystkich jasny, ciekawy i przystępny.
GK: Ale to trudny temat?
AK i LC: Tak, wiemy, ale jak wiesz staramy się zarażać pasją, uświadamiamy, edukujemy. Staramy się wyjść z wiedzą
naukową do ludzi, którzy na co dzień związani są z zupełnie
odległymi dziedzinami. Ale, dbamy też o tych, którzy z nauką
o mózgu spotykają się zawodowo każdego dnia.
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LC: Na razie trzeba przyznać, że nie jest możliwe stworzenie sztucznej inteligencji, która zastąpiłaby ludzki mózg.
Jeszcze mamy parę kamieni milowych do postawienia. Na
przykład nie wiemy dokładnie czym jest świadomość, jak rozwiązujemy skomplikowane problemy, czym jest wyobraźnia,
marzenia senne itp. Mamy wiele hipotez i badań, które dały
nam dużo wiedzy, natomiast na razie jest mnóstwo problemów natury neurofizjologicznej, ale i technicznej (np. w jaki
sposób zbudować silikonową imitację mózgu, skoro dokładnie go jeszcze nie poznaliśmy), które takie przedsięwzięcie
niestety uniemożliwiają.
GK: Znany polski lingwista, Alfred Korzybski, miał takie
powiedzenie – „uważaj, co do siebie mówisz, bo może się
okazać, że słuchasz”, ile jest w tym prawdy?
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LC: Oczywiście zazwyczaj powinniśmy słyszeć własny monolog wewnętrzny (śmiech). A bardziej na serio – Korzybski
najpewniej miał na myśli to, że zwykle nie doceniamy wagi
treści naszych monologów wewnętrznych. A psychologia już
od dawna wie, że np. ruminowanie, czyli zamartwianie się czy
nadmierne doświadczanie negatywnych myśli, jest jednym
z elementów, które mogą prowadzić do ciągłego pogorszenia nastroju, czy wręcz depresji. Oczywiście machinalne powtarzanie sobie „nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze” jest
również przeciwskuteczne, jeśli rzeczywiście coś się dzieje,
dlatego warto starać się patrzeć na wszelkie sytuacje trzeźwo
i racjonalnie, aczkolwiek z odrobiną optymizmu.
GK: Jakie inne czynniki, poza biologicznymi, wpływają na kondycję naszego mózgu? Czy możemy zadbać
o mózg, czy ważne jest to czym go „karmimy”?
AK: To jest pytanie, które zadaje sobie wielu naukowców
na całym świecie i pewne rzeczy już wiemy, ale niestety nie
jesteśmy jeszcze w stanie przedstawić recepty na niezawodne funkcjonowanie poznawcze naszego mózgu. Został przeprowadzony szereg badań jak trenować nasz mózg, aby działał lepiej lub aby nigdy nie zaczął się starzeć - np. tworzono
gry trenujące mózg lub badano wpływ aktywności fizycznej.
Według ostatnich doniesień najlepszą drogą do usprawniania naszego mózgu jest aktywność fizyczna i nie chodzi tu od
razu o bieganie maratonów! Ważna jest regularność, a nawet
20 minut dziennie miało pozytywny wpływ na nasze funkcjonowanie poznawcze (ale także i emocjonalne). Ponad to, niezawodnym sposobem jest nauka nowych rzeczy, więc jeśli od
dawna rozważamy naukę tańca lub nowego języka to może
warto zacząć jak najszybciej :)
GK: Nasze ciało i psychika sterowane są przez dwa niezależne układy nerwowe. Pierwszym rządzi mózg, a centrum
sterowania drugiego mieści się... w jelitach... Czy to prawda?
AK: Te dwa systemy nie są niezależne, a komunikują się za
pomocą naszego systemu immunologicznego (system immunologiczny jest moderatorem biorącym udział w komunikacji
CNS i bakterii jelitowych, komunikują się za pomocą nerwu
błędnego, prowadzi do aktywacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza). Mikroorganizmy z naszych jelit mają duży
wpływ jak na naszą psychikę, tak i na ciało odgrywając ważną rolę w odporności, pamięci, śnie, poziomie stresu i lęku,
a także w powstaniu chorób o podłożu immunologicznym.
GK: A więc stres zabija nie tylko szare komórki w mózgu, ale i „drugi mózg” w brzuchu reaguje na napięcia
równie intensywnie. Jak możemy odczuwać jego protest?

jelit i rozwój mózgu. (Mikrobiom może wpływać na poziom
stresu poprzez oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, jak
i bezpośrednią aktywację obwodów stresu.). Relacje te są
dwukierunkowe – stres wpływa na naszą florę bakteryjną
i nasza flora wpływa na odpowiedź na stres.
GK: Co możemy zrobić, aby stres nie wpływał na nas
destrukcyjnie, ale sprzyjał rozwojowi?
LC: Ostatnie przełomowe badania pokazują, że to w jaki
sposób myślimy o stresie wpływa na jego oddziaływanie
na nas. To znaczy, jeśli uważamy, że stres jest szkodliwy dla
zdrowia, to jego niekorzystny wpływ będzie dla nas odczuwalny. Natomiast, jeżeli zaczniemy myśleć, że stres jest tak
naprawdę sprzymierzeńcem (sic!) organizmu, przygotowującym nas do sprawnego działania, to będzie nam łatwiej
przebrnąć przez tę stresującą prezentację, czy spotkanie
z szefem. Jednak znowu powtórzmy – nie polega to na powtarzaniu sobie, że wszystko jest dobrze, bo wcale tak się
nie czujemy! Natomiast powinniśmy starać się myśleć, że
te reakcje organizmu (pocenie się, wzmożone tętno, drżenie), które tak negatywnie odczuwamy, tak naprawdę są
zupełnie naturalną koleją rzeczy, i każdy przez nas przez
to przechodzi, ponieważ tak jesteśmy biologicznie wyposażeni. Starajmy się to traktować jako zasób, nie zagrożenie.
Oczywiście jeśli czujemy, że nie dajemy sobie rady z ilością
codziennego stresu, to warto jednak zwrócić się do specjalisty, np. psychoterapeuty. Traktujmy to jak wizytę u lekarza
z powodu grypy, nie jako przerażającą ostateczność - po
co się męczyć?
GK: Co robi nasz mózg, kiedy my NIC nie robimy?
AK: Wbrew pozorom nasz mózg nigdy nie jest zupełnie
bezczynny. Nawet jeśli śpimy i aktywność naszego mózgu
jest obniżona to nasz mózg nie wyłącza się całkowicie. Ponadto to, nawet jak nie wykonujemy konkretnej czynności
to prawdopodobnie rozmyślamy o naszych planach na
przyszłość, lub wspominamy jak nam minął dzisiejszy dzień
- w każdą z takich myśli jest zaangażowanych szereg obszarów, które są nie tylko aktywne same w sobie, ale również
komunikują się między sobą, co w ostatnich czasach uważa
się jako jeden z kluczowych mechanizmów działania naszego mózgu.
GK: Czy człowiek umiera wtedy, gdy umiera jego mózg?
LC: Obecne taki jest właśnie naukowy konsensus. Kiedyś
uważano, że to zatrzymanie akcji serca powoduje śmierć,
współcześnie w wielu przypadkach potrafimy temu przeciwdziałać. Natomiast nie jesteśmy w stanie ratować pacjentów, u których stwierdzono śmierć pnia mózgu. ■

AK: Nie całkiem można powiedzieć, że stres „zabija”, natomiast ogólnie rzecz ujmując – wpływ stresu na mikrobiom odczuwamy od urodzenia. Jak pokazują badania, stres oddzielenia się od matki ma długotrwały wpływ na florę bakteryjną
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Tekst: Karolina Nowakowska

Noc była królową moich emocji.

Nocą. Zbieram myśli nocą. Kiedy cały dom już
śpi, gdy do głosu dochodzą myśli kobiety, a nie
mamy i żony, wtedy pojawiają się nagle. Słowa.
Zaskakują mnie i wręcz cisnęłyby się na papier,
gdybym go nadal używała. Same poruszają
palcami po klawiaturze. I ogromnie żałuję, że
robią to rzadziej niż kiedyś, bo bardzo to lubię.

A o Tobie myślę głównie w ciągu dnia, wiesz?
Paradoksalnie pojawiasz się w codziennych
czynnościach, nie w patetycznych, nocnych
rozważaniach.

Noc to magia. To czas, w którym mój świat
często się zatrzymywał przynosząc dużo dobra. Większość moich tekstów też powstała
w nocy. Wiele ważnych chwil miało miejsce pod
jej osłoną. Noc zawsze była tym stanem, który
przynosił radość bądź refleksję czy ukojenie.

Tato, a wiesz, że mała już świetnie jeździ na
hulajnodze?
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Między płatkami owsianymi a poranną kawą
- bo akurat spojrzałeś na mnie ze zdjęcia na
dzień dobry. Tak po prostu. Jesteś.

Nie zdążyłeś nauczyć jej jeździć na dwóch
kółkach... czekaliśmy na to wszyscy... Rowerek
wciąż cierpliwie stoi. Podświadomie nie chcę
go ruszać, bo liczę na to, że jednak zmienisz
zdanie...
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Zastanawiam się czasem, kiedy dotrze do mnie,
że w najbliższym czasie się nie spotkamy. Dziwne
uczucie, bo odkąd nie ma Cię blisko, czuję Cię
dużo mocniej. A Ty jak się masz? Mała czasem
mówi po przebudzeniu, że się z Tobą widziała.
Szczęściara. Twoja wyczekana wnuczka. Wpadnij
kiedyś i do mnie, ok? Nocą...

Do dziś nie potrafię ustawić leżaka inaczej niż
pod prawidłowym kątem do słońca. To już chyba
natręctwo. Znajomi dziwnie wtedy na mnie patrzą, wiesz? Ale ja to lubię, zawsze wtedy o Tobie
myślę. Twojej opaleniźnie nikt nigdy nie mógł dorównać. No i w tym przypadku też miałeś rację.
Słońce opala lepiej i szybciej, jak się dobrze ustawię.

Usiądziemy przy stole, jak kiedyś, pogadamy
o pracy, potem zadasz mi kilka pytań, za którymi
nie przepadam. Albo po prostu pomilczymy przed
telewizorem, bo tak czasem łatwiej. Chcesz? Bo ja
tak. I wiesz co? Jestem na Ciebie zła, że nie nauczyłeś małej jeździć na rowerku. Zawsze powtarzałeś, że słowa należy dotrzymywać. Ja tak robię.

A wiesz, że denerwowało mnie to, jak często
masz rację? Za wszelką cenę chciałam być dorosła
i żyć po swojemu, a potem i tak wychodziło na
Twoje. Bardzo mnie to wkurzało i czasem, niestety, celowo robiłam coś na kontrze. Teraz wiem, że
całe życie stałeś tuż za mną i bacznie obserwowałeś każdy mój krok, bo chciałeś mnie chronić i jak
najlepiej przed tym światem obronić. Dawałeś
jednak szansę popełniać własne błędy i uczyć się
na nich… Kilka razy powinnam Cię posłuchać…
eh. Teraz pewnie uśmiechasz się i mówisz „a nie
mówiłem?”. Mówiłeś, mówiłeś… A ja powinnam
Was z Mamą posłuchać.

No dobra. Wiem, że chciałeś. I bardzo Ci dziękuję, że tak dzielnie i długo walczyłeś. Dla nas. Mam
nadzieję, że nauczę swoje dziecko tego wszystkiego, co przekazaliście mi z Mamą. A przede
wszystkim czuć.
Takie rozmowy odbywam codziennie. I mimo,
że minęły już prawie cztery miesiące od Twojej
śmierci Tato, każdego dnia wciąż sięgam po telefon, żeby do Ciebie zadzwonić czy wysłać Ci zdjęcie Wiktorii. Niby wiem, niby rozumiem, a jednak
tak trudno się z tym pogodzić i przyjąć ten fakt
do wiadomości. Nie wiem czy to normalne, ale
chcę wierzyć, że każdy tak ma w sytuacji straty
jednej z najbliższych osób. Z drugiej strony, czy
to ważne jak mają inni? Co czują? Każdy z nas sam
musi przejść przez tę żałobną otchłań. Bo i każdy
przeżywa stratę inaczej.
Na początku byłam twarda. Nie chciałam pokazać słabości. No i musiałam być oparciem dla
Mamy. Zawsze mnie o to prosiłeś.
Szybko jednak zrozumiałam, że łzy to naturalne ukojenie. One muszą być. Muszą wypłukać
nas z goryczy, smutku, niezrozumienia i żalu. Nie
można ich powstrzymywać, bo są dowodem miłości, oddania, dojrzałości i próby poukładania się
w nowej rzeczywistości. Bez Ciebie. I choć wiem,
że już nie cierpisz (co jest jednak marnym pocieszeniem), wolałabym jednak, żeby zamiast łez był
śmiech. Jak podczas wspólnych wakacji, gdzie
uczyłeś mnie jak mam się opalać, żeby było równo.

Często się buntowałam. Podobno byliśmy tacy
sami. Mama tak twierdzi, choć ja się z tym nie zgadzam. Co Ty myślisz, teraz, kiedy patrzysz na mnie
z góry?
To takie dziwne - myśleć o Tobie w czasie przeszłym. Teraz –jeszcze bardziej niż wcześniej - jesteś ze mną każdego dnia i przy podjęciu każdej
ważnej decyzji zastanawiam się, czy zaaprobowałbyś mój wybór. Czy byłbyś ze mnie dumny. Chyba
zawsze będę córeczką Tatusia.
Jestem mamą, żoną, mam swoją rodzinę i dom,
o który dbam, ale dopiero odkąd Cię nie ma
wśród nas poczułam tak mocno, że czas naprawdę dorosnąć. To bardzo dziwne uczucie, bo przecież dorosła jestem już długo…
A wiesz czego będzie mi też bardzo brakować?
Twojej konstruktywnej krytyki po kolejnej teatralnej premierze. W tej branży tak trudny o szczerą
opinię…
Tylu rzeczy sobie nie wyjaśniliśmy. Tylu rzeczy
Ci nie powiedziałam… Bardzo wierzę, że dasz mi
szansę. Nocą…. ■
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Siła pierwszego
WRAŻENIA
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Tekst: Maja Jaszewska

Naukowcy twierdzą, że wystarczy nam trzydzieści sekund, aby ocenić nowo poznaną osobę. Niewiele mniej, bo jedynie dwadzieścia siedem, aby się zakochać. Czy rzeczywiście trwa
to tak krótko?
Zapewne ciężko udowodnić, że trwa to konkretną ilość sekund, bo każdy z nas jest inny,
ale faktem jest, że pierwsze wrażenie, i to bardzo silne, powstaje w bardzo krótkim czasie.
Na dodatek jego skutki są nie do przecenienia,
bo pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz.
Jeśli będzie ono negatywne, to trzeba potem
dużo wysiłku i czasu, żeby je odkręcić. Tak samo
w odwrotnej sytuacji - osobom, które zrobią
dobre pierwsze wrażenie, znacznie łatwiej wybacza się późniejsze wpadki i uchybienia.
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Przy pierwszym spotkaniu najważniejszy w procesie
komunikacji jest kanał wzrokowy i zapachowy. Patrzymy na partnera i niemal lotem błyskawicy dokonujemy
oceny jego urody, jej unikalności, tego jak jest ubrany
i czy jest zadbany. Testujemy też czy nie przypomina
nam kogoś znajomego nam bądź sławnego. W tej kilkusekundowej ocenie można zyskać sporo plusów, ale też
i wiele stracić.
Nie sądźmy jednak, że sprawę załatwią dobre perfumy. W pierwszej ocenie nie chodzi o sztuczny zapach,
tylko o nasz zapach naturalny, jakim są feromony. Nie
odczuwamy ich na poziomie świadomym, a mimo to
mają ogromne znaczenie przy ocenie czy ktoś jest dla
nas atrakcyjny czy nie. Za analizę zapachową odpowiada część mózgu nazywana węchomózgowiem. Zdolność analizy węchowej u człowieka jest w stosunku do
innych zwierząt bardzo ubogo rozwinięta. Ale w miejsce
zdolności węchowych wykształcił się u ludzi analizator
emocji, dzięki któremu możemy odczuwać do kogoś
sympatię albo wyraźną antypatię.
O działaniu feromonów mówi się głównie w kontekście relacji damsko - męskich. Ale przecież mogą one
wysyłać również informacje na temat czyjejś dominacji
czy wysokiego poziomu agresji, a to już są kwestie niezależne od płci. Spójrzmy, jak wiele komunikatów przekazują sobie zapachem mrówki. Wydają w ten sposób
bardzo konkretne komendy, typu - przerwa w pracy
albo dyrektywy, co i gdzie budować.
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Jeśli chodzi o ludzkie komunikaty przekazywane drogą
zapachową, czyli te przenoszone przez feromony, odnoszą się one do pierwotnego odróżnienia, które nazywa się
tendencją do unikania bądź dążenia – a więc czy chcemy
się do danej osoby zbliżyć czy raczej wolimy jej unikać.
Oczywiście ludzie szukają dla takich reakcji racjonalnych
uzasadnień, bo na tyle daleko odeszliśmy od natury,
że nie myślimy o swoich zachowaniach, jako wyniku intuicji czy instynktu. Prędzej stwierdzimy, że unikamy kogoś,
bo drażnią nas jego poglądy, ton głosu, poczucie humoru, niż stwierdzimy, że widocznie nie po drodze nam
z jego feromonami.
Nie jest wykluczone, że tak naprawdę, fakt, iż mamy
ochotę się z kimś bliżej zapoznać decyduje się kompletnie
poza naszą świadomością. Węch i wzrok są analizowane
przez struktury podkorowe w naszym mózgu, a więc takie, do których nasza świadomość nie ma dostępu. Ale
jest jeszcze trzeci kanał komunikujący innym o naszej osobowości, a jest nim treść. A więc to, czy mówimy w ładny
sposób, czy treści przez nas wypowiadane są mądre, oryginalne, czy potrafimy bawić się językiem i być dowcipni
i błyskotliwi. Te informacje docierają do obserwatorów dopiero w trzeciej kolejności, ale gdybyśmy zapytali kogoś
dlaczego lubi bądź nie lubi daną osobę, poda odpowiedzi
właśnie z tego poziomu - lubię go, bo ma ciekawą osobowość, jest interesujący i inteligentny. To dowodzi, że świadomie oceniamy na poziomie komunikatów werbalnych.
Ze znaczenia pozostałych nie zdajemy sobie sprawy.
Michalina pracuje w księgarni. Niedawno szef zatrudnił
pomocnika. Chłopak jest inteligentny, zabawny, oczytany
i wspaniale nawiązuje kontakt z klientami. Racjonalnie nie
ma żadnego powodu, żeby go nie lubić, a jednak drażni
on Michalinę swoją obecnością. Dziewczyna próbuje się
przełamać i być miła, ale w głębi duszy coś ją od współpracownika odrzuca. Sama nie rozumie źródeł swojego
uprzedzenia i obwinia się za nie.
Tymczasem może być ono związane z mikroekspresjami, które Michalina obserwuje u kolegi. Polegają one na
wysyłaniu drugiej osobie niewerbalnych sygnałów, które
staramy się ukryć. Wysyła je nasza twarz głównie za pomocą mięśnia marszczącego brwi i mięśni okrężnych ust.
Sygnały te trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu milisekund. Wysyłamy je bezwiednie i nie jesteśmy w stanie ich
kontrolować. W równie nieświadomy sposób je odbieramy stąd nieraz pojawia się podwójne wrażenie – to taki
sympatyczny facet, a jednak mu nie ufam.
W takich przypadkach kobiety często mówią, że intuicja
im coś podpowiada, a mężczyźni sądzą, że ostrzega ich
instynkt. Powstaje zatem pytanie, czy warto słuchać tego
wewnętrznego ostrzeżenia?
Okazuje się, że w większości przypadków warto. Rzeczywiście może być tak, że osoba, wobec której odczuwamy (wydawałoby się irracjonalną) nieufność, ma wobec
nas złe zamiary, co stara się zamaskować różnego rodzaju
komplementami czy kurtuazyjnymi gestami. Natomiast
zdecydowanie nie warto słuchać intuicji, jeśli w grę wchodzą sprawy ekonomiczne, finansowe czy zawodowe.
W tym wypadku wewnętrzny głos raczej nie ma racjonalnych przesłanek. A jeśli mamy w tym obszarze jakieś wątpliwości, to powinniśmy je dokładnie racjonalnie rozwa-

żyć. Natomiast kiedy intuicja mówi nam – uciekaj, nie zadawaj
się z tym człowiekiem, nie ufaj mu! – to trzeba się wówczas
cztery razy zastanowić nad tym, co robimy. Mikroekspresja to
bardzo silny i ważny mechanizm, w który wyposażyła nas natura. Jest to jednak miecz obosieczny, bo z jednej strony broni
nas przed złymi intencjami innych ludzi, ale jednocześnie uniemożliwia nam manipulowanie nimi.
Kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, błyskawicznie aktywizuje się w naszym mózgu ośrodek związany z rozpoznawaniem
twarzy pod względem znajomości. Przechowywane są w nim
dane nawet sprzed bardzo wielu lat i dotyczą nieraz sytuacji,
których w ogóle nie pamiętamy. A więc jeśli ktoś ma pecha
i jest podobny do aktora grającego czarny charakter w filmie,
który oglądaliśmy jako pięcioletnie dziecko, to przypiszemy tej
osobie cechy tamtej nie lubianej postaci, nie mając oczywiście
świadomości skąd bierze się ta nasza negatywna ocena. Ale
można mieć też szczęście i przypominać kogoś, kto zapisał się
w pamięci pozytywnie.
Natura nie zna pojęcia sprawiedliwości, przez co osoby ładne są lepiej odbierane przez otoczenie, niż te, którym daleko
do doskonałości. Człowiek uwielbia symetrię i harmonię. Już
maleńkie dziecko mając do wyboru piękne, gładkie i czerwone
jabłko albo niekształtne, pomarszczone, wybierze to ładniejsze.
Jakkolwiek współczesna twórczość artystyczna by nie negowała potrzeby harmonii, człowiek podświadomie do niej dąży i ją
preferuje. Przeprowadzono kiedyś badanie, w trakcie którego
pokazano osobom zdjęcia różnych twarzy. Niektóre z nich były
przerobione w ten sposób, że składały się z jednej, symetrycznie odbitej połówki twarzy. Pozostałe zdjęcia były normalne.
Okazało się, że oceniający wybierali twarze idealnie symetrycznie jako znacznie bardziej atrakcyjne. Podobnie atrakcyjne wydają nam się osoby, które mają tak zwane „baby face”. Okrągłe
twarze i duże oczy przywodzą na myśl dzieci. W związku z tym
osobom o takich twarzach przypisujemy cechy dziecka – niewinność, wrażliwość, delikatność. To przypisywanie różnych
cech psychicznych na podstawie konkretnej cechy fizycznej
nosi nazwę efektu aureoli.
W świetle wiedzy o tym, że ocena drugiej osoby dokonuje
się błyskawicznie, można by przypuszczać, że „Speed Dating”
(szybkie randki) stwarzają optymalne warunki, aby znaleźć swoją drugą połówkę. Tyle że na podświadomym poziomie można
trafnie dobrać sobie jedynie kochanka. Tu wystarczy chwila,
by dokonać oceny. Bez względu na deklarowane preferencje
wszystkie kobiety oceniają u mężczyzn cerę oraz muskulaturę, natomiast mężczyźni zawsze oceniają atrakcyjność kobiet
według proporcji bioder do talii. Sprawa komplikuje się, jeżeli
chodzi o relację mąż – żona, czy jeszcze poważniejszą ojciec
– matka. Tu już nie wystarczy kilka sekund ani nawet minut. Potrzeba nam znacznie dłuższego czasu, żeby sprawdzić, jakim
człowiekiem jest druga osoba i na ile jej deklaracje znajdują
odzwierciedlenie w zachowaniach. Czas weryfikuje czy kobieta
o wielkiej urodzie, ma równie wielkie serce i dobry charakter
a zniewalająco przystojny mężczyzna jest godnym zaufania
partnerem. Niejednokrotnie zdarza się, że ktoś niepozorny
z wyglądu nabiera blasku i zyskuje przy bliższym poznaniu.
Zatem nie negujmy siły pierwszego wrażenia, ale miejmy
świadomość, że nie mówi ono o wszystkim. ■
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Jesień
w szkle
Tekst: Małgorzata Kalicińska
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Piotrek, bywa, spać nie może, więc wczoraj gdy już zasypiałam, kliknął do mnie na messengerze „Gośka, a ile ty soli dajesz do pomidorów?”. Odpisałam senną ręką „???”, więc rozwinął „Pomidory gotuję na zimowe pomidorówki. Obrałem
już i gotuję, mam wielki gar dla Ciebie też zrobię, tylko ile soli
dać na 25 kilo. Pięć łyżek?”. Przestałam czuć senność. Dwadzieścia pięć kilo? Ale ma rozmach! Odpisałam „Zwariowałeś? Po co nam tyle soli w życiu? Ja daję ciut cukru i ciut soli,
tylko odrobinę, żeby wybić smak, sól to ciśnienie i wiesz…
Zrób dla smaku”. „Znaczy, ile to »ciut«? Nie popsują się?”. To
ja znów: „Jak już przetrę i odparuję część wody, dosmaczam
tak delikatnie bardzo, wlewam gorące do słoików i zalewam,
UWAŻAJ, wrzącą oliwą. Na wierzchu oczka oliwy kładę plasterek czosnku. Nie bój się, nie zaczosnkuje pomidorów tylko oliwę, a gdy będziesz robił zupę to albo zlejesz tę ciutkę
oliwy, albo razem z oliwą.”. Takie… nocne Polaków rozmowy.
Z mężem to ja o gotowaniu nie pogadam, ale z kumplem owszem. Bardzo często gadamy.
Jesień to czas słoików i przetworów, kobiety i mężczyźni po
równo już chyba wymieniają się przepisami na kiszenie, octowanie, smażenie, gotowanie, blanszowanie i zamrażanie. Ja,
oczywiście, już mam w zamrażalniku dwa pudełka po lodach
„malaga z bakaliami” szczelnie wypełnione siekanym koperkiem, mam też siekany lubczyk i w doniczce powoli kiełkuje
zimowa zielona pietruszka. Na targu pysznią się kolorowe
i soczyste owoce i warzywa wabiąc gospodynie. Każda z nas
ma swoje tajemnice, swoje smaki i potrzeby.
Dwa lata temu powiedziałam koledze ze wsi żeby mi dał
spokój i już nie znosił grzybów. Miałam ich dość, w tym roku
grzybów jak na lekarstwo ale mam jeszcze w słoiczkach,
w piwnicy i susz. Bez robaków. O właśnie, piwnica.
Niby mamy zamrażalnik i spiżarenkę, ale mieszkamy na wsi,
miewamy częste wizyty dzieci i wnuczek, więc dobrze, że
wsąsiedniej wsi jest sklep „nawszelkiwypadek”, ale piwniczka
to jest to, o czym marzyłam. I mąż mi ją wymurował, naziem-
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ną, bo miewamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych
i wiosną byłby basen, więc stoi na ziemi. Półokrągła, jak się
patrzy, ceglana, pokryta ziemią i porosła trawą. Czekam aż
ją zacienią posadzone wkoło krzaki. W niej półki: po lewej
na moje przetwory i po prawej… mężowa półka na wszelkie
(ciii) wina i moje nalewki. A też kąt na wór ziemniaków żółtych, z targu, i wiaderko marchwi, pietruchy i selera trzymanych w wilgotnym piachu. Z czasem coraz mniej tego dobra,
bo mniej nas, my mniej jemy, dzieciska przyjeżdżają z rzadka, bo synowie Siwego daleko mają do nas aż znad morza,
a Basia, moja córka, wyjechała na stałe i mieszka w Sydney.
Nie robi przetworów. Tam w Australii nikt nie robi, bo to kraj
taki, że na okrągło świeżyzna jest pod ręką, więc rdzenny
Ozzie nie kisi, nie zalewa zaprawami, nie smaży, bo po licho?
Niemniej, gdy spróbowali europejskich kiszonek i pikli do
ukochanych mięs z rusztu, zaakceptowali. Moja córka, gdy ją
napadnie chętka na pikle, kiszonki czy śledzie, zaraz jedzie
do żydowskiego sklepu i ma co dusza zapragnie z polskich
smaków. Nadto, teraz ani czasu, ani miejsca na słoiki nie ma.
Do tego się dorasta, no i trzeba mieszkać w rejonie świata, w którym z dziada pradziada konserwowało się żywność
na zimę.
Ja już odstawiłam na półkę kiszone ogórki, wyjątkowo
fajne, maluśkie w tym roku, pulpę pomidorową, dżemy truskawkowe dla wnuczek, do naleśników, a też dżem z suszonych fig, który robię dla męża. Nauczyła mnie pewna Chorwatka, mówiąc że z suszonych słodszy i fajniejszy. Najpierw
kilka godzin moczę figi w… słabym niby koniaku. Winiak
byłby doskonały a też doskonała jest do tego moczenia nalewka pigwowa, wówczas dżem ma kwaskową nutkę. Stoi
też i czeka słój orzechów zielonych w wódce śpiących. Moja
orzechówka nie ma sobie równych!
A mąż? On jest specjalistą od kiszenia kapusty w gliniaku.
Taka to i nasza jesień jest, nudne zajęcia starszych ludzi.
Uwielbiam! ■
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Po prostu BĄDŹ
Rozmawia: Iza Farenholc

Ciągle nie zdajemy sobie sprawy, że
jesteśmy całością, że na niewiele przyda
się dbanie tylko o sprawność fizyczną,
kiedy zaniedbujemy psychikę lub dietę.
Rozmowy, które przeprowadziła Orina
Krajewska pozwolą nam spojrzeć na swoje zdrowie z zupełnie innej perspektywy.
Jeśli myślisz o zmianie, to ta książka może
być początkiem drogi.
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wywiad z Oriną Krajewską

Iza Farenholc: Co to jest medycyna integralna?

Orina Krajewska: To droga leczenia, która nie wyklucza
osiągnięć nauki. To łączenie medycyny konwencjonalnej z rzetelnymi terapiami niekonwencjonalnymi. Medycyna naturalna
działa powoli, systematycznie, głęboko, przyczynowo, ale długo. Jeśli lekarz medycyny integralnej ma do czynienia z ostrymi
przypadkami, to najpierw korzysta z medycyny konwencjonalnej – np. przepisuje tabletki na dane schorzenie – a jednocześnie wprowadza naturalne środki, tak, aby można było powoli
„schodzić” z farmakologii lub minimalizować dawki leków.
IF: Skąd pomysł na książkę?

OK: Wydawnictwo Sensus zgłosiło się do mnie z takim
pomysłem, a wiąże się on z moją działalnością w Fundacji
Małgosi Braunek „Bądź”. Fundacja zajmuje się promowaniem i wprowadzaniem medycyny integralnej oraz holistycznego podejścia do zdrowia. Sama nigdy bym się nie
odważyła podjąć się napisania książki, ten temat w jakimś
sensie do mnie przyszedł.
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IF: Sama dobierałaś rozmówców?

OK: Tak, ale wielu z tych specjalistów było zaproszonych
wcześniej na nasz fundacyjny Kongres Medycyny Integralnej
„Bądź integralny w zdrowiu”. Miałam więc już w pewien sposób „przetartą drogę”.
IF: Jakie spotkanie było dla ciebie najważniejsze?

OK: Jeden z moich rozmówców powiedział, że medycyna i leczenie muszą być przyjazne, nie mogą być dodatkowym cierpieniem. A jeśli tak się dzieje, to znaczy że nie jest
to finalny kształt tej terapii – leczenie powinno przynosić ulgę. To, co zapadło mi też w pamięć, to wypowiedź
lek. med. Elżbiety Dudzińskiej, która mówi, żeby nie
przywiązywać się za bardzo do wyników badań, które
określają wpływ danego czynnika na nasz organizm albo
kto ile przeżyje przy takim a takim schorzeniu. Badania
są niezbędne, ale one zawsze są wynikiem średniej. Nie zapominajmy, każdy z nas jest inny. To bardzo krzepiące. Nie
muszę się  przecież znaleźć w tej „statystycznej większości”.
Badania możemy potraktować jako pewną wskazówkę.
Bardzo chciałabym, żeby ludzie nauczyli się sami brać
odpowiedzialność za swoje zdrowie.
IF: Jak to zrobić? Jaki rodzaj terapii wybrać?
Każdy z Twoich rozmówców zajmuje się różnymi dziedzinami medycyny.

OK: W medycynie integralnej istnieją tzw. filary zdrowego
życia i są to: żywienie, aktywność fizyczna, praca ze stresem,
sen, duchowość. Istnieje mnóstwo metod, które się łączą, ale
tylko od pacjenta zależy, którą metodę wybierze. To jest bardzo indywidualne.
IH: Miałaś szczęście spotkać prawdziwych lekarzy z powołaniem.

OK: Tak, profesor Jan Lubiński jest takim przykładem – naukowiec z krwi i z kości, który nie zapomina po co to robi – dla
ludzi. Po pierwsze wszystko, co mówi, ubiera w język bardzo
zrozumiały, nie jestem ścisłym umysłem, a jednak ta wiedza ani
mnie, ani mam nadzieję, czytelników nie przytłoczyła.
IF: W tym wywiadzie jest mnóstwo ciekawych informacji. Wiem, że papierosy szkodzą, ale uderzyło mnie zdanie w wywiadzie z Profesorem „że tytoń przestawia cały
metabolizm w organizmie”. Mam wrażenie, że bardzo
dużo młodych ludzi teraz pali papierosy i mam nadzieję,
że to przeczytają…

OK: Czynniki środowiskowe wpływają na ekspresję genów
i są to właśnie papierosy, hormony i czynniki żywieniowe. Kiedy istnieją silne uwarunkowania genetyczne, niewiele możemy zmienić, ale jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to mogą
one wstrzymać czy opóźniać rozwój chorób np. raka. Profesor
Lubiński podkreślił jak ważne jest w kontekście genów dobre
nastawienie, co potwierdził w swoim wywiadzie Profesor Li Jie,
profesor medycyny chińskiej. Wszystkie te terapie, wskazówki,
jak dbać o zdrowie, sprowadzają się do tego, żeby nie karać
się za to, co się zrobi, bo nie da się żyć idealnie czy radykalnie. Jeśli ktoś jest na restrykcyjnej diecie i zdarzy mu się zjeść
ciastko, to powinien cieszyć się tym momentem, smakiem tej
słodkości, a nie biczować się, bo „zgrzeszył”. W przypadku

pacjentów onkologicznych szczególne znaczenie ma to, czy
pacjent cieszy się życiem i czy ma apetyt, bo apetyt oznacza
chęć do życia. To dwa wyznaczniki diagnozy Profesora. Potem
zaczynają się wytyczne.
IF: „Jeśli chodzi o onkologię, to naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego do tej pory medycyna konwencjonalna nie
może przyznać się do klęski” – to Wojciech Eichelberger.
Początkowa diagnoza Twojej mamy, Małgorzaty Braunek,
mówiła, że będzie żyła 3 miesiące, a jednak żyła cały rok.

OK: Rozmowa z Wojtkiem Eichelbergerem była dla mnie
bardzo ucząca, w swoich wypowiedziach był bardzo jednoznaczny. Wojtek nazywa rzeczy po imieniu, ale zawsze mądrze
i w wyważony sposób. To, że liczba zachorowań stale rośnie
– to jest klęska. Zmiana podejścia w leczeniu jest więc nieunikniona. Niestety system opieki zdrowotnej jest zatwardziały
i nie dopuszcza nowych rozwiązań, a ma dopiero 200 lat w porównaniu z historią ludzkości!
IF: „Powinniśmy zajmować się pacjentem, a nie jednostką chorobową” mówi dr Preeti Agrawal. Kiedy trafiasz do
specjalisty chińskiej czy ajuwerdyjskiej medycyny, wywiad
trwa około godziny, podczas gdy spotkanie z lekarzem
domowym – 15 minut.

OK: To jest to rozszczepienie na milion specjalizacji, które
mogą mieć ze sobą wiele wspólnego, ale nikt się nie zastanawia, jak je połączyć. Kto sprawdza skutki uboczne leków, które
mogą wzajemnie na siebie oddziaływać? Pewne organy wpływają na siebie wzajemnie, leki podobnie – leczymy objawy,
a to plaster od zewnątrz.
IF: Trzeba mieć jednak odwagę, żeby wejść na drogę naturalnego leczenia. Czasami chodzi przecież o nasze życie
– coś najcenniejszego. Często dziwię się, że nie ma w ludziach chęci spróbowania czegoś innego.

OK: To jest bardzo ciekawe – na ile jesteśmy elastyczni,
żeby zostawić coś do czego jesteśmy przywiązani, do zmiany
poglądów. Na ile jesteśmy odważni, żeby ryzykować zmianę
stylu życia. Myślę że kluczem jest tutaj rozwiązanie integralne
gdzie nie trzeba stawiać się po jednej stronie barykady. Można
korzystać z rozwiązań konwencjonalnych, jednocześnie kompleksowo o siebie dbając. Jest to wtedy olbrzymia, systematyczna praca nad sobą. Myślę że najważniejsze to edukować,
udostępniać wiedzę i docierać do ludzi przystępnym językiem.
IF: Twoja książka jest takim językiem napisana i porządkuje bardzo tę wiedzę.

OK: Wiem, że nie ma jednej odpowiedzi, złotej metody. Nie
wszyscy mają jednakową percepcję rzeczywistości – jedni są
bardziej racjonalni, inni mniej. Najważniejszym celem tej książki dla mnie byłoby obudzenie ciekawości i wewnętrznej aktywności, żeby każdy mógł sobie znaleźć własną drogę. Jeżeli na
przykład dieta czy jakaś część medycyny chińskiej jest akceptowalna, bo istnieją badania potwierdzające jej skuteczność
– i dla kogoś to może być maksimum działania – to dobrze,
że robi chociaż to. Ważne, żeby robić to w zgodzie ze sobą
i nie na siłę, powoli. Żeby szukać tych dróg, które w tym danym momencie będą nam pomocne. Ten nasz kulejący system
zdrowotny możemy zmienić tylko wtedy, kiedy zaczniemy tę
zmianę od siebie. ■
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Nie lekceważ!
Ciąg dalszy
o otępieniu...

Tekst: Agnieszka Łodzińska

86

Kiedy zaczęłam mówić i pisać o chorobie mojego ojca,
nagle odezwali się do mnie znajomi i z przerażeniem skonstatowałam, jak wiele osób cierpi na choroby otępienne.
Jeszcze nie tak dawno mówiło się, że każdy w swoim najbliższym otoczeniu ma kogoś chorego na raka, tak teraz
bez wahania można to samo powiedzieć o demencji lub innej chorobie otępiennej. Niestety, z powodu braku odpowiednich programów edukacyjnych, o ile przeciętny Polak
słyszał o chorobie Alzheimera i o chorobach otępiennych,
nie ma żadnego pojęcia, gdzie się zwrócić o pomoc, gdzie
szukać wsparcia w razie wystąpienia niepokojących objawów u członka najbliższej rodziny. Jeszcze gorsze jest to, że
choroby otępienne są traktowane w Polsce jak tabu, przypadłości, których należy się wstydzić, ze względu na powiązanie ich objawów z chorobą psychiczną. O ile mówi się
głośno o dotykających osoby publiczne chorobach onkologicznych, o tyle choroby otępienne pomija się milczeniem,
i dlatego można odnieść mylne wrażenie, że nas Polaków ta
choroba nie dotyczy.
Poza rodzinną chorobą Alzheimera, inne choroby otępienne są ściśle związane z wiekiem. Ryzyko zachorowania
na chorobę Alzheimera po 65 roku życia podwaja się wraz
z każdą pięciolatką. Zatem, jeśli na tę chorobę zachoruje
3% populacji w wieku 65-69 lat, to już w grupie 70-74 lata
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będzie ich 6%, a wśród 85-latków i osób 85+ już POŁOWA będzie cierpieć na jakąś postać choroby otępiennej.
Raport GUS z 2016 roku mówi, że osoby w wieku 65+ stanowiły wtedy blisko 15% polskiej populacji, a ten odsetek
wg gusowskich raportów wzrośnie do 25% za 10 lat i 30%
za lat 15.
Choć dokładnie nie wiadomo, ile w Polsce jest chorych
na choroby otępienne (Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi rejestrów, niestety), szacuje się, że tych zdiagnozowanych jest około pół miliona. Inne kraje wprowadzają programy alzheimerowskie, ten stworzony w Polsce jeszcze
w 2011 roku jest wspaniały w teorii, jednak nijak ma się do
praktyki, niestety. A jak się ma mieć, jeśli Minister Zdrowia
w 2016 roku tłumaczył kontrolującemu go NIK-owi, dlaczego nie przedsięwziął działań ujętych w tym programie,
tym że choroby otępienne są chorobami nieuleczalnymi i mają nieznaną etiologię. Na początku 2018 roku na
posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zwrócił uwagę, że w Europie obecnie tylko Polska
i Turcja nie mają planu dotyczącego choroby Alzheimera,
a z powodu braku wczesnej diagnostyki choroba nie
jest rozpoznawana na wczesnym etapie, co uniemożliwia
działania prewencyjne, celowaną terapię zajęciową, czyli
wszystko to, co przedłużyłoby życie chorego bez nasilonych objawów choroby.
Działania, które wg opracowanego w 2011 roku, ale nie
wdrożonego planu alzheimerowskiego, miały należeć do
służby zdrowia, są przeniesione na opiekunów, a właściwie
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na rodzinę chorego (90% opiekunów chorych na choroby
otępienne to opiekunowie rodzinni), którzy z zaistniałym
problemem są zostawiani sami sobie. A przecież miało być
tak pięknie. Miał być wprowadzony bilans zdrowia 60- latka.
Pielęgniarki środowiskowe miały przeprowadzać cykliczne
badania przesiewowe pacjentom powyżej 65. roku życia.
Niestety, nic takiego nie ma miejsca, a lekarze rodzinni nie
są szkoleni, na co zwracać uwagę w zachowaniu pacjentów
geriatrycznych. W związku z tym diagnozowanie należy do
najbliższego otoczenia, dlatego zauważane są dopiero objawy połowy lub nawet końca drugiego etapu demencji,
kiedy bardzo często na terapię zajęciową jest już za późno. Polskie władze zdają się nie zauważać raportów NIK-u,
gdzie trafiamy m.in. na taki fragment: „Dane z opracowań
medycznych wskazują, że otępienia, a zwłaszcza choroba Alzheimera należą do najkosztowniejszych chorób
współczesnej Europy. Na koszty generowane przez to
schorzenie składają się koszty bezpośrednie (leczenie
i opieka pielęgniarska, codzienna opieka w domu) jak
i te, które można określić jako pośrednie (utrata produktywności zawodowej oraz społecznej pacjenta i opiekuna). W 2003r. światowe koszty demencji oszacowano na ok. 160 mld dolarów rocznie, a największy udział
(ok. 2/3) miała w nich długoterminowa opieka realizowana przez pracowników służby zdrowia, w tym szczególnie
opieka instytucjonalna. Według raportu organizacji Alzheimer’s Disease International, w 2010 roku koszty te
wzrosły do 604 mld dolarów, a w 2015 roku osiągnęły
poziom 817 mld dolarów”1.
Skoro tak naprawdę to nasza rola – najbliższej rodziny –
w rozpoznawaniu objawów choroby otępiennej jest nie do
przecenienia, na co powinniśmy zatem zwrócić uwagę?
Po pierwsze, czy nasz bliski w podeszłym wieku nie stał się
smutny, apatyczny, czy nie zrezygnował z robienia czegoś,
co do tej pory lubił robić. A może ma kłopoty z koncentracją,
myli słowa, problemem staje się dla niego zrobienie planu
działania na najbliższą przyszłość. Warto się wtedy zainteresować, czy nasz rodzic robi regularnie badania krwi, gdzie
poza oczywistościami zlecanymi przez lekarza pierwszego
kontaktu sprawdzany jest poziom witaminy B12. Z wiekiem
upośledza się wchłanianie witamin z pożywienia, a witamina
B12 jest odpowiedzialna za nasze samopoczucie, za metabolizm i przede wszystkim za pamięć i koncentrację. Niedobór
tej witaminy może dawać objawy podobne do demencji,
a jej suplementacja może je cofnąć. Także depresja może
„udawać” demencję, a jednymi z jej objawów, poza wahaniami nastroju, także są kłopoty z koncentracją i pamięcią.
Przyjrzyjmy się dokładnie zachowaniu naszego bliskiego,
porozmawiajmy z nim, zastanówmy się, czy coś się w jego
codziennym życiu zmieniło. Starajmy się poświęcać mu jak
najwięcej czasu, aktywizować go, zapewniać mu aktywność,
która do tej pory sprawiała mu przyjemność i była powodem
dobrego nastroju. Oczywiście, tak czy inaczej, jeśli tylko coś
nas w zachowaniu naszego bliskiego seniora zaniepokoi,
warto go skonsultować ze specjalistą geriatrą lub psychiatrą, który na podstawie wywiadu postawi właściwą diagnozę
i podejmie leczenie. Z wcześnie rozpoznaną chorobą łatwiej
walczyć, minimalizować jej skutki i opóźniać występowanie
kolejnych objawów.

Do geriatry konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, natomiast do psychiatry można iść bez skierowania. Warto, a wręcz należy, poszukać psychiatry, który specjalizuje się w chorobach otępiennych, ponieważ nie każdy lekarz
tej specjalności będzie umiał naszemu bliskiemu pomóc. Najlepiej także będzie, jeśli nasz rodzic nie pójdzie na taką wizytę
sam. Jeśli będzie protestował, mówiąc, że sam sobie świetnie
da radę, przekonajmy go, że wizyta u lekarza zawsze wiąże się
ze stresem, który pogarsza naszą percepcję. Ileż to razy nam
samym się zdarzyło, że już chwilę po wyjściu z gabinetu nie
pamiętaliśmy wszystkich zaleceń. Powiedzmy rodzicowi, że
sami żałujemy, że ktoś bliski nie towarzyszy nam podczas wizyt
u lekarza, że to nie chodzi o kontrolę, czy też niedowierzanie
rodzicielskiej pamięci; jest to tylko rzeczywista troska o niego
i właściwą diagnozę.
Podczas wizyty ambulatoryjnej możemy zasugerować
lekarzowi kilkudniową hospitalizację naszego rodzica. Będzie można wtedy przeprowadzić specjalistyczne badania,
np. tomografię komputerową głowy. Na jej podstawie specjaliści podejmą właściwą terapię. Domagajmy się badań,
dobrania leków oraz rekomendacji odpowiedniej terapii
zajęciowej. To bardzo ważne, żeby nasz bliski ćwiczył mózg,
ale musimy mieć także świadomość, że nie każda terapia
będzie przez niego akceptowana. Wszystko musi być odpowiednio dobrane do zaawansowania choroby oraz także
do wiedzy i wykształcenia naszego bliskiego, żeby go już
na wstępie nie zniechęcić. Ważna jest także aktywność fizyczna oraz dieta. Im dłużej będzie sprawne ciało naszego
rodzica, tym dłużej sprawny będzie też jego mózg. ■
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html (dostęp: 9.08.2018).
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LEGO

kreatywność dla dorosłych

88
Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

To nie tylko najbardziej popularna na świecie
zabawka dla dzieci, LEGO pomaga w rozwijaniu kreatywności także u dorosłych: sięgają po
nią architekci, artyści, naukowcy, a nawet menedżerowie w korporacjach.
Pracownia Andrew Maynarda, architekta z australijskiego
Melbourne pełna jest budowli z klocków LEGO. Architekt
przyznaje, że w codziennie, pracując poświęca czas na granie w gry komputerowe i układanie klocków LEGO. „Zabawa pomaga mi myśleć elastycznie, co jest niezbędne w procesie twórczym” przyznaje.
LEGO (nazwane od duńskiego „leg godt”, czyli „baw się
dobrze”) – stworzone w latach 30-tych XX wieku, początkowo drewniane, od lat 60-tych plastikowe klocki to nie
tylko najbardziej popularna na świecie zabawka dla dzieci, LEGO pomaga także dorosłym. „Gdy układasz udowlę
z klocków LEGO tak naprawdę nie tylko się bawisz. Wymyślasz nowe rozwiązania, a następnie testujesz je, metodą
prób i błędów” tłumaczy architekt. Skoro, jak policzył duński matematyk Søren Eilers 6 klocków 2×4 da się, połączyć
na 915,103,765 sposobów – to, co można stworzyć mając
do dyspozycji nieograniczoną liczbę pudełek! Co tylko
sobie wyobrazimy – kto nie wierzy niech odwiedzi LEGO-
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LAND w duńskim Billund (reportaż z wizyty tam publikujemy na
str. ), którego twórcy odtworzyli z klocków tak znane budowle
jak wieża Eiffla, Biały Dom czy wykute w Mount Rushmore głowy czterech amerykańskich prezydentów po konstrukcje rodem
z sagi Star Wars.

Kreatywnie – bez instrukcji
Niewątpliwą zaletą LEGO jest jego prostota. „Aby z nich
budować nie trzeba wielkich umiejętności fizycznych” zauważa David Whitebread, psycholog z University of Cambridge,
członek LEGO Learning Institute. Najbardziej pobudza kreatywność swobodne budowanie, a nie – powszechne obecnie –
składanie zestawów wg instrukcji producenta.
Potwierdziły to badania prof. Page Moreau – z Wisconsin
School of Business i prof. Marit Gundersen Engset z norweskiego Buskerud and Vestfold University College w Kongsbergu.
136 badanych przez nie studentów podzielono na dwie grupy: pierwsza mogła budować z LEGO cokolwiek chciała, druga
budowała zgodnie z rozdanymi instrukcjami. Następnie badani
rozwiązywali szereg testów sprawdzających ich kreatywność
(m.in. Test Twórczego Myślenia Paula Torrance’a). Nietrudno
zgadnąć, że grupa, która budowała z LEGO według instrukcji
poradziła sobie gorzej, kreatywność studentów, którzy budowali w dowolny sposób była znacznie wyższa.
„Freestylowe” budowanie uruchamia bowiem tzw. myślenie
dywergencyjne, które polega na swobodnym tworzeniu jak największej ilości pomysłów. Jest przeciwieństwem myślenia konwergencyjnego, oceniającego krytycznie dany pomysł. Aby być
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kreatywnym potrzebujemy obu sposobów myślenia.
Dlatego zanim przystąpisz do wymagającego kreatywności zadania: np. burzy mózgu, mającej na celu
stworzenie nowego produktu warto „rozgrzać” mózg;
wprowadzić go w tryb myślenia dywergencyjnego właśnie poprzez np. zabawę LEGO. Świetnie wiedzą o tym tak innowacyjne firmy jak Google, Apple czy Facebook, które, aby pobudzić
kreatywność pracowników tworzą w miejscach pracy prawdziwe sale zabaw: znajdziemy w nich stoły bilardowe, stoły do gry
w ping-ponga, pudła z grami planszowymi oraz te pełne LEGO.

Zadaj pytanie, odpowiedz
w LEGO
Po LEGO sięgają także psychologowie i trenerzy, aby za
ich pomocą usprawnić komunikację w grupach pracowników. Metoda LEGO Serious Play (LSP) pomaga dyrektorom
zarządzającym i ich zespołom rozwiązywać trudne wyzwania
w firmach. „Lego Seriuos Play jest jak język. Prowadzący szkolenie zadaje pytania, a uczestnicy «budują» odpowiedzi za pomocą klocków” tłumaczy Robert Rasmussen, twórca metody
LSP, z której korzystają takie giganty rynku jak Google, NASA,
Coca-Cola, Toyota czy Unilever. Sesja może zacząć się np. od
pytania „Zastanów się, CO powstrzymuje rozwój twojej firmy
i zbuduj odpowiedź w LEGO. Masz cztery minuty”. Zastosowanie tej techniki demokratyzuje też proces dochodzenia do
rozwiązania, ponieważ wszyscy członkowie zespołu od dyrektora po szeregowego pracownika dostają te same pytania
i pudło klocków.
Jak przekonuje Rasmussen metoda ta jest tak efektywna,
ponieważ, gdy zajmujemy ręce klockami pozwalamy mózgowi
na swobodne poszukiwanie rozwiązań. Ten stan relaksu jest
niezbędny dla naszego mózgu. Neurolog Marcus Raichle kazał badanym zrelaksować się – np. poświęcić nieskrępowanej
zabawie lub pogapić na chmury. Zaobserwował, że obszary
kory przedczołowej oraz tzw. przedklinka, struktury kresomózgowia, która jest niezbędna do świadomego przetwarzania
informacji i odpowiada m.in. za przejawy naszej kreatywności
zaczęły być wtedy lepiej ukrwione. Badacz sugeruje, że mózg
w fazie relaksu porządkuje zebrane informacje, ale jest też
w stanie wygenerować nowe, ciekawe rozwiązania.

Zbuduj sobie drukarkę 3d
Klockami zainteresowali się także naukowcy. W latach
80-tych badacze z najsłynniejszej amerykańskiej uczelni
technicznej Massachusetts Institute of Technology zaczęli przy pomocy klocków konstruować zrobotyzowane zabawki edukacyjne. LEGO zainteresowało się ich badaniami,
a efektem tej współpracy jest seria LEGO MindStorms, które
łączy klocki LEGO (głównie z serii Technic) z czujnikami elektronicznymi (dotyku, światła i temperatury), układami sterowania i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki
i ich oprogramowywanie.
Seria robi furorę na rynku edukacyjnym: przy jej pomocy prowadzi się popularne kursy robotyki dla dzieci, ale
z LEGO korzystają też np. studenci, którzy w ramach zajęć
na uczelniach budują z klocków coraz bardziej skomplikowane
technicznie urządzenia. Powstało tak np. robotyczne ramię,
które jest w stanie podnosić i przenosić niewielkie przedmioty, replika silnika V8 czy drukarka 3D – tę ostatnią wykonał
w ramach swojej pracy inżynierskiej Piotr Palczewski, student
krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jedyną częścią automatu nie wykonaną z LEGO była głowica.
Przy Uniwersytecie Śląskim działa grupa Unibot (skrót od
„uniwersytet” i „robotyka”), której członkowie: wykładowcy
akademiccy, doktoranci, studenci, absolwenci oraz popularyzatorzy nauki, testują, eksperymentują, konstruują i programują, wykorzystując kultowe klocki Lego. We współpracy
z Akademią Młodych Biologów „Lykeion” wykonali – z 261
klocków i małego kartonu działający turbidymetr – proste
urządzenia służącego do pomiaru mętności roztworu używanego do analiz środowiskowych, mikrobiologicznych oraz
przemysłowych wody. ■
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Płytka
Flexifit

NATURALNE
NACIĘCIA
Unikalna płytka Flexifit®
z pięcioma nacięciami idealnie
dopasowuje się do naturalnych
kształtów ciała dając poczucie
bezpieczeństwa nawet
w przypadku przepukliny.

www.salts.pl

I

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

I

info@salts.pl

NATURALNY
KSZTAŁT
płytki Flexifit®
pozwala jej na podążanie
za ruchem ciała
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Kuchenny skarb –

pieprz

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Pieprz ma cudowne własności, ale tylko pod
warunkiem, że jest świeżo zmielony… łaskocze w nos i wywołuje chęć kichania. Za taki
dobrej jakości warto zapłacić wysoką cenę.
Ten już zmielony, zapakowany w elegancką
torebkę z kolorowym nadrukiem może być
prawie bez wartości, zawierać puste ziarna,
zwietrzały pieprz, wytłoczyny z oliwek i inne wypełniacze.
Jak wiele substancji pochodzących z roślin pieprz ma działanie przeciwne do własnego smaku (przypomnijmy: np.
kiszone produkty choć kwaśne odkwaszają). A pieprz ma
własności przeciwzapalne, pomimo swego ostrego smaku.
Zawdzięcza go piperynie.
Właśnie dlatego ten mielony jest tańszy niż pieprz w ziarnkach, chociaż mielenie teoretycznie powinno podnosić koszty.
Jak więc poznać, że pieprz jaki kupujemy jest towarem pełnowartościowym? Otóż ziarenka powinny być okrągłe, zwarte,
ciężkie i intensywnie smakować. Ta dobra jakość powoduje,
że nawet przez trzy miesiące po zmieleniu i przechowywany
w lodówce, nie traci swoich własności.
Rozwiązanie jest dosyć proste - trzeba mieć w domu młynek
i używać go do mielenia pieprzu. Jest w tej chwili na rynku
sporo eleganckich i zabawnych młynków, ale może być taki
najzwyczajniejszy, choćby stary, drewniany…
Zanim w domach pojawiły się lodówki, stosowano różne sposoby konserwowania żywności. Najbardziej znane to solenie,
wędzenie, wekowanie i właśnie obsypywanie pieprzem, który ma właściwości antybakteryjne. Używano go głównie do
mięs, ryb, kiełbasek. Jednak dziś pieprz znalazł zastosowanie
w wielu innych pokarmach np. deserach z truskawek, potraw
z melonami czy sorbetów.
A co takiego ma w sobie pieprz, że warto zadbać o jego jakość? Okazuje się, że jest ważnym źródłem witamin: B, C, K
oraz żelaza, magnezu, fosforu i potasu. A co najważniejsze,
dobry, świeży pieprz wspomaga organizm we wchłanianiu
składników odżywczych z roślin. Wysoko ceniona kurkumina
dla poprawy wchłaniania występuje często z piperyną.

W jednym z badań naukowych udowodniono, że podawanie
wyciągu z piperyny zmniejszyło dolegliwości bólowe pacjentów w stawie skokowym już po 4 lub 8 dniach podawania.
Okazało się, że znacznie zmalał w stawie również stan zapalny. Znane są właściwości olejku pieprzowego zwłaszcza
zmniejszające ból zębów. To terpenoidy z pieprzu modulują
receptory bólu.
Gdy wywołuje kichanie to znaczy, że ułatwiając rozpuszczanie
flegmy i śluzu, przyspiesza ich usuwanie z organizmu. Świetnie działa również na żołądek, jelito cienkie i grube. Ułatwia
przechodzenie pokarmu przez jelita i zapobiega kolkom, zaparciom, gazom i biegunce. Łagodzi również dolegliwości
związane z wrzodami, zwłaszcza układu pokarmowego.
Wszystkie te prozdrowotne działania pieprz zawdzięcza
przede wszystkim piperynie, która niestety rozkłada się
w starych, zwietrzałych nasionkach.
Piperyna - według najnowszych badań - poprawia pamięć,
pobudzając procesy chemiczne w mózgu. Trwają intensywne badania, ponieważ zaobserwowano, że spożywanie większych ilości pieprzu niż zwyczajowo dodaje się w kuchni do
potraw w niektórych przypadkach zatrzymuje i cofa otępienie starcze.
Brytyjskie badaniami wykazały, że piperyna może także
pomóc w leczeniu bielactwa nabytego, czyli depigmentacji skóry. ■
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Tekst i zdjęcia: Romualda Krasnopolska

Szarlotka
migdałowa
jej rodziny i moich przyTo ulubione ciasto na jesień mo
jabłek - prosto z sadu.
jaciół. Ze świeżych, pięknych
Serdecznie polecam!

Nadzienie:
• ½ kg jabłek
• Sok z ½ cytryny
• 5 dag cukru
• 10 dag siekanych migdałów
• 1 łyżeczka cynamonu
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Ciasto:
• 15 dag masła
h
• 12½ dag płatków owsianyc
• 5 dag mąki
• 3 jajka
• Ekstrakt waniliow y
nia
• 1 łyżeczka proszku do piecze
• Skórka z połow y cytryny
szać z sokiem z cytryny,
Jabłka pokroić w kostkę, wymie
i, cynamonem.
cukrem, siekanymi migdałam
i przez około 5 minut.
Całość przesmażyć na pateln
ne, mąkę, jajka,
Wymieszać masło, płatki owsia
pieczenia i skórkę
ekstrakt waniliow y, proszek do
z cytryny.
yć do małej tor townicy
Zagnieść ciasto. ¾ ciasta wyłoż
łożyć resztę ciasta.
i na to jabłka. Na wierzchu wy
do 180°C
Piec w nagrzanym piekarniku
przez około 50 minut.
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Wegańskie
brownie
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W jesienne
wieczory lubimy rozgrzewać
się gorącą czekoladą w kubku...
a ja proponuję ją w formie ciasta,
i to wegańskiego. Smacznego „rozgrzania”
nie tylko jesienią, i nie tylko dla wegan.
• 180 g mąki orkiszowej
• 220 g cukru trzcinowego
• 3 łyżki karobu
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• Szczypta soli
• 6 łyżek oleju kokosowego
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• 250 ml wody
• 100 g kulek czekoladowych do pieczenia
Wszystkie składniki wymieszać razem,
przełożyć do małej tortownicy
i piec w piekarniku nagrzanym
do 180°C przez 50 minut.
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Tekst i zdjęcia: Magdalena Tomaszewska-Bolałek
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Dużo ostatnio mówi się o zwalnianiu tempa
i powrocie do natury. Popularnością cieszą
się skandynawskie sposoby na szczęście czy
japońskie przepisy na długie życie w zdrowiu.
Ludzie bardziej zwracają też uwagę na to co
i jak jedzą. O Finlandii pisze się w Polsce stosunkowo mało, a szkoda, bo zarówno sposób
życia Finów, jak i tradycyjna kuchnia bardzo
dobrze wpisują się we współczesne trendy
slow life.
Przez wieki największy wpływ na kuchnię fińską miały natura i warunki klimatyczne. Ciężkie, mroźne, śnieżne zimy,
długie przednówki oraz kapryśna pogoda latem przyczyniły
się do wykształcenia wielu sposobów konserwowania żywności. Suszone, wędzone czy kiszone produkty zapełniały półki i przestrzenie w spiżarniach. Produkty marynowano także
w roztworach z octu najczęściej z dodatkiem przypraw korzennych. Nie mniej istotne były dary lasu. Uprawa roli nie zawsze przynosiła upragnione rezultaty, natomiast na las zawsze
można było liczyć. W lecie zbierano jagody, maliny, poziomki
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czy malinę moroszkę występującą w Laponii.
Wczesną jesienią dojrzewała borówka brusznica, rozpoczyna się też sezon polowań na dzikie ptactwo i zwierzęta (łosie, niedźwiedzie).
Las dostarczał też wielu gatunków grzybów
i innych roślin jadalnych oraz leczniczych. Zebrane produkty częściowo wykorzystywano
od razu, ale duża część z nich była przerabiana, tak by można było cieszyć się smakiem lata
w chłodnych miesiącach zimowych.
Trudno w kilku słowach opisać kuchnię fińską, ale pierwsze skojarzenia jakie przychodzą na myśl to prostota, jakość
składników i ekonomiczne zarządzanie produktem. Wśród
tradycyjnych receptur niewiele jest przepisów na dania wieloskładnikowe przygotowywane w skomplikowany sposób.
Większość potraw jest łatwa do zrobienia, acz czasem jest
to pracochłonne. Mimo to tradycyjna kuchnia fińska urzeka
swoim smakiem. Dzieje się tak za sprawą składników. Soczyste, pachnące latem jagody, które można jeść prosto z krzaka
nie potrzebują dużo, aby zamienić się w smaczny deser. Po-
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Mustikakisselli
(Kisiel jagodowy)
•

1500 ml wody

•

100-250 g cukru
(w zależności od upodobań)

•

400-500 g jagód
(świeżych lub mrożonych)

•

40-50 g mąki ziemniaczanej

•

śmietana (kwaśna lub bita)

Jagody myjemy i osuszamy. Owoce przerzucamy do
rondelka, zasypujemy cukrem i zalewamy 300-400 ml
wody. Jagody gotujemy na wolnym ogniu przez 10-12
minut. Następnie owoce odcedzamy. Do kubka wlewamy
około 150 ml wody i dodajemy mąkę ziemniaczaną. Dokładnie mieszamy, aż mieszanina będzie bez grudek. Sok
przelewamy do większego garnka, dodajemy resztę wody
i doprowadzamy całość do wrzenia. Do wrzątku wlewamy
mieszaninę wody z mąką ziemniaczaną i dokładnie mieszamy. Całość gotujemy na wolnym ogniu przez 2-3 minuty regularnie mieszając tak, by kisiel się nie przypalił.
Kiisseli podaje się zarówno na ciepło, jak i na zimno. Po
rozlaniu do talerzy można udekorować kisiel przegotowanymi wcześniej owocami żurawiny. Wśród popularnych
dodatków znajdziemy również: owoce suszone, konfitury,
świeże liście ziół, bitą i kwaśną śmietanę. Kiisseli możemy
przygotować także z innych owoców np. żurawiny, malin,
jeżyn, truskawek czy jabłek.

dobnie sytuacja wygląda z rybami. Dobrej jakości składniki
bronią się same, nie wymagają wielu dodatków i przypraw.
Chrupiące smażone małe sielawy, śledzie podane z młodymi
ziemniakami okraszonymi masłem czy gotowane raki ukryte
pod pierzynką z koperku to tylko kilka przykładów prostych
i smacznych tradycyjnych fińskich dań. Dziś wiele mówi się
o racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz niemarnowaniu.
Finowie ze względu na to, że na przestrzeni wieków często
borykali się z problemem głodu gotując mieli na względzie
poszanowanie składników. Mięso oraz warzywa wykorzystywane były optymalnie.
Dwa bardzo typowe dla kuchni fińskiej produkty to chleb
i masło. W zależności od regionu pieczywo nieco się różni,
ale jednym z najpopularniejszych produktów ciągle jest chleb
z mąki żytniej, który dawniej przechowywano przez wiele dni.
Występuje on w różnych formach i odmianach. A jak jesteśmy
przy chlebie, to aż prosi się o wspomnienie masło, z którego
słynie Finlandia (przez wieki fińskie masło było ważnym źródłem dochodów w handlu międzynarodowym). Smaruje się
nim chleb, ale także to jeden z najważniejszych tłuszczów używanych do smażenia. Nabiał odgrywa ważną rolę w codziennej diecie. Szklanka mleka sprawdza się świetnie do śniada-

nia, dań z makaronem czy mustamakkara – rodzaju kiełbasy
z krwią przypominającej w smaku kaszankę, specjał z którego
słynie miasto Tampere. Piją je dorośli i dzieci, co przekłada
się na statystyki. Od wielu lat Finowie są w pierwszej trójce jeśli chodzi o spożycie mleka. Nie znajdziemy w Finlandii
szerokiej gamy serów, tak jak we Francji czy Hiszpanii. Większość dostępnych na rynku produktów to raczej typowe sery
kanapkowe, ale są i perełki na przykład leipäjuusto – cienki
ser o zbitej konsystencji o około dwustuletniej tradycji czy
od kilku lat popularne rzemieślnicze sery z niebieską pleśnią.
Współczesna kuchnia fińska łączy w sobie elementy tradycyjne z międzynarodowymi. Obok klasycznych wypieków
czy dań mięsnych znajdziemy zapiekanki z makaronem, pizze,
sushi, tapas czy kebab (ale na przykład z mięsem renifera).
Prężnie rozwija się nowa kuchnia fińska bazująca na lokalnych
sezonowych produktach utrzymana w duchu nordic cuisine.
Rośnie także rynek rzemieślniczych lodów (Finowie są w czołówce jeśli chodzi o spożycie tego deseru), piw oraz alkoholi
wysokoprocentowych. Przemierzając Krainę Tysiąca Jezior
natrafimy też na lokalne specjały, które dostępne są tylko
w określonych regionach. ■
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Chaczapuri
w GAUMARJOS!
Przepisy: Liana Gamtsemlidze
Zdjęcia: Bianca-Beata Kotoro

Gaumarjos: „życzę ci zwycięstwa” - to wspaniała
restauracja, która przyciąga ciepłą i rodzinną atmosferą. Nie wyjeżdżając do Gruzji, będąc w Warszawie - można spróbować prawdziwie gruzińskiej
kuchni! Sprawdźcie to osobiście, po prostu przybywajcie, jedzcie, pijcie! I zwyciężajcie, cokolwiek
stanie na Waszej drodze, zawsze zwyciężajcie!
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Lina Gamtsemlidze - królowa gruzińskiej kuchni w Polsce! Właścicielka
Gaumarjos.
W Tbilisi była dyrygentką Orkiestry Narodowej.
* 29 listopada 2012 roku, czyli 6 lat temu
- TVN wyemitował program z cyklu
„Kuchenne rewolucje Magdy Gessler”
odbywającego się w jednej z dwóch restauracji Gaumarjos w Warszawie - sukces przerósł oczekiwania wszystkich!
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Chaczapuri
po imeretyńsku
Ciasto:
•
3-4 szklanki mąki pszennej
1l jogurtu maconi
•
•
3 łyżki oleju słonecznikowego
1 łyżeczka sody oczyszczonej
•
•
1/2 łyżeczki soli
Nadzienie:
•
1 kg sera solankowego
•
50 g masła
•
2 jajka
Przygotować farsz. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach,
dodać jajka i starannie wymieszać. Z masy serowej uformować kule.
Przygotować ciasto. Do jogurtu wsypać sodę oczyszczona, sól, wlać olej. Wszystkie składniki wymieszać, stopniowo dodawać mąkę. Dobrze wyrobione ciasto powinno być
miękkie i delikatne. Gotowe ciasto podzielić na 6-7 kawałków wielkości pieści.
Każdy kawałek ciasta rozwałkować na krążek o średnicy
talerzyka deserowego na stolnicy posypanej mąką. Na
placuszek wyłożyć kule z farszu. Brzegi placka zebrać tak,
aby powstał woreczek z serem w środku, a nastepnie je zlepić. Rozwałkować i wypiekać na dobrze rozgrzanej patelni
z obu stron do powstania złocistej skorki. Posmarować po
upieczeniu masłem. Podawać od razu.

Chaczapuri po adżarsku
Ciasto:
500 ml jogurtu maconi
•
2 jajka
•
•
1 łyżeczka sody oczyszczonej
•
1 kropla octu
•
4 szklanki mąki przennej
sól
•
Nadzienie:
•
600 g sera solankowego
•
2 żółtka
Przygotować ciasto. Jajko rozetrzeć z solą. Wlać do nich jogurt
maconi i stopniowo mąkę sodę i zagnieść gładkie ciasto.
Ciasto podzielić na 8 części.
Przygotować nadzienie. Ser rozgnieść i do niego dołożyć
żółtko. Dobrze wymieszać i uformować kule.
Każdy kawałek ciasta rozwałkować na owal długości
10-12 cm i grubości około 1 cm. Na plackach ułożyć nadzienie.Wąskie brzegi owalu złączyć i zlepić w szpic nadając
kształt łódki.
Piekarnik rozgrzać do temperatury 200-220 stopni.
Chaczapuri ostrożnie przenieść na blachę i wstawić do piekarnika na 15 minut.
Chaczapuri wyjąć i na środek placka wbić 1 jajko i wstawić
na 2 min do piekarnika. Białko powinno sie ściąć, a żółtko
pozostać płynne. Gotowe chaczapuri podawać zaraz
po wyjęciu z piekarnika, kładąc na środek każdego placka
po łyżeczce masła. ■
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Gruszka miłosna
na jesień!
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

WARTOŚĆ ODŻYWCZA na 100g
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Zakochałem się w gruszce miłosnej, ale nie tej z pięknego,
jesiennego sadu... A tak na prawdę powinienem napisać
w psiance podłużnej – bo to prawidłowa nazwa botaniczna
rośliny – znana nam pod zwyczajowym określeniam jak bakłażan czy oberżyna. To wspaniałe warzywo ma także inne
cudowne nazwy jak gruszka miłosna (moje ulubione), jajko
krzewiaste czy bakman. Pochodzi z tropikalnej Afryki, Egiptu,
Arabii i Indii. Należy do tej samej rodziny co ziemniaki i pomidory. I większość z nas ma do bakłażana stanowisko mocno
ambiwalentne. Chce je odczarować i zaproponować bakłażana w wersji sauté.
Bakłażany, mało kto z nas wie, że zawędrowały z Azji do Europy wraz z muzułmanami, którzy dotarli do Hiszpanii przez
północną Afrykę w VII wieku, za czasów kalifatu Umajjadów.
Hiszpański klimat jest na tyle łagodny, że bakłażany mogły
i mogą rosnąć tam na dworze, w ogrodach lub na polach.
W chłodniejszych rejonach Europy jak Wielka Brytania czy
Polska uprawia się je, ale na małą skalę i w szklarniach. Oczywiście oberżyna znajduje się w rejestrze roślin rolniczych
Unii Europejskiej.

Wartość energetyczna (kcal) 24
Tłuszcz 0,2 g
Kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,1 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0 g
Cholesterol 0 mg
Sód 2 mg
Potas 229 mg
Węglowodany 6 g
Błonnik 3 g
Cukry 3,5 g
Białko 1 g
Witamina A 23 IU
Kwas askorbinowy 2,2 mg
Wapń 9 mg
Żelazo 0,2 mg
Witamina D 0 IU
Witamina B6 0,1 mg
Witamina B12 0 µg
Magnez 14 mg

Cienkie plastry bakłażana opiekamy na patelni grillowej, ale smarujemy je przed smażeniem cienko oliwą
z oliwek, a po – posypujemy na talerzu ulubionymi przyprawami. Osobiście używam świeżo zmielonego pieprzu, curry i wędzonej, słodkiej papryki. W towarzystwie zielonej natki, kolendry i granatu smakuje wybornie.
Pamiętajmy jednak, że bakłażany charakteryzuje goryczka w smaku, dlatego trzeba je przed wszelaką obróbką pokroić,
posolić i pozostawić na kilka-kilkanaście minut. Sól wyciąga wodę z goryczką. Odsączamy bakłażany papierowymi ręcznikami lub spłukujemy wodą. Tak przygotowane stanowią bazę wielu dań. Osobiście jestem fanem tych opiekanych plastrów.
Szybko, zdrowo i jak smacznie! Na ciepło i na zimo. Do zjedzenia w wersji sauté lub do dołożenia do jakiegoś dania mięsnego lub wegetariańskiego. Także jako przystawka, gdy wystudzone, zapieczone plastry posmarujemy białym serkiem
i zwiniemy w małe ruloniki. Po prostu smacznego! ■
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CIĄŻA
I STOMIA,
czyli jak jeść, by dobrze zadbać
o siebie i maluszka
Tekst: Halszka Sokołow

Temat ciąży i stomii bardzo często dotyczy pacjentek z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit (NZJ), do
których należą wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (CL-C).
Często występujące niedobory pokarmowe, stosowanie niezbędnych
leków hamujących jednocześnie
wchłanianie cennych składników
odżywczych, wymagają jeszcze dokładniejszego przyjrzenia się diecie
w okresie reprodukcyjnym i ciąży.
99

Przed ciążą
Okres starań o maluszka warto rozpocząć od wizyty u lekarza, włączenia zaleconej suplementacji i świeżego, krytycznego spojrzenia na swój aktualny jadłospis oraz styl życia. Sam
fakt wyłonienia stomii nie powinien wpływać na płodność,
choć wyniki badań są różne. Natomiast sposób odżywiania,
a także masa ciała przyszłych rodziców ma już bez żadnych
wątpliwości zasadnicze znaczenie.
To co sprzyja płodności to przede wszystkim pełnowartościowa dieta bazująca na różnorodnych produktach, prawidłowa masa ciała (BMI mieszczące się w przedziale 18,524,9), a także zdrowy styl życia uwzględniający regularną
aktywność fizyczną.
W okresie poprzedzającym planowane powiększenie rodziny nie jest polecane przechodzenie na radykalne diety
odchudzające (temat ten dotyczy zwykle przyszłych ojców,
a nie osób z WZJG czy CL-C). Osoby cierpiące na nadwagę/
otyłość powinny nastawić się raczej na spokojne, systematyczne spadki masy ciała, najlepiej pod kontrolą doświadczonego dietetyka. Zapominamy o dietach cud czy samodzielnie
wdrażanych dietach eliminacyjnych.

W okresie starań o powiększenie rodziny, szczególną uwagę należy poświęcić folianom. Związki te są ważne dla prawidłowego rozwoju malucha i zmniejszają ryzyko wystąpienia
wad cewy nerwowej. Wielu pacjentów z NZJ przyjmuje leki
hamujące wchłanianie folianów, dodatkowo nie zawsze pokarmowe źródła tych składników są dobrze tolerowane, więc
niezbędna okazuje się być zwykle duża dawka suplementacji
(ustala ją zawsze lekarz).

Potrzeby Twoje i dziecka
W okresie ciąży, zmianie ulegają założenia diety względem
okresu poprzedzającego pojawienie się malucha w brzuchu.
przedstawione poniżej wskazówki trzeba zawsze indywidualizować. Inaczej odniesie się do nich mama z niską masą
ciała, inaczej mama z otyłością, która będzie musiała uważać
na tempo przyrostów masy ciała. Inaczej kobieta cierpiąca na
uporczywe wymioty czy biegunki związane z wyłonioną stomią, a inaczej osoba czująca się świetnie i będąca w okresie
remisji choroby etc.
zwyczajowo zmianie ulega wartość kaloryczna diety.
Od drugiego trymestru wartość kaloryczna diety powinna
wzrosnąć o około 360 kcal, natomiast od trzeciego trymestru o około 475 kcal względem wartości kalorycznej diety
w pierwszym trymestrze.
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w okresie ciąży zwiększa się również zapotrzebowanie na
białko, którego dobrym źródłem są m.in. drób, chude mięso,
ryby – chude i tłuste, jajka, produkty mleczne czy nasiona
roślin strączkowych. Dodatkowo, osoby z NZJ mają wyższe
zapotrzebowanie na białko, więc na ten składnik należy zwrócić szczególną uwagę.
ważnym składnikiem diety w czasie tych wyjątkowych 9 miesięcy są tłuszcze, a dokładnie odpowiedni rodzaj tłuszczu. Szczególne znaczenie mają długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3, występujące m.in. w rybach morskich. Kwasy te są ważne dla rozwoju mózgu, siatkówki oka dziecka,
a także zmniejszają ryzyko niskiej masy urodzeniowej
i porodu przedwczesnego. Dodatkowo ten rodzaj kwasów
jest korzystny dla pacjentów z NZJ.
w okresie ciąży wzrasta zapotrzebowanie na większość
składników odżywczych m.in. na witaminy A, E, C, B1, B2, niacynę, B6, foliany, B12, biotynę, kwas pantotenowy, cholinę,
a także na składniki mineralne takie jak magnez, żelazo, cynk,
jod, selen, mangan czy miedź.
Warto pamiętać, że najwięcej korzyści przynosi używanie różnych produktów w swojej diecie, jedzenie częściej
mniejszych posiłków, dobre nawadnianie, czyli równomierne przez cały dzień. Szczególnie duża zmiana w zapotrzebowaniu dotyczy żelaza – i bywa to trudne do osiągnięcia, zwłaszcza gdy chorobie towarzyszy pewna utrata krwi.
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Żelazo wpływa na dotlenienie dziecka, wydolność i odporność na męczenie się. Jak zadbać o jego odpowiedni poziom
w diecie?
Szukaj produktów bogatych w żelazo np. polędwica wołowa, udziec cielęcy, jajka, kasza jaglana, płatki jęczmienne,
kasza gryczana, nasiona lnu, pestki dyni, suszone morele.
Uwaga! Rodzaj produktów zawsze wybieraj w zależności
od swojej tolerancji. Być może pewne produkty nie będą
mogły się pojawić w Twojej diecie, ale inne, od czasu do
czasu w niewielkiej ilości już tak.
Pamiętaj, że produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają łatwiej przyswajalne żelazo niż produkty pochodzenia
roślinnego. Jeśli preferujesz wegetariański lub wegański sposób odżywiania, pamiętaj, że zapotrzebowanie na żelazo jest
jeszcze wyższe.
Produkty te łącz z warzywami i owocami bogatymi w witaminę C – to połączenia zwiększa wchłanianie żelaza. Jeśli tylko
tolerancja przewodu pokarmowego na to pozwala, postaw na
surowe warzywa i owoce (proces termiczny powoduje straty
witaminy C). U osób mających duże tendencje do biegunek
można sprawdzić tolerancję produktów lekko rozgotowanych.
Zwróć uwagę, by nie łączyć posiłku z lekami np. zobojętniającymi, często polecanymi przez lekarzy w sytuacji pojawienia się zgagi.
Zalecone przez lekarza suplementy i leki popijaj wodą.

NA TALERZU

Przyrosty masy ciała pod kontrolą
To jak wyglądają przyrosty masy ciała w okresie ciąży,
a także to jak będziesz się odżywiać, wpływa na wewnątrzmaciczny i pociążowy rozwój dziecka, ryzyko chorób, masę ciała,
a także preferencje smakowe. Coraz częściej w literaturze mówi się o tzw. programowaniu metabolicznym. Jeśli
w okresie ciąży będziesz używać kilkudziesięciu, a nie kilku produktów w swojej diecie, Twoje dziecko będzie prawdopodobnie również bardziej otwarte na różne smaki. Jeśli Twoja masa
ciała i przyrosty w okresie ciąży będą zbyt duże, zwiększa się
ryzyko wysokiej masy urodzeniowej dziecka, a co za tym idzie
również jego problemów metabolicznych w wieku dorosłym.
Prawidłowe dla Ciebie tempo przyrostów będzie przede
wszystkim zależne od wyjściowej masy ciała. Jeśli masz niedowagę – powinnaś przytyć więcej, a jeśli zaczynasz ciążę
z otyłością, to przyrost masy ciała powinien być minimalny.

Czego unikać w okresie ciąży?
Fakty i mity
Ryby – mit. Ryby są świetnym źródłem białka, jodu, kwasów tłuszczowych omega-3 potrzebnych m.in. dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka. Często o rybach
mówi się źle w kontekście ich możliwych zanieczyszczeń. Oficjalne zalecenia mówią jednoznacznie: „korzyści zdrowotne
spożywania umiarkowanych ilości ryb przez kobiety ciężarne,
przewyższają nad ryzykiem. Biorąc pod uwagę stwierdzany
w Polsce poziom metylortęci i dioksyn, większość ryb można
stosować w ilościach przekraczających 1kg tygodniowo. Wyjątek stanowi łosoś i śledź, których spożycie w ciągu tygodnia
powinno być ograniczone do odpowiednio 100 i 400g*”.
RYBY ZALECANE np. flądra, krewetki, dorsz, morszczuk, sardynki.
RYBY DOPUSZCZANE W ILOŚCI MAKSYMALNIE 1 RAZ/
TYDZIEŃ np. okoń, halibut.
RYBY ZAKAZANE np. łosoś bałtycki wędzony, panga, rekin,
miecznik.
Produkty wysokoprzetworzone – fakt - takie produkty
nie powinny być obecne w diecie żadnej osoby, która chce
odżywiać się zdrowo. Jak je rozpoznać? Są to m.in. produkty
o długich składach, zawierające składniki o trudnych do wypowiedzenia nazwach, nierzadko również bogatych w cukier
czy sód. Bardzo często do tych produktów należą również te,
które intuicyjnie określilibyśmy jako zdrowe i korzystne np.
płatki śniadaniowe. Niektóre z nich mają świetne naturalne
składy, a inne bardzo długą listę składników przypominającą bardziej batony niż zdrowe płatki… Jak zawsze pozostaje
więc aktualna rada – czytaj składy produktów, które kupujesz.

ZALECANE PRZYROSTY MASY CIAŁA
w czasie ciąży w zależności od wartości BMI
przed ciążą*
niedowaga
BMI < 18,5

12,5 - 18 kg

prawidłowa masa ciała
BMI 18,5 – 25

11,5 - 16 kg

nadwaga
BMI 25 – 30

7 - 11,5 kg

otyłość
BMI > 30

5 - 9 kg

Surowe jajka (np. kogel-mogel, krem do tiramisu),
surowe (np. tatar) albo niedopieczone mięso, niepasteryzowane mleko i przetwory z tego mleka np. sery pleśniowe, nieumyte warzywa i owoce – fakt - produkty te mogą
powodować zakażenia pokarmowe (m.in. listeriozę, toksoplazmozę, salmonellozę).
Alkohol – fakt – w okresie ciąży spożycie alkoholu jest
zakazane. Nie ma ustalonej dawki, którą można byłoby uznać
za bezpieczną.
Kawa i herbata – mit i fakt – wszystko zależy od ilości, pory spożycia oraz tolerancji pokarmowej. W przypadku
kobiet dobrze odżywionych, bez niedoborów pokarmowych
czy uporczywych biegunek, z prawidłowo rozwijającą się ciężą, te produkty nie są zakazane, ale nie są również polecane w dużej ilości (najczęściej nie poleca się ilości wyższej niż
1-2 filiżanki dziennie). Włączając je do diety pamiętaj, by nigdy nie popijać nimi leków ani zaleconych przez lekarza suplementów diety.
Wątróbka – fakt – zawiera bardzo duże ilości retinolu,
którego nadmiar ma działanie teratogenne.
Cukier i słodycze – fakt i mit – wszystko zależy od ilości
i Twojej sytuacji zdrowotnej, pracy przewodu pokarmowego,
masy ciała itd. Słodycze nie są produktem polecanym, ale też
nie ma powodu by od czasu do czasu nie zjeść deseru, jeśli
nie ma ku temu przeciwwskazań (np. nadmierna masa ciała,
cukrzyca ciężarnych, uporczywe biegunki).
Jeśli tylko to możliwe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, warto poszukać w swojej okolicy ćwiczeń przeznaczonych dla kobiet ciężarnych. Ćwiczenia te pomagają dotlenić
organizm, a także przygotować organizm do wysiłku związane z porodem. Dla wielu kobiet takie zajęcia są również
ważnym elementem budującym dobre samopoczucie – wyjątkowym czasem na zadbanie o potrzeby swoje i maluszka.
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DODATKOWE WSKAZÓWKI:
  dopasuj swoja dietę do fazy choroby
– nie ma uniwersalnej diety na czas remisji
i ciężki rzut choroby
  w miarę możliwości zadbaj o różnorodność
spożywanych produktów
  eliminuj produkt źle tolerowane
  staraj się jeść często
  pamiętaj o regularnym nawadnianiu
organizmu
  jeśli cierpisz na biegunki lub zaparcia
– wybieraj odpowiednie dla siebie produkty
– szczegółowe informacje na ten temat
znajdziesz we wcześniejszych artykułach
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Wybrana bibliografia:
*„Normy żywienia dla populacji Polski”
– redakcja naukowa Mirosław Jarosz
– Instytut Żywności i Żywienia, 2017
*„Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu”
– redaktor naukowy Mirosław Jarosz
– Instytut Żywności i Żywienia, 2017
„Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja”
– pod redakcją T. Banasiewicza, P. Krokowiecza, M. Szczepkowskiego –
Termedia 2014
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. ■
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Ocet
z jabłuszek

– czyli swego nie znacie…
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Gdy co kilka lat zdarza się klęska urodzaju jabłek staramy się jakoś je zagospodarować, przetworzyć na zimę do szarlotki,
wycisnąć sok, zrobić musy, przeciery, galaretki. Wracamy do dawnych tradycji i z soku
wyciśniętego z polskich jabłek produkujemy znowu lekki i smaczny   napój alkoholowy jakim jest cydr. To są świetne sposoby,
które ratują jabłka przed zmarnowaniem się.
A ciągle zapominamy, że jeszcze coś można
z nich stworzyć i to wcale nie z tej
najbardziej wartościowej części owocu – czyli również ze skórki.

Tym niesamowitym wytworem jest ocet jabłkowy. Bardzo
tani w produkcji i cudowny dla zdrowia, urody, kuchni i gospodarstwa domowego.

Ratunek dla zdrowia
Najważniejsze chyba dla zdrowia – choć wartościowanie
korzyści dla zdrowia jest ryzykowne - jest rozprawianie się
z candidozą, czyli drożdżycą. Bakterie candida są bardzo korzystne dla flory bakteryjnej żyjącej w jelitach człowieka. Jest
tylko jeden warunek, że stanowią do 2 procent tej flory. Jeśli
rozmnożą się zbytnio i zaczyna ich być znacznie więcej niż
trzeba (nawet 50 proc.), zaczyna dziać się źle. Skutki nadmiernego rozmnożenia się candidy są tak dokuczliwe, że zaraz je
zauważamy. A co się zaczyna?
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Bardzo dobrze ilustruje to początkowy etap przygotowywania ciasta. Gdy do drożdży dodamy cukru i postawimy
w ciepłym miejscu, zaczynają rosnąć i z czasem nawet wypływają z naczynia. Są takie mocarne, że powodują rośnięcie
ciężkiego ciasta. I, choć drożdżaki nie są identyczne z drożdżami, których używamy do ciast, zachowują się podobnie.
Candida potrzebuje stale dopływu surowca do wzrostu.
To, co nam smakuje, czyli cukier i wypieki z białej mąki, to
wspaniała pożywka dla wywołujących candidę bakterii.
I dzieje się to, co z ciastem: nadmierna fermentacja pokarmów
w jelitach. Skutkiem są wzdęcia, a powstające gazy rozpychają żołądek i brzuch. Fermentacja w jelitach sprawia, że przyswajanie potrzebnych składników pokarmowych jest bardzo
utrudnione. Ratunkiem jest ocet jabłkowy, który sprawia, że
środowisko (zmiana pH na bardziej kwaśne) przestaje sprzyjać rozmnażaniu się bakterii z gatunku candida, fermentacja
traci dobre warunki istnienia i z czasem zostaje przywrócony
prawidłowy skład flory bakteryjnej w jelitach. Rozwój candidy
mogłyby przyhamować też warzywa, ale niewiele osób je zjada w wystarczającej ilości.
Dr nauk med. Ewa Dąbrowska, która założyła w Polsce kilka
ośrodków leczenia rozmaitych przewlekłych schorzeń dietą
warzywno-owocową (np. w Gołubiu), podkreśla w swoich wywiadach i wypowiedziach jak ważną rolę pełni ocet jabłkowy
w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu różnych dolegliwości.
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Pełni mnóstwo korzystnych ról, dlatego nie sposób rozpisywać się o nich szczegółowo, wymieńmy je tylko. Ponieważ przyspiesza metabolizm, pomaga zrzucić kilogramy.
Pomaga także gdy dolega nam astma, swędzi skóra, dręczą
choroby reumatyczne, wysokie ciśnienie, grypa, infekcje
układu moczowego, egzema, osteoporoza, zapalenia kości i stawów. Jest wspaniałym pomocnikiem pomagającym
rozwiązać problemy z trzustką. A także spisuje się znakomicie wspierając hamowanie objawów przy nudnościach,
biegunkach, poparzeniach, itd.

Ocet dla urody
Właściwie niektóre działania octu trudno jest zakwalifikować jednoznacznie do kategorii pomocy w problemach
zdrowia czy urody. Do obu tych kategorii na przykład należy łupież, problemy ze skórą, opryszczka. Wydaje się jednak, że osobie cierpiącej nie zależy na tym, aby określić
precyzyjnie rodzaj jej dolegliwości, ale zdecydowanie woli
dowiedzieć się o substancji, która pomaga. Ważniejsze jest
zlikwidowanie problemu czy choćby zmniejszenie go do
stanu możliwego do zniesienia.
Brzydki zapach ciała to dolegliwość, która potrafi zatruć życie, ponieważ najczęściej nasila się
w sytuacjach stresu. Dodatek octu do kąpieli czy użycie
go w rozcieńczeniu do nacierania najbardziej pocących się
okolic ciała, zmienia pH skóry (to poziom kwasowości) i zabija bakterie, które są sprawcami tego niemiłego zapachu.
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Zanim szampony wyparły mydła używane do mycia włosów, nasze babcie polecały do płukania wodę z octem.
Warto i teraz zastosować tę radę - zwłaszcza, gdy pojawia
się alergia na chemię - aby włosy znów odzyskały piękny i
zdrowy połysku. Cudownie sprawdza się tu ocet z jabłek
zrobiony w domu.

zbywania się rozmaitych zapachów z lodówki - po umyciu, warto całą w środku przetrzeć szmatką zwilżoną wodą
z octem i wytrzeć ją do sucha. Lodówka pachnieć będzie
świeżością.
Podobnie można wykorzystać ocet do pozbycia się zapachu
ryby z patelni czy piekarnika.
Ocet jabłkowy pomaga także przy likwidacji pleśni w łazience,
myciu umywalki, muszli sedesowej i kafelków. Oczywiście ocet
musi być rozprowadzony w wodzie, ponieważ czysty jest zbyt silny i może uszkodzić myte sprzęty.

W kuchni
Gdy kończy się lato i upały, częściej pieczemy ciasta,
a zwłaszcza szarlotki. Obieramy jabłka, kroimy, dusimy, dokładamy do ciasta i wkładamy do pieca. Już od zapachu
w czasie pieczenia przybywa nam centymetrów w biodrach!
A gdy obierzemy jabłuszka, zbieramy obrane skórki i wyrzucamy. To błąd! Przepis na nastawienie octu jabłkowego przewiduje
właśnie wykorzystanie obierek z jabłek. Ja nie lubię jeść jabłek
popularnych dziś odmian. Smakowały mi malinówki, starkingi,
kosztele dlatego nastawiam ocet z całych jabłek, a nie ze skórek.
Ocet z jabłek świetnie nadaje się do dodawania do herbaty (zamiast cytryny), do galaretek, sałatek, surówek.
Niezastąpiony jest do zapeklowania mięsa, zwłaszcza wołowego, które z dodatkiem rozmaitych przypraw, staje się
kruche i przypomina w smaku dziczyznę. Niektóre
gospodynie dodają go, aby podbić smak zup, duszonych
czy smażonych warzyw. Można zakwasić nim warzywa do
ryby po grecku, galaretki z nóżek czy kurczaka. Smażona ryba
po ostudzeniu i umieszczeniu w zalewie pomidorowo-octowej jest
przepyszna.

Ocet balsamiczny z jabłek

Ocet jabłkowy ma naturalne działanie przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne dlatego pomaga w zwalczaniu trądziku. Płyn do zmywania chorych miejsc to łyżeczka wody
zmieszana z łyżeczką octu. Po przetarciu skóry trzeba pozostawić płyn do wyschnięcia. Podobnie można potraktować wszelkie wypryski na skórze, również te po ukąszeniu
przez owady.

Ten oryginalny ocet balsamiczny wytwarzany jest we
Włoszech z różnych odmian winogron. Zagęszcza się
go i poddaje wielokrotnej fermentacji. Później leżakuje
w drewnianych beczkach, aby po latach zyskać niesamowity
smak i bardzo wysokie ceny. Kilka kropli prawdziwego octu balsamicznego powoduje poprawę smaku potrawy na bardziej wyrafinowaną.

Przetłuszczająca się skóra dobrze zareaguje na tonik
(dwie części wody i jedna octu) używany rano i wieczorem
na oczyszczoną skórę przed nałożeniem kremu.

Okazuje się, że ocet balsamiczny można zrobić w Polsce z naszego narodowego owocu, czyli jabłek. Przepis jest podobny: owoce należy pokroić, dodać cukier
i wodę i przez kilka godzin gotować na maleńkim ogniu. Później trzeba ostudzić zawartość i odcedzić płyn do kamiennego,
albo szklanego naczynia. Nie wolno używać naczyń z plastiku!
Dodajemy przygotowany domowy ocet jabłkowy i kilka drobno
pokrojonych jabłuszek ze skórką. Naczynie szczelnie okrywamy gazą, albo kuchennymi papierowymi ręcznikami i obwiązujemy gumką, albo sznurkiem, aby nie spadły. Odstawiamy
w ciepłe miejsce na kilka tygodni, aby zaczęła się fermentacja.
Czekamy dalej, aby płyn zaczął pachnieć octem. I powstanie
pyszny ocet balsamiczny.

Ocet jabłkowy - podobnie jak inne kwasy - ma działanie
wybielające. Można go więc używać do wybielania przebarwień na skórze, a nawet zębów. Jednak trzeba pamiętać, ze
ocet ma silne działanie i trzeba go używać w odpowiednim
rozcieńczeniu, aby np. nie naruszyć szkliwa na zębach.

W domu
Gdy mamy sporo octu jabłkowego, możemy wykorzystać go w domu i pozbyć się pewnych płynów kupowanych i przeznaczonych do
sprzątania. A konkretnie? Przede wszystkim do po-
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Im dłużej czeka tym jest pyszniejszy i zyskuje bardziej oryginalny, wyrafinowany smak!

NA TALERZU

spiesza proces. Można go zatrzymać do następnego nastawiania octu. Gdy ocet (po spróbowaniu) jest smaczny
i octowy, przelewamy go do wyparzonych butelek.
Przepis amatorski autorki:
Skórki obrane z 8 jabłek wkładam do szklanego słoika,
zasypuję kilkoma łyżeczkami cukru (do herbaty), dolewam
3 szklanki ciepłej wody (sprawdzam czy woda jest dobrze słodka) i obwiązuję szyjkę słoika gazą albo czystą
białą szmatką i czekam. Co jakiś czas potrząsam słoikiem
i wącham. Po paru tygodniach ocet jest kwaśny i pachnie jak trzeba! Proporcje nie są najważniejsze!

Ważne rady:
Tylko do sałatek i galaretek można stosować czysty
ocet z jabłek. Do picia, nacierania, płukania powinno
się go rozcieńczać.
Do picia – 1 łyżka do zupy na pół szklanki wody.
Do płukania, nacierania, płukania włosów –
1 łyżeczka do herbaty na szklankę wody.
Przy kłopotach zdrowotnych popijać wolniutko
codziennie ocet rozcieńczony w wodzie, herbacie czy
soku. Najlepiej przygotować sobie na przykład pół litra
takiego napoju na cały dzień.
Przepis ekspercki:
Trzeba przygotować: nóż, blender, tkaninę do wyciśnięcia soku, słoik, miskę, praskę do ziemniaków.
Najlepiej wziąć jabłka przynajmniej 3 odmian (im
więcej odmian, tym smaczniejszy ocet). Owoce powinny pochodzić z nieopryskiwanych drzew.
Trzeba je umyć, wysuszyć, usunąć wszystkie dziurki, obtłuczenia itp. Wymyć też wszystkie urządzenia,
przetrzeć je ciepłą wodą i octem, najlepiej jabłkowym
z poprzedniego nastawienia, co ułatwia zrobienie
soku. Detergenty mogą przedostać do soku i zniszczyć prawidłowa fermentację.

Najważniejsze to:
woda musi przykryć skórki,
nie zakręcać pojemnika - musi być dostęp powietrza,
nie wyrzucać kożuszka, który powstanie na powierzchni tworzącego się octu – to on pracuje i go tworzy.

Przy wszelkich dolegliwościach jelitowych powinno się pić szklankę wody z jedną łyżką octu jabłkowego – można pić ją w kilku ratach.
Można również kilka łyżeczek octu zmieszać z miodem i rozpuścić w ciepłej wodzie.
Można również dodawać go do sałatek, galaretek,
zup, herbaty…
Wybieramy ten sposób dostarczania organizmowi
octu, który bardziej nam odpowiada.
Jeśli zdecydujesz się kupić gotowy ocet, popatrz
czy ma osad. Jeśli płyn jest klarowny to znaczy, że
został poddany procesowi, który mógł pozbawić
go cennych zalet.
Ocet może powstać nie tylko z jabłek, ale również
z różnego rodzaju surowców – owoców, warzyw
i ziaren. ■

Jabłka trzeba drobno pokroić albo nawet zmielić, ponieważ potrzebny jest sok. Jeśli nie usuniemy gniazd nasiennych, ocet może zmętnieć. Wyciśnięty sok przelewamy do szklanego
słoika, przykrywamy gazą albo szmatką i odstawiamy
w ciemne miejsce na około 4 tygodnie. Zacznie
się fermentacja alkoholowa. Na powierzchni soku
pojawią się bąbelki i da się poczuć zapach alkoholu. Gdy wszystkie procesy zakończą się, trzeba ponownie przecedzić płyn przez gęstą szmatkę
i wlać do czystego słoika. I czekać od 4 do 6 tygodni.
Na powierzchni octu pojawia się „kożuszek”, który przy-
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Muszki, krawaty i poszetki...
Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina

Muszki, krawaty i poszetki to ważne dopełnienie
męskiego wizerunku – zarówno eleganckiego, jak
i casualowego. Jednak pamiętajmy o właściwym
doborze kształtu i koloru.
Krawaty mają 3 szerokości – tzw. śledzik, średni i szeroki. Chłopcy i szczupli mężczyźni powinni
nosić najwęższy krawat, gdyż szeroki spowoduje, że optycznie beda wydawać się jeszcze drobniejsi. Mężczyźni średniej budowy świetnie będą
wyglądać w klasycznym krawacie. Natomiast tęgi
mężczyzna szerokim krawatem może zrównoważyć
proporcje sylwetki.
Ważny jest też wzór na krawacie – drobny będzie
świetny dla szczupłych, duże wzory takie jak szerokie paski np. dla mężczyzn o mocnej posturze.
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Słowo o marynarkach: szczupli i średniej budowy panowie mogą nosić slimfitowane marynarki na
1-2 guziki lub 2-rzędowe z 1 rozporkiem z tyłu.
Panowie o dużej masie i z brzuszkiem lepiej prezentować się będą w klasycznym fasonie 2-3 guziki
z przodu (dolny zawsze rozpięty) i koniecznie z tyłu
„klapka”, czyli 2 rozporki.
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Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina

Czerwona marynarka
CZERWONA marynarka jest ponadczasowa, a tej jesieni to po
prostu HIT! Zdecydowanie powinna być w szafie każdej kobiety.
Jaki fason jest odpowiedni dla Twojej sylwetki? Zobacz co chcesz
ukryć (np. ramiona, brzuszek, woreczek stomijny...) a co podkreślić
(talię, biust, nogi...)!

Klepsydra – to najbardziej pożądany typ sylwetki. Ideale proporcje biustu,
talii i bioder. Warto więc je podkreślić
mocno taliowanym fasonem. Pamiętajmy,
aby proporcje między ramionami i biodrami zostały zachowane. Zwracajmy też
uwagę na długość rękawów.
Banan – to sylwetka, przy której
świetnie sprawdzi sie prosta, luźna, przedłużona marynarka. Szalowy kołnierz dodatkowo wysmukli sylwetkę, a poszerzone ramiona zrównoważą całość..
Gruszka – przedłużona marynarka
ukryje mocne biodra i uda. Koniecznie
pamiętajmy o poszerzeniu ramion w tej
sylwetce - gdyż są drobniejsze niż biodra.
Warto skorzystać z poduszek wszytych
w ramionach marynarki. Talia w sylwetce
gruszki jest atrybutem, więc podkreślmy
ją na przykład dwurzędowymi guzikami.
Jabłko – w tej sylwetce koncentrujemy się na wydobyciu talii, której nie
ma - dlatego marynarka powinna być
taliowana, najlepiej na 1 guzik i krótka,
gdyż przy tym rodzaju sylwetki są długie i szczupłe nogi.
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JESIEŃ?
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TYLKO
W KALENDARZU!
BRĄZY, SZAROŚCI,
CZERNIE... - TYLKO CZASAMI!

O niestereotypowym wizerunku
osoby starszej…
Tekst: Monika Mularska-Kucharek
Zdjęcia: z archiwum Hanny Piekarskiej

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (13) / 2018

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się
23 września i trwa do 22 grudnia. Kiedy
się zbliża, ludzie popadają w melancholijny nastrój, przygnębienie, a kolorowe
ubrania odchodzą chwilowo do lamusa
robiąc miejsce często szarościom, brązom, czerniom. Gros ludzi uskarża się
na melancholijny nastrój, apatię, chandrę, a w jesieni dostrzega głównie szare, ponure dni, które stają się na ogół
przyczyną wspomnianych psychicznych
dolegliwości. W tym okresie wzrasta
również liczba depresji, i to nie tylko
tzw. depresji sezonowej, na co wskazują psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, doradzając jak możemy
sobie poradzić i przeżyć kalendarzową
jesień w dobrym i pozytywnym nastroju. (Na szczęście jest to możliwe!)
Bez wątpienia jednak niemalże to
wszystko, co dotyczy tej szczególnej
pory roku, poza sztywno wyznaczonymi ramami jej trwania, odnosi się także do etapu życia człowieka, jakim jest
starość, określanego powszechnie tzw.
jesienią życia! A opisane zachowania
ludzi i typowe w tym czasie dolegliwości są na ogół domeną osób starszych,
którzy tak właśnie widzą swoje życie
w jego tym ostatnim etapie. Starość
wiąże się z przygnębieniem, apatią,
biernością, wycofaniem z życia, chorobami itp. Równie negatywny jest
stereotypowy wizerunek osoby starszej, postrzeganej jako schorowana,
smutna, wycofana z życia, zaniedbana,
nosząca ciemnie ubrania, klasyczne
stroje. Jakże wymowne i prawdziwe
wydają się w tym kontekście bardzo
często wypowiadane słowa: starość nie
radość! Trzeba się z tym pogodzić! Czy
jednak właśnie tak musi wyglądać starość? NIE!
Tak jak kalendarzową jesień możemy
przeżyć w pozytywnym nastroju, i do
tego aktywnie, z energią, i co istotne
dodawać jej kolorytu, choćby poprzez
stroje, które będą kolorowe, a nie ciemne, poprzez nasz wygląd, uśmiech, tak
i jesień życia tak właśnie może wyglądać. Warto zatem łamać stereotypowy
wizerunek osoby starszej i zmieniać
negatywne schematy działania. Najlepiej zacząć o tego co proste i łatwe
do wdrożenia w życie. Może tym czymś
będzie zmiana naszej garderoby, sposób ubierania się, zadbanie o wygląd.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że to
ma wpływ na naszą psychikę, choćby
znaczenie kolorów. Wydawałoby się,
że nie jest to istotna kwestia, a jest zupełnie odwrotnie i to bez względu na
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wiek. Wybór ubioru w określonym kolorze jest tylko pozornie przypadkowy.
W rzeczywistości barwa, po którą sięgamy wkładając na siebie ulubiony żakiet, spódnice, spodnie, określa nasze
nastroje, tęsknoty, a nawet głęboko
skrywane problemy i potrzeby psychiczne. I tak na przykład lubiany przez
osoby starsze kolor brązowy symbolizuje zagrożone poczucie bezpieczeństwa, niepewność jutra, brak wiary
w siebie i potrzebę stabilizacji; także
osłabienie i niskie ciśnienie. Niemniej
jednak barwy, które widzimy wokół wywołują w nas określone emocje i mają
wpływ na nasz nastrój, czego idealnym
przykładem jest odbiór jesieni i koncentrowanie na jej negatywnych aspektach, w przeciwieństwie do wiosny,
tej zielonej, z kwitnącymi kolorowymi
kwiatami. Przenieśmy te skojarzenia na
nasze życie i sposób funkcjonowania
na co dzień, ponieważ w tych aspektach wiek nie ma znaczenia i nawet po
60-tce można pięknie, atrakcyjnie wyglądać i wieść aktywne życie, pełne
kolorów, barw, nie tylko w garderobie,
rzeczna jasna. Mamy na szczęście na to
wpływ, czego przykładem jest kobieta w jesieni życia, która każdego dnia,
w każdym niemalże aspekcie czyni je
wiosną możliwości, czyli Hanna Piekarska, laureatka konkursu „Stylowa Seniorka”, osoba pełna energii..
Monika Mularska-Kucharek: Pani
Haniu, jest Pani bardzo aktywną osobą, gra Pani w reklamach, filmach,
spotach, teledyskach, bierze udział w
pokazach mody, konkursach, a wiele
z podejmowanych przez Panią działań związanych jest bezpośrednio ze
zdrowiem i wyglądem czy też modą
osób   60+!   Łamie Pani stereotypy,
m.in. w kwestii wyglądu i mody.
Hanna Piekarska: Faktycznie tak
jest! Mam na swoim koncie udział
w kilkunastu Etiudach Studenckich,
w których zagrałam, również główne
role. Teledyski m.in. u Justyny Steczkowskiej, Natalii Kukulskiej, a także
w kampanii edukacyjno-informacyjnej
promującej znak jakości „Ok Senior”.
Poza tym, sesje fotograficzne do „Claudii”– pokaz bielizny „Axami”, z m.in.
Krystyną Mazurówną, pokaz bielizny
dla łódzkiego branżowego czasopisma „Modna Bielizna”, pokaz bielizny
„Alles”, udział w szkoleniu z brafitterką
podczas Targów Bielizny w ASP. Brałam udział w wielu pokazach mody.

Ostatni pokaz odbył się na naszej pięknej ulicy Piotrkowskiej (Łódź), gdzie
prezentowałam kolekcję firmy „De
La Fotta”, z którą planujemy wspólne
projekty. Mam też za sobą sesje dla
gazet „Imperium Kobiet” czy „Chwila
dla Ciebie”. Pozowałam charytatywnie
do kalendarza „Siła jest kobietą”, czy
w spocie Jolanty Kwaśniewskiej z Franciszkiem Pieczką pt. „Oswoić starość”.
Biorę udział w Kongresach Kobiet, Kongresach Gospodarki Senioralnej. Piszę
wiersze, słucham dużo muzyki, chodzę
do teatru, kina, po prostu żyję i poznaję
siebie. Mam rodzinę, przyjaciół i wielki
apetyt na życie! Uff... więcej grzechów
nie pamiętam, tyle tego jest… jeszcze... filmy: „Sztuka Kochania”, „Bodo”,
„Kick”, „Zimna Wojna”, wielokrotnie
„Komisarz Alex”, seriale: m.in. „Przyjaciółki”, „M jak Miłość”, „Blondynka”,
„O mnie się nie martw”, ”Diagnoza”,
„Druga szansa” i wiele, wiele innych
działań. To już na tyle, bo pęknę z dumy
(uśmiech).
MM-K Gratuluję! A jak to w ogóle
się zaczęło? Skąd pomysł na takie
działania?

Nikt nie jest za stary
na marzenia,
Tak jak marzenia nigdy
się nie starzeją”
Ania z Szumiących Topoli

HP: Kiedy mój dorosły syn założył
własną rodzinę, musiałam tę pustkę
czymś wypełnić. Impulsem do rozpoczęcia nowego etapu było ogłoszenie w lokalnej gazecie o naborze
statystów. Pierwsze sceny na planie
pamiętam oczywiście w najdrobniejszych szczegółach. Kontakt z aktorami oraz ekipą filmową zrobił na mnie
bardzo duże wrażenie i utwierdził, że
zaczynam realizować swoje marzenia. Kolejnym dużym krokiem było
wzięcie udziału w konkursie Miss po
50-tce, który wiązał się też z pierwszymi pokazami mody i sesjami fotograficznymi. Nawiązałam szersze kontakty, a jednocześnie zaczęły pojawiać się
różnorodne propozycje współpracy,
udział w spotach kampanii społecznych, pierwsze zlecenia reklamowe,
prasowe sesje fotograficzne, wywiady
i rozmowy w rozgłośniach radiowych
i stacjach TV. Nowe doświadczenia
i przyjazne relacje z poznanymi kobietami o podobnych zainteresowaniach
skłoniły mnie do założenia strony
Modelki 50 Plus, a teraz chwilowo
Modelki 50 Plus - blog. Na owym
blogu pokazuję moje codzienne stylizacje, często kupowane okazyjnie,
na wyprzedażach, w sklepach z używaną odzieżą, pokazując mój pomysł
na siebie.
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MM-K Co Hanna Piekarska, modelka, laureatka konkursu „Stylowa
Seniorka” i tak piękna, atrakcyjna kobieta 60+ robi dla swojego wyglądu?
Uchyli Pani rąbka tajemnicy?

110

HP: Odkąd pamiętam interesowałam się modą, miałam swój pomysł na
siebie, wiedziałam zawsze co włożę
na siebie lub czego nigdy NIE, choćby było to krzykiem mody. To z moją
babcią realizowałyśmy moje stylizacje,
dbałam o nie i to robię z przyjemnością do dzisiaj. Nie jest mi obojętne,
w czym wyjdę na spacer, do kina czy
choćby do sklepu. Systematyczność
w dbaniu o siebie daje rezultaty, skóra
jest oczyszczona, nawilżona, odżywki
i maseczki stosowane w moim przypadku co drugi dzień, pozwalają cieszyć się
dobrą skórą i opóźnić naturalny proces
starzenia. Do tego moja aktywność na
świeżym powietrzu, rower, spacery,
wrotki i od paru lat osiedlowa siłownia.
Nie dosyć, że za darmo, to pod błękitem nieba, przy śpiewie ptaków, często
w towarzystwie innych ludzi, niestety
za rzadko w grupie seniorów, ćwiczę
sobie ile chcę, co chcę i kiedy mam
czas. Dodam przy okazji, że polecam
poranne godziny, wtedy młodzież jest
w szkole i jest spokojniej. A poza tym,
o czym wspomniałam, jeżeli mam czas,
a muszę załatwić coś... to nie jadę autobusem, tylko docieram tam pieszo.
To są moje najprostsze sposoby na
zachowanie sprawności i utrzymanie
wagi na zbliżonym poziomie. Bo i mnie
dopadają pokusy na słodycze i co jakiś
czas ulegam im, bo czemu nie (śmiech).
MM-K A co można znaleźć w garderobie tak eleganckiej kobiety, jak
Pani?
HP: W mojej szafie jest kilka białych
bluzek, koszul, marynarek, sukienek, na
pewno spodnie jednokolorowe, dużo
kurtek ramonesek, płaszczy… Nie mam
gotowego wzorca na dobry styl, to się
po prostu ma. Słabość mam do butów
i nawet nie chcę ich liczyć, ale to po
prostu MOJA SŁABOŚĆ.
MM-K Moda i kwestia wyglądu
osób 60+ stały się ważnym aspektem
Pani życia zawodowego. Czy prywatnego również?
HP: Z pewnością moja „zabawa”
modą przerodziła się we współpracę
z Głosem Seniora, w którym to prowadzę rubrykę Stylowa Seniorka, organizuję pokazy mody z seniorami w Łodzi,

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (13) / 2018

Warszawie i Krakowie. Do pań dołączyli
panowie, co uatrakcyjniło pokazy i pokazało, że ta forma rozrywki jest jedną
z ulubionych na Senioraliach, po znacznie poważniejszych tematach oczywiście, jakie są poruszane na panelach
dyskusyjnych. Jeden z pokazów na przykład odbył się na największej dyskotece
w Hula Kula w Warszawie, gdzie do
tańca zagrzewa wspaniała, energetyczna kobieta o wielkim sercu DJ WIKA.
Przychodzi tam do tysiąca osób, które
są tak barwne, niepowtarzalne, radosne, że mówienie im o modzie, co wypada, a co nie, byłoby być może z mojej
strony nietaktem. Uważam jednak, że
pokazując przykłady dobrze ubranych,
według mojej opinii, kobiet i mężczyzn
podsuwam pomysły, inspiruję, ale tylko
tych, którzy na takie zmiany są gotowi. A czy nasza różnorodność w ubiorze nie jest wspaniała? Jedyną uwagę,
o jaką się pokuszę, to panowie z brzuszkami, którzy powinni nosić koszule na
wierzchu. A dla pań w podobnym do
mojego wieku, czyli 66 lat… rada, którą
daje sama sobie (uśmiech): nie założę
mini, zbyt dużego dekoltu i obowiązko-

wo moje ubrania muszą mieć rękawki,
choćby i małe. To estetyczne wskazówki nie dotyczą oczywiście działki czy
domowego pielesza, ale czy dla siebie,
nawet jak nas nikt nie widzi nie warto
o tym pamiętać?
A w sferze prywatnej, przede wszystkim CIESZĘ SIĘ ŻYCIEM CODZIENNIE
i pamiętam, że: „Nikt nie jest za stary
na marzenia, Tak jak marzenia nigdy się
nie starzeją” - Ania z Szumiących Topoli.
Marzenia wieku nie mają. A wiek
z kolei obcy jest modzie. Życie i wygląd
osób 60+ wcale nie musi być szary, ponury i smutny, a wręcz przeciwnie, czego cudownym przykładem jest Pani Hania. Jednym słowem: kolorowo, mimo
tzw. jesieni życia! Samopoczucie, jak
mówią znawcy ludzkiej psychiki, nie pozostaje bez związku z wyglądem i warto
o tym pamiętać. A poza tym, ubrania,
ich kolory, dodają energii, co szczególnie ważne jest jesienią, kiedy mniej
słońca i więcej pochmurnych dni. ■
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Domowy sposób
na piękne włosy!
Tekst i zdjęcie: Renata Greń

Każdy z nas chciałby mieć piękne włosy - zdrowe, lśniące i bujne. Ładna fryzura poprawia nam
samopoczucie i powoduje, że prezentujemy się
atrakcyjnie. Piękne włosy to ozdoba niezależnie
od płci.
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Włos żyje od 2 do 6 lat. W tym czasie przechodzi trzy
stadia: anagenu czyli wzrostu włosa, katagenu czyli zamierania (przestaje rosnąć) i telogenu czyli spoczynku
(łatwo wypada przy myciu lub czesaniu). Około 80 proc.
włosów znajduje się w fazie wzrostu, tylko 2-4 proc.
w fazie zamierania i 10-20 proc. w fazie spoczynku.
Wypadanie włosów to proces fizjologiczny dotyczący
każdego. Tracimy od 100 do 150 włosów dziennie. Czasem cykl życia włosów zostaje zakłócony i wypada ich
znacznie więcej, a w ich miejscu nie pojawiają się nowe.
Przerzedzająca się czupryna i większe zakola bywają
czasem powodem do zmartwień.
Jakie mogą być przyczyny wypadania włosów?
• SILNY STRES – „twój stres - jest ich stresem”
• DEPRESJA
• OPERACJA
• PRZEWLEKŁA CHOROBA
• CHOROBA TARCZYCY
• ZABURZENIA HORMONALNE
• MENOPAUZA
• PRZYJMOWANE LEKI (przede wszystkim:
CHEMIOTERAPIA, leki na nadciśnienie, obniżające
krzepliwość krwi, antybiotyki)
• ODCHUDZANIE – „ty chudniesz - one rzedną”
• DRASTYCZNA DIETA – „niedokarmione marnieją,
w końcu wypadają setkami”
Nasze włosy są przedmiotem codziennych zabiegów
pielęgnacyjnych i wielu starań. Włosy muszą być traktowane z czułą uwagą. Szczególnie lubią delikatność,
gładkie grzebienie z rzadkimi zębami, szczotki bez
ostrych kolców, delikatny masaż poprawiający ukrwienie skóry głowy, delikatne kosmetyki dobrane do rodzaju włosów, spłukiwanie chłodną wodą, strumień
chłodnego powietrza z suszarki.
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To co jemy ma kolosalne znaczenie dla kondycji naszych włosów. Aby ładnie rosły, musimy jeść wszystko!!! Pełna i zbilansowana dieta jest niezbędna by mieć zdrowe włosy. Służą im
pokarmy bogate w magnez znajdujący się m.in.: w orzechach,
kiełkach pszenicy, ziarnach zbóż, płatkach owsianych, kaszy gryczanej, jabłkach, kakao. Żelazo znajdziemy w zielonym
groszku, fasoli szparagowej, natce pietruszki, wątróbce. Wapń
zaś w mleku i jego przetworach czy sezamie. Cynk w żółtych
serach, ziarnach słonecznika i dyni, w orzechach brazylijskich.
Krzem w drożdżach i śliwkach. Witaminy z grupy B są w łososiu
i jajkach.
Nie możemy zapomnieć o domowej pielęgnacji włosów.
Szczególnie wierzę w maseczkę z nafty kosmetycznej, oleju rycynowego, soku z cytryny i żółtka. Tę maseczkę stosowała moja
Mama podczas 6 letniej walki z nowotworem. Mama nie była
poddana typowej chemioterapii ani radiologii, ale dostawała
lek, który nazywano chemią w tabletce. Podawany był on codziennie. Powodował powstrzymanie rozrostu guza nowotworowego, ale miał dużo działań ubocznych. Jednym z nich było
wypadanie włosów, co w konsekwencji doprowadziło do znaczącego ich przerzedzenia. Mama konsekwentnie i systematycznie stosowała maseczką raz w tygodniu. To spowodowało, że
włosy zaczęły odrastać grubsze i mocniejsze. A to dawało dużo
radości i tymczasowego poczucia panowania nad chorobą.

PRZEPIS:
2 łyżeczki nafty oczyszczonej wymieszaj z 1 łyżeczką oleju rycynowego, łyżeczką soku z cytryny i żółtkiem. Maseczkę wetrzyj
w skórę głowy oraz we włosy. Załóż czepek foliowy i owiń głowę
ręcznikiem. Dla lepszego efektu możesz użyć suszarki lub iść do
sauny w owym turbanie. Pozostaw na godzinę lub półtorej.
Koniecznie stosuj tę kurację regularnie przez przynajmniej dwa
miesiące co tydzień, a potem raz w miesiącu.
Mam nadzieję, że pomoże i Tobie.
Spróbuj i bądź systematyczna! ■
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Gimnastyka
NÓG
Tekst: Hanna Fidusiewicz

Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

Tomasz
(ILEOSTOMIK)

Hanna
& (TRENERKA)

Gimnastyka, poprzez szeroki wachlarz form, środków i bodźców ruchowych jest najbardziej wszechstronnym i ogólnorozwojowym sposobem oddziaływania na organizm. Wielokierunkowe rodzaje oraz
funkcje prozdrowotne gimnastyki czynią z niej pierwotną, niezastąpioną, formę ruchu.
Słowo gimnastyka wywodzi się od greckiego przymiotnika „gymnos” czyli nagi. Podczas ćwiczeń fizycznych antyczni Grecy obnażali swoje ciała, nacierając
je oliwą. W Starożytnej Grecji gimnastyka była kojarzona ze wszystkimi ćwiczeniami, które przysposabiały
do sztuki wojennej. Zaliczano do niej zapasy, gonitwy
piesze i konne, pojedynki szermiercze i bokserskie,
strzelanie z łuku i procy, biegi, noszenie ciężarów, rzuty kamieniami, tańce, skoki terenowe, pływanie, oraz
różne formy polowania. Ta różnorodność dyscyplin
sportowych wymagała wszechstronnego wytrenowania i wielu ćwiczeń wzmacniających. Silne, wytrzymałe
mięśnie nóg mogły decydować o wygranej. Gimnastyką również były ćwiczenia w znoszeniu głodu, zimna,
odporności na ból i hartowaniu na niewygody życia.
Nogi, to największa grupa mięśniowa w ludzkim ciele. Do głównych mięśni należą; mięsień czworogłowy
uda, znajdujący się z przodu, mięsień dwugłowy uda,
leżący z tyłu oraz znajdujące się po wewnętrznej stronie uda, tzw. przywodziciele. Mięśnie ud zginają i prostują staw biodrowy oraz stabilizują staw kolanowy.
Największe w tej grupie mięśnie pośladkowe utrzymują pionową postawę ciała i chronią stawy biodrowe przed urazami. Mniejszą, ale liczną grupę stanowią
mięśnie podudzia, których moc chroni głownie stopy.
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mięśni, pozwala uniknąć kontuzji oraz przeciążenia
pracujących stawów. Siła grawitacji zmusza do utrzymywania mięśni w ciągłym napięciu. Prawidłowe ustawienie ciała podczas ćwiczeń jest gwarancją bezpieczeństwa, a przeciążenia wynikające z przesuwania się
środka ciężkości sąograniczone do minimum.
Dodanie pracy rąk lub dodatkowego obciążenia,
może podnieść intensywność ćwiczeń nawet o kilkanaście procent. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wykonywane naprzemiennie w rożnych pozycjach, mogą
zmienić ich charakter na trening interwałowy lub wytrzymałościowy.
Ćwicząc, obok rozwoju takich cech motorycznych
jak siła, wytrzymałość, gibkość i koordynacja ruchowa,
pielęgnowane są wartości estetyczne, gracja, wdzięk,
i harmonijna sylwetka. Są to atrybuty uprawiających
sport. Jeśli Twoje ciało będzie silne i sprawne, taki też
będzie Twój umysł.

Ćwiczenia na nogi powinny się znaleźć w każdym
programie treningowym. Prawidłowa technika wykonania powoduje lepsze zaangażowanie trenowanych
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Ćwiczenie 1
Przysiad, wzmacnia wszystkie mięśnie
uda oraz pośladki

114

Stań w lekkim rozkroku, stopy równolegle na szerokość
barków. Rozpocznij ruch od zgięcia w stawach biodrowych i ugnij kolana do kąta prostego w stosunku do
podłoża, tak, aby nie wychodziły za linię palców stóp.
Powoli powróć do pozycji wyjściowej napinając w końcowej fazie mocno pośladki, wypychając biodra do przodu
bez wyginania kręgosłupa. Wersja dla początkujących –
ustaw z tyłu krzesło, dla podtrzymania równowagi. Wersja dla zaawansowanych – załóż na uda taśmę gumową,
podczas przysiadu rozciągaj ją nogami.

Ćwiczenie 3
Wzmacnia pośladki i tylną część ud
Stań na jednej nodze lekko ugiętej, drugą nogę również
lekko ugiętą unieś jak najwyżej napinając mocno pośladek
i nie wyginając kręgosłupa, powoli opuść nogę. Wersja dla
zaawansowanych – załóż dodatkowe obciążenie na pracującą nogę. Spróbuj zrobić ćwiczenie bez oparcia o ścianę, dodatkowo poprawiasz zmysł równowagi. Pamiętaj o napiętych
mięśniach brzucha i pleców.
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Ćwiczenie 2
Przysiad w wykroku wzmacnia wszystkie
mięśnie uda oraz pośladki
Stań na jednej nodze, drugą odstaw do tyłu i oprzyj na
palcach jednocześnie uginając obie nogi w kolanach. Piętę
nogi z tyłu kieruj na zewnątrz dla utrzymania równowagi i
nie opieraj na podłodze podczas całego ćwiczenia. Powróć
do pozycji wyjściowej. Wersja dla początkujących, przytrzymaj się jedną ręką o oparcie krzesła i wykonuj ćwiczenie raz jedną, raz drugą nogą. Wersja dla zaawansowanych
– wykonaj jedną serię na jedną, a potem na drugą nogę.

MODA I URODA
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Ćwiczenie 4
Wzmacnia pośladki i tylną część ud
Połóż się na plecach, jedną nogę ugiętą pod kątem prostym oprzyj stopą na podłodze, drugą, ugiętą oprzyj na
udzie. Unieś biodra do góry tak, aby uda stanowiły jedną
linię z tułowiem, nie wyginaj kręgosłupa. Powoli opuszczaj
tułów, cały czas trzymając mocno napięte pośladki. Wersja
dla zaawansowanych – wykonaj ćwiczenie z prostą nogę
uniesioną do góry.

Ćwiczenie 5
Wzmacnia pośladki i tylną część ud
Zrób klęk podparty na jednej nodze na przedramionach,
zachowaj kąt prosty pomiędzy udem, tułowiem, a przedramionami. Unieś drugą nogę wyprostowaną w gorę,
napinając mocno pośladek, nie wyginaj kręgosłupa,
trzymaj mięśnie brzucha i placów napięte, nie ruszaj tułowiem podczas ćwiczenia. Wersja dla początkujących,
unoś ugiętą pod kątem prostym nogę w kolanie. Wersja
dla zaawansowanych, załóż dodatkowe obciążenie na
pracującą nogę.

Ćwiczenie 6
Wzmacnia pośladki i wewnętrzne mięśnie uda
Połóż się na boku, ugnij kolana pod kątem prostym tak,
aby stopy były na linii z pośladkami. Unieś ugiętą nogę,
trzymając palce stóp złączone, mocno napnij pośladek,
powoli powróć do pozycji wyjściowej. Wersja dla zaawansowanych, unieś ugięte nogi i wykonaj ćwiczenie, możesz
również założyć również elastyczną taśmę na uda.

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy zależności od możliwości, od 10 do 15 powtórzeń
w trzech seriach.
PO PROSTU ŻYJ nr 3 (13) / 2018
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WSPÓŁCZESNE MANIERY

Czy
wypada
przeklinać?
117
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Może warto pamiętać, że:
Przeklinanie nie dodaje powagi ani autorytetu.
Nie świadczy o naszej otwartości względem rozmówcy.

Jaki wizerunek budujemy wypowiadanymi słowami?
Czy przeklinanie ma płeć?
Przecież wulgaryzmy brzmią źle bez
względu na nią...
Co nie zmienia faktu, że w życiu każdego przychodzi taka chwila, że aż chce
się przywołać polską „panią lekkich obyczajów”. Co jednak, jeśli ona i jej świta
na stałe zaczynaja gościć w naszym codziennym słowniku?

• Może świadczyć o niedojrzałości

lub próbie zamaskowania kompleksów.

• Rynsztokowe słownictwo to objaw niepanowania
nad emocjami.

• Przeklinanie to często bezmyślne uleganie modzie.
• Przekleństwa często wywołują u innych odrazę,
lęk a nawet agresję.

• Osoba z klasą dba o to, żeby inni czuli się przy niej
komfortowo.

• Osoba dojrzała emocjonalnie potrafi: zwrócić uwagę,

skrytykować czy pochwalić bez używania wulgaryzmów,
które są drogą na skróty.

• Trzeba oczytania, wyobraźni i kultury, aby popularny

wulgaryzm zamienić w ciąg słów, o podobnym ładunku
emocjonalnym.
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Przeklinamy w sytuacjach, kiedy targani jesteśmy emocjami:
zarówno pozytywnym, jak i negatywnymi. Klniemy zarówno
ze złości czy bezsilności, jak i z zachwytu, podziwu. Przeklinamy również wtedy, kiedy opowiadamy jakieś historie.
Niestety, robimy to także zupełnie bez powodu, stosując
wulgaryzmy niczym znak interpunkcyjny. Większość z nas
hamuje się z używaniem niecenzuralnych słów przy osobach starszych lub przy powszechnie szanowanych, natomiast nie przejmujemy się obecnością życiowego partnera,
dzieci czy znajomych. Niektórzy z nas przeklinają, bo przez
lata byli strofowani w rodzinnym domu nawet za niewinne
wybryki językowe typu „dupa” lub „kurde”. Takie wychowanie
wzbudziło przekorę i efekt jest taki, że po wyprowadzce z rodzinnego domu odreagowują ową „tresurę” poprzez bluzganie przy każdej okazji oraz bez okazji. Inni przeklinają, bo
wręcz nie potrafią inaczej: tak przywykli do okraszania wypowiedzi wulgaryzmami, że zupełnie przestali to zauważać.
A wokół brakuje kogoś, kto delikatnie zwróciłby im uwagę…
przystopował...
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Są oczywiście takie sytuacje, kiedy użycie wulgaryzmu nie
będzie żadnym faux-pas. Jednak to powinno mimo wszystko być okazjonalne, czymś spowodowane, a nie nagminne. Ważne jest, żeby rozróżniać sytuacje. To trochę tak
jak z ubiorem: pewne rzeczy pasują na plażę, a inne do
filharmonii. Ze słownictwem niecenzuralnym jest podobnie:
tu też można przesadzić lub niewłaściwie użyć. Czym innym jest opowiedzenie dowcipu czy anegdoty, gdzie użycie
wulgaryzmu ma być pewnym „smaczkiem”, a czym innym
jest zwyczajnie, nagminnie przeklinać. Jak to powtarzała
moja wspaniała babka: dama to nie taka kobieta, która nie
znana przekleństw, tylko taka, która wie kiedy można je
odpowiednio użyć.
Dla purystów wulgaryzmy będą zagrożeniem czystości języka. Przeklinanie budzi nie od dziś powszechny sprzeciw,
pomimo częstego używania słów uznanych za obraźliwe.
Ale wszystkie współczesne języki powstały z pewnych prymitywnych językowych wyrażeń - analogicznych do dzisiejszych przekleństw, co często podkreślają kulturoznawcy.
Ludzie uczą się przekleństw już od najmłodszych lat. Zazwyczaj słyszą je w domu, od znajomych, w telewizji. Dla
młodzieży wulgaryzmy są jednym ze sposobów na okazanie
swojego buntu i wolności. W szkole i w domu z zasady nie
toleruje się przeklinania. Większość z nas słyszał od rodziców lub nauczycieli słynne: „jak ty się wyrażasz?!”. Zakaz
używania brzydkich słów kusił i kusi, by go łamać. Wszyscy dorastamy, buntu sprzed lat mamy w sobie coraz mniej,
więcej w nas pokory. Niby jesteśmy starsi i mądrzejsi, niby
wyrastamy z niektórych „złych” zachowań i słabości... Jednak przekleństwa pozostają i wiernie dotrzymują nam kroku
w codziennym życiu. Może warto sie temu przyjrzeć?
W niektórych sytuacjach przekleństwa są rzeczywiście nieuniknione, czasem wręcz wskazane. Jednak tak to już w życiu jest, że co za dużo to niezdrowo. We wszystkim trzeba
umieć zachować umiar, w przeklinaniu także. ■
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W badaniach Rassin i Muris przeprowadzonych
na uczelniach wyższych, przeklinanie zazwyczaj
miało dawać efekt katharsis i było najczęściej
podawane jako powód stosowania go przez
badanych studentów.
W badaniach Stephens i Umland wykazano,
że przeklinanie może pełnić istotną rolę jako
czynnik wpływający na łagodzenie doznań
bólowych w chorobach przewlekłych. Efekt
katharsis może pełnić rolę alternatywy dla
agresji fizycznej, choć w badaniach przeprowadzonych przez Bushman i Baumeister zademonstrowano odwrotny efekt. Okazało się, że
dawanie upustu emocjom poprzez przekleństwa może nasilać skłonność do agresywnych
zachowań w przyszłości.

Z badań Timothyego Jaya wynika, że w relacjach służbowych wulgaryzmy nigdy nie stanowią więcej niż 3 procent słownictwa. Natomiast
w rozmowach z przyjaciółmi ich udział może
urosnąć nawet do 13 procent.

„Brzydkie słowa są czasem w sytuacjach trudnych jak tabletki przeciwbólowe. Ale jeśli ich
nadużywamy, to organizm się uodpornia, dlatego trzeba je umiejętnie dawkować. Dobrze,
jeśli powstrzymujemy się przed ich używaniem
w sytuacjach publicznych lub gdy słyszą nas
dzieci” – zauważa dr Konrad Maj, psycholog
społeczny z Uniwersytetu SWPS w Warszawie
dla magazynu Focus.

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.

DOBRE RADY

MAŁE RADOŚCI

Liście

lecą z drzew...

Tekst i zdjęcia: Renata Greń

Od pewnego czasu motywy egzotycznych roślin królują we wnętrzach.
Motywy liści monstery, papirusu i palmy występują u wielu projektantów.
Możemy kupić: tkaniny, tapety, pościel, koce, poduszki, serwetki, a nawet
naczynia z tymi charakterystycznymi
motywami. Co dusza zapragnie! Odwiedzając galerie handlowe, zobaczyć
można nawet panów przechadzających
się w podkoszulkach z tym charakterystycznym motywem.
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A co gdybyśmy chcieli te trendy trochę zmodyfikować i przenieść na nasze podwórko? Możemy
do tego wykorzystać rośliny, które nas otaczają.
Botanicznych inspiracji możemy szukać praktycznie wszędzie: w pobliskim parku lub lesie, na wycieczce za miasto, na weekendowym wyjeździe
w góry, na spacerze z dziećmi lub mężem. Sami,
niewielkim nakładem sił i środków możemy tworzyć „liściaste dekoracje”. Do tego świetnie nadawać się będą liście, które opadły z drzew. Wszak
mamy jesień! O tej porze roku przybierają piękne
barwy, które mogą pięknie ozdobić nasze mieszkanie. W zależności od tego jaki jest nasz gust możemy tworzyć kompozycje bogate w różne
kształty, wielobarwne. Możemy szaleć i dobrać bogato zdobione
ramy. Jeśli lubimy styl bardziej surowy, skandynawski, pojedyncze liście
oprawione skromnie
w antyramę podkreślą jego nienachalność i grzeczność.
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Musimy zacząć od „zielonego” spaceru. Naszym
celem będzie zebranie liści o różnych kształtach
i kolorach. Im więcej, tym lepiej. Zastanówmy się
w co oprawimy nasze dzieło. Jakich ram użyjemy...
Nie musimy kupować nowych. Możemy wykorzystać te, które już mamy. Może wystarczy rama
z obrazu, który się już znudził albo antyrama po
jakimś plakacie, zdjęciu. Zastosowanie kilku ram
w tym samym stylu różniących się wielkością będzie wyglądało ciekawie i nowocześnie. Zastanówmy się nad kompozycją i wybierzmy odpowiednie
liście. Teraz czas na suszenie. Ja polecam gazety.
Liście bardzo starannie rozłóżmy na kilku stronach
gazety. Ważne, żeby na siebie nie zachodziły. Układajmy: warstwa gazety, liście i znów gazety, tak do
wyczerpania naszego zbioru. Przyłóżmy czymś
ciężkim, np. książkami. Teraz czas na suszenie. Będzie to trwało kilka tygodni. Od czasu do czasu
możemy sprawdzić jaki jest postęp. Gdy wszystko
będzie pięknie wysuszone możemy przystąpić do
budowania naszej kompozycji. Nie spieszmy się.
Teraz nadszedł czas na wybranie tła. Może być jednobarwne. Albo kolorowe. Albo w fantazyjny wzór.
Wszystko jest w naszych rękach. Potem układajmy
liście. Jeszcze tylko szkło i gotowe.
Gdy nasze dzieło będzie skończone z dumą możemy powiedzieć: Ja tego dokonałam!!!
Bo to są drobne radości życia. ■
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DYNIOWOWRZOSOWY
ZAWRÓT GŁOWY
Tekst i zdjęcia:
Aleksandra Walczak

Witam Państwa cudowną jesienią. Jesienią, która przynosi nam
złociste, nagrzane słońcem kolory.
Brązy, czerwienie, fiolety, ale także
biel, róż i zieleń wrzosów...
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Jak udekorować dom
i wnętrza jesienią?

1. WRZOSY i WRZOŚCE
– białe, zielone, różowe.. pięknie
komponują się na naszych balkonach
czy tarasach, przed domem w ogródku, jak
i we wnętrzach. Wrzosy mają to do siebie,
że jeśli zapomnimy o ich podlewaniu – to
pięknie nam się zasuszą. Cudnie wyglądają
zarówno w aranżacjach w koszach, jak i bardziej nowoczesnych aranżacjach w szkle.
Wystarczy tylko szklane naczynie. Obowiązkowo wykładamy je folią oraz kolorowym papierem, a następnie znowu folią
i wkładamy wrzos. Kilka takich naczyń stworzy nam urokliwą dekorację.
2. DYNIE
– pięknie prezentują się te naturalne, czyli
pomarańczowe, takie jesienne, podkreślające kolor otoczenia i tę cudną porę roku.
Jeśli jednak chcielibyśmy troszkę odejść
od klasyki, to proponuję dynie białe,
świetnie komponujące się w domu z różnymi
dodatkami.

Kolejną propozycją dyniową jest... pomalowanie dyni na
nasz wymarzony i ulubiony kolor.

Jak to zrobić?
Kupujemy farbę lub spray. Najpierw malujemy ogonek
np. na złoty kolor, uważając przy tym, by nie pomalować
reszty dyni. Następnie bierzemy farbę np. w kolorze fioletu
i malujemy dynię. W zależności od farby i koloru dyni trzeba
będzie to powtórzyć. Tak pomalowane możemy pozostawić
i udekorować nimi dom. Możemy jednak dodać jeszcze coś
od siebie np. przykleić kolorową koronkę, czy opleść dynię
wstążką, przykleić liście… Pomysłów mnóstwo, a to także
świetna zabawa z dziećmi (tylko wtedy UWAGA - stosuj farby bezpieczne dla dzieci).
3. MOŻEMY TEŻ POŁĄCZYĆ WRZOSY I DYNIE,
I STWORZYĆ JESZCZE BARDZIEJ KOLOROWĄ, JESIENNĄ ARANŻACJĘ.
Zachęcam Państwa do eksperymentowania oraz upiększania waszych domów i biur. Ich wnętrza, to wasza codzienna przestrzeń, niech kwiaty cieszą nasze oko. ■

Zapraszam do mojej kwiaciarnii

OLIFLORI - KWIATY I WNĘTRZA
w Centrum Handlowym Janki koło Warszawy
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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 E n T óW 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

(Colostomy)

(Ileostomy)
DOBRE
RADY

LARGE DRAINABLE POUCHES

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

STANDARD

OSWAJACZE

CLOSED POUCHES

(Colostomy)

STANDARD

DRAINABLE POUCHES

(Ileostomy)

Tekst: Iza Farenholc

Na poznawanie własnego ciała każdy moment jest dobry. Kiedy dzieci zadają pytania, powinniśmy na nie odpowiadać bez wahania, chociaż czasami jest to trudne, bo
MINI C LOSED POUCHES
(Colostomy)
ciągle dużo w nas najróżniejszych zahamowań. Dlatego
warto sięgnąć po książki, bo niektóre z nich idealnie tłumaczą świat. Teraz, kiedy robi się coraz chłodniej, jeszcze
chętniej wtulamy się w koc i w siebie. W te długie wieczory,
z kubkiem ulubionej herbaty miętowo-jabłkowej z miodem, oswajamy rzeczywistość i poznajemy siebie.
Oto kilka OSWAJACZY – dobra zabawa połączona
z prawdziwą edukacją. Temat przewodni: wszystko, czego
chcielibyście dowiedzieć się o kupie. I nie tylko.

PUPY I KUPY
Autor: Bianca-Beata Kotoro
wyd. Beata Vita
Wiecie, że jętki jednodniówki nie robią
kupy? Ale co z tego, kiedy żyją tylko jeSMALL DRAINABLE POUCHES
(Ileostomy)
den dzień i nie muszą się wypróżniać!
Te i inne ciekawostki w zabawny sposób
wprowadzają dzieci do świata kupy i siku.
Książka jest doskonałym podręcznikiem
dla młodszych i starszych dzieci, które
w bezpretensjonalny sposób poznają
niełatwą do opowiedzenia historię. Autorka książki ostrożnie przeprowadza
dzieci przez niełatwe tematy tego świata,
a ta seria zapełnia lukę, którą ewidentnie mamy na naszym edukacyjnym rynku.
Z tej serii ukazały się Śmierć i pogrzeb,
Inność i różnorodność, Emocje, Płeć
i przyjście na świat.
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MAŁA KSIĄŻECZKA O KUPIE
Autor: Stalfelt Pernilla
wyd. Czarna Owca
Kupa to jeden z najciekawszych tematów
okresu dzieciństwa – ciekawość i fascynacja mogą być zaspokojone dzięki tej
małej książeczce. To była ulubiona książka mojego syna, a z niektórych opowieści śmiejemy się do dzisiaj – Krysia Bąk!
Szwedzka autorka przeprowadza małych
(nie tylko!) czytelników przez cały proces
trawienia, aż do finałowego końca. Poznajemy różne odmiany kupy – biegunka,
zatwardzenie etc. I bardzo różnych, ciekawych bohaterów! Świetne rysunki!

KUPA! SIKU!
Autor: Stephanie Blake
wyd. Dwie Siostry
Kiedy już wydawało się, że więcej na ten
temat niczego odkrywczego nie można
napisać, pojawiła się książeczka o niesfornym króliczku, który ma tylko jedną odpowiedź na zadawane pytania. Jak to się
skończy? Przeczytajcie, bo ten króliczek
wszystkich
doprowadza do płaczu…
ze śmiechu!

ALE KUPA! CO MASZ
W PIELUSZCE?”
Autor: Van Genechten Guido
wyd. Nasza Księgarnia
To propozycja dla młodszych dzieci. Ciekawa myszka sama nosi pieluszkę i jest
bardzo ciekawa, co mają w pieluszkach
jej przyjaciele – Króliczek, Piesek, Krówka,
Konik i Świnka. Dzieci uwielbiają zaglądać
w pieluszki zwierzaków!, a w tej książeczce
mogą to robić! Oprócz poznawania zwierząt, dzieci uczą się liczyć.

KUPA. PRZYRODNICZA
WYCIECZKA NA STRONĘ
Autor: Nicola Davies
wyd. Dwie Siostry
To przyrodniczy przewodnik po... kupie.
Jak mówi Adam Wajrak – żadne tropy
i ślady nie powiedzą tyle o zwierzęcym
życiu, ile najbardziej przemilczana cząstka
natury, czyli kupa. Oglądamy las i poznajemy jego mieszkańców – pokaż mi swoją
kupę, a powiem ci, kim jesteś – jeleniu, zającu, kuno leśna czy dziku.
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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
124

szt.

TRUDNE TEMATY Śmierć i pogrzeb
Autor: Bianca-Beata Kotoro
Ilustrator: Aleksandra Glinka
Wydawca: BEATA VITA

Na listy i/lub zdjęcia czekamy do 30 listopada 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

2

To książka dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym... i dla dorosłych o śmierci, pogrzebie i żałobie. Tematy bardzo trudne, ale dzięki specjalistycznej
wiedzy i umiejętnością autorki - przekazane w uniwersalny sposób dla dzieci żyjących w rodzinach wierzących i agnostycznych czy ateistycznych. Opis jest dostosowany do możliwości odbioru świata przez dziecko.
Wprowadza go w świat śmierci, ale nie straszy oraz
pomaga przejść przez okres żałoby. Przecież wszystko,
co żyje, kiedyś umrze, a śmierć jest częścią życia - jako
dorośli nie możemy o tym zapominać.

szt.

NASI ZA GRANICĄ

Autor: Krystyna Mazurówna
Wydawca: ZYSK I S-KA
O rodakach za granicą – błyskotliwy i niebanalny zbiór obserwacji, anegdot i opowieści
Krystyny Mazurówna
W najnowszej książce słynna tancerka i choreografka dzieli się swoim doświadczeniem emigrantki – ale nie tylko swoim. Z przymrużeniem oka, czasem z lekką
ironią obserwuje naszych za granicą – w Paryżu, Nowym Jorku,
w Brukseli. Jakie są nasze wspólne cechy? Jakie śmiesznostki?
Jak sobie radzimy poza granicami ojczyzny? O wszystkim tym
pisze Mazurówna. Szczerze, dowcipnie i z wdziękiem. Szczerze,
dowcipnie i z wdziękiem.
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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.
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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.

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.
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CO DOBREGO?! POEZJOTERAPIA
autor: Monika Mularska-Kucharek
Wydawca: BEATA VITA
„Co dobrego?! Poezjoterapia” to zbiór wierszy o różnych
aspektach codzienności, opatrzonych terapeutycznymi komentarzami z pozytywnym spojrzeniem na życie. To inspirująca podróż po meandrach życia człowieka, tryskająca
nadzieją na lepsze jutro, poszerzająca świadomość, skłaniająca do refleksji i zachęcająca do tego, aby czynić życie jak
najlepszym.
Warto sięgnąć po tę książkę i wybrać się w taką podróż, tym
bardziej iż, jak twierdzi jej recenzent, jest ona jak uważny
spacer brzegiem morza, przechadzka pomiędzy dwoma
żywiołami...
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SPERSONALIZOWANA
DIETA

Autor: Eran Segal i Eran Elinav
Wydawca: Relacja

W znanym na całym świecie Instytucie
Badawczym Weizmanna dr Eran Segal i dr
Eran Elinav skrupulatnie zbadali, jak działa
na nas to, co jemy. Te jedne z największych
w historii badań odżywiania i jego wpływu
na zdrowie dowiodły jednoznacznie, że nasze reakcje na spożywane jedzenie są indywidualne i niepowtarzalne. Co to oznacza?
Że nie ma najlepszej diety na świecie. Za to
możesz się przekonać, jaka jest najlepsza
dieta dla ciebie!
Ta książka fundamentalnie zmieni to, co
myślisz o jedzeniu i jego wpływie na dobre
samopoczucie. Witaj na drodze do zdrowszego, szczęśliwszego, dłuższego życia!

TRUDNE TEMATY
Pupy i Kupy nr 3

Autor: Bianca-Beata Kotoro
Ilustrator: Aleksandra Glinka
Wstęp: prof Adam Dziki
Wydawca: BEATA VITA
Ta książka to kolejny krok do przezwyciężenia skrępowania u dorosłych, choć to lektura dla
dzieci. Książkę napisała badaczka i praktyk, która
nie tylko jest psychologiem i specjalistą z zakresu
opieki psychologiczno-seksuologicznej pacjentów
z wyłonioną stomią, ale też jednym z niewielu pisarzy, którzy potrafią patrzeć na świat z perspektywy
dziecka, znają dokładnie jego etapy rozwojowe
i potrafią tak przekazać wiedzę, aby była ona odbierana jak dobra zabawa i trafiała na odpowiedni
grunt. Poprzez ciekawostki i żartobliwy ton, dzieci oswoją i poznają świat fizjologii człowieka oraz
zwierząt. To z niej dowiedzą się o różowych odchodach płetwala błękitnego, ale również o STOMIKACH, którzy wydalają do woreczków na brzuchu.
Koniecznie należy ją przeczytać razem z dziećmi.
Bez uprzedzeń!
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NIE TYLKO
PARYŻ
- CZYLI TURYSTYKA
FILMOWA
WG BOURNE’A
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

„Każdy film kręcony w Paryżu ma w sobie
wartość dodaną. Mając to miasto w tle,
scenariusz staje się świętem, coś jak
serwowanie szampana do obiadu...”
Stephen Clarke ,,Paryż na widelcu”

„Wszak istnieje coś
takiego jak zarażenie
podróżą, i jest to rodzaj
choroby w gruncie
rzeczy nieuleczalnej.”
Ryszard Kapuściński

Tak, lubię podróże – jak większość z nas. Cudowne jest odwiedzanie miejsc, poznawanie
nowych smaków, kultur, ludzi, zwyczajów, podziwianie zapierających dech w piersiach krajobrazów, czy to w kraju czy za granicą, o których
słyszeliśmy, które widzieliśmy w katalogach turystycznych, czy ze zdjęć przywiezionych przez
znajomych, rodzinę. A co do rodziny, to uwaga
– to także wyjazdy do daleko mieszkającej teściowej, zaszytej w pięknym rejonie kraju – należą do swego rodzaju ryzykownej wyprawy,

z której jednak można przywieść mnóstwo różnorodnych wspomnień. Lecz
najważniejszą pozycją dla mnie są miejsca uwiecznione w produkcjach
filmowych. Szczególnie w tych filmach, które są mi bliskie i oglądałem
je po kilkadziesiąt razy... i robię to znów. Turystyka filmowa - co to takiego?
Nieświadomie zacząłem ją uprawiać kilkanaście lat temu...

„Bo Paryż często mody odmianą się chlubi.
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.”
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
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Paryż najpiękniej wygląda z wieży Eiffla,
chociażby dlatego, że jej stamtąd nie widać.
Maurice Chevalier

Nieświadomie podążałem za plenerami, które wypatrzyłem oglądając je na
szklanym ekranie. Podróż tropem plenerów, miejscowości i budynków przedstawionych w moich ulubionych filmach
okazała się wspaniałym motywem przewodnim podróży, i jednocześnie możliwością przyjrzenia się im z trochę innej
perspektywy. Jeszcze ciekawszym okazały się poszukiwania miejsc, które na filmie odgrywały zupełnie inne lokalizacje,
oddalone często o tysiące kilometrów.

128

Wybyłem w przeszłości na cudowny, wyczekany wypoczynek, którego
wspaniałym uzupełnieniem okazała
się tak zwana turystyka filmowa, czyli
w obecnych czasach: Set Jetting – mająca obecnie miliony miłośników na całym świecie. Żyjący w kulcie sagi, która
zaczynała się od słów: „Dawno, dawno
temu, w odległej galaktyce…”, czyli
Gwiezdnych Wojnach, nie mogłem nie
przyjąć zaproszenia od zaprzyjaźnionego Tunezyjczyka, na dotarcie wraz
z rodziną do miejsc, które przeniosą
mnie w odległą galaktykę. Żona chętnie
się zgodziła, choć nie była ich fanem,
a dziecko było jeszcze za małe na podjęcie świadomej zgody. Niecodzienne
krajobrazy George Lucas odnalazł na
tunezyjskiej ziemi, gdzie znajduje się
miasteczko Tatooine, które użyczyło nazwy rodzinnej planecie Lucka Skywalkera, Tatooine. Po latach, jako dorosły facet poczułem się wspaniale, a Gwiezdne
Wojny oglądałem kilkakrotnie, więc niemalże na miejscu witałem się z młodym
Skywalkerem. Spędziliśmy tam bardzo
dużo czasu. Magiczne połączenie wypoczynku, wspomnień, zabawy, projekcji... spowodowały, iż do dziś pamiętam
dokładnie to miejsce. Następnego dnia
udaliśmy się nad słone jezioro Sahary
Szott el Jerid, a że byliśmy w okresie zimowym, to jezioro było jeziorem, które
w okresie letnim odparowuje zupełnie,
tworząc ogromną powierzchnię pokrytą
warstwą soli. Przez jego środek biegnie
droga, z której można podziwiać niesamowity krajobraz. Nad brzegiem jeziora w Douz czuliśmy się jak na zielonej
wyspie pośrodku pustyni. Trochę dalej
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na zachód zachwyciła nas berberyjska
osada Matmata, której mieszkańcy wydrążyli swe dwupiętrowe domy w miękkich skałach, a taki typ budownictwa
zapewnia utrzymanie w wewnątrz stałej
temperatury, o każdej porze roku. Berberowie do dziś zamieszkują te domy,
częściowo udostępniając je do zwiedzania. Nie zdecydowaliśmy się na nocleg
w tych „pozaziemskich” warunkach,
ale skosztowaliśmy „pozaziemskiego”
cieniutkiego, kruchego naleśnika faszerowanego ziemniakami, pietruszką,
jajkiem zwanego brickiem. Miejscowi mocno podkreślają fakt kręcenia
„Gwiezdnych Wojen”. Część domostw
przerobiono na swoistą izbę pamięci,
w których można podziwiać zdjęcia i
eksponaty związane z tym wspaniałym dziełem kinematografii. Wspaniała
wyprawa, polecam wszystkim fanom
„Gwiezdnych Wojen”, choć na chwilę
obecną pozostaje kwestia bezpieczeństwa przebywania na ziemi tunezyjskiej.

Podróż jest jak
małżeństwo.
Podstawowym
błędem jest myślenie,
że możesz ją
kontrolować.

mojej towarzyszki, która wprawdzie
wiedziała, że trylogię tę uwielbiam,
ale nie spodziewała się penetrowania
Paryża, miasta zakochanych w ten oto
sposób. Należy zaznaczyć, że pierwszą część trylogii pamiętam w szczegółach, a więc pozostało mi tylko
odnaleźć na mapie punkty, i realizować turystykę filmową w sławetnej
stolicy Francji.
Rzadko mi się zdarza być tak
przygotowanym
do
wyjazdów
i zwiedzania, ale tym razem posiadłem
nawet tajemną wiedzę - nie wszystkie
sceny pokazujące Paryż - kręcono w
Paryżu! Mała niespodzianka - niektóre zrealizowano w Pradze, która miała
odzwierciedlać Paryż. Mama zawsze
mówiła, że telewizja kłamie. Ale wróćmy tego, co odwiedziłem, uprawiając
ową turystykę filmową wg Bourne`a:
•

Sławny Dworzec Gare du
Nord, czyli Dworzec Północny, jest jednym z sześciu
głównych dworców czołowych
Paryża. Korzysta z niego około 180 milionów pasażerów
rocznie, co czyni go największym dworcem kolei SNCF
i jednym z największych na
świecie pod względem ilości
odprawionych podróżnych;

•

Hotel De La Paix - 43 Rue
Duranton,
15.
dzielnica,
75015 Paryż – hotel istnieje
naprawdę, ale nie jestem pewny, czy zdjęcia były nagrywane
w jego wnętrzu;

•

Hotel Regina Louvre – sama
nazwa wskazuje jego położenie i przepych. Od razu
mówię - nie nocowałem
w nim, podobnie jak Bourne,
kawa też miała gorzki smak
- odczułem to szczególnie
płacąc rachunek! I w tym momencie moje serce pomyślało o współtowarzyszce, i przy
okazji wstąpiliśmy do Luwru i
ogrodów Tuileries, będących
w okolicy, a które są oczywiście
widoczne na filmie;

•

La Defense – to biznesowa,
niezwykle nowoczesna dzielnica Paryża, zwana dzielnicą XXI
wieku. Znajduje się ona pomiędzy Luwrem, a Polami Elizejskimi i Łukiem Triumfalnym;

John Steinback

A propos małżeństwa - kilka lat temu
zostaliśmy zaproszeni z żoną do Paryża.
Tego sławnego, wielkiego, pięknego,
legendarnego, drogiego i co najważniejsze filmowego miasta. Pewnie sami
włodarze stolicy Francji nie wiedzą, ile
filmów w całości lub części zostało w nim
zrealizowanych. Najważniejsze atrakcje
turystyczne, muzea, galerie nie były
moim celem. Moją misją był Paryż z filmu Jasona Bourne’a i jego tożsamości.
Należy pamiętać, że mój pomysł na Paryż był zupełnie odmienny od pomysłu
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•

Słynna scena na dachu, to scena kręcona z hotelu
La Samaritain zbudowanego w stylu art deco, i widoczny
z niej doskonale Pont Neuf. Niestety hotel od 2005 roku
jest nieczynny, a więc czasy jego świetności minęły.
Został jeszcze jeden istotny punkt, który podczas filmu pojawia się dwa razy. Institut médico-légal de Paris 2, place Mazas
75012 Paris, znajduje się pomiędzy mostem Austerlitz, a mostem Charles de Gaulle, niestety współtowarzyszka zbuntowała
się, tzw. miarka się przebrała. „Nieprzymuszony” wybrałem się
na przeciwległy brzeg Sekwany do ogrodu botanicznego oraz
Muzeum Historii Naturalnej. Co się odwlecze to..., oczywiście
następnego dnia, wczesnym rankiem udałem się na samotną
wycieczkę, aby stanąć przed paryską KOSTNICĄ znajdującą się
w Instytucie.
W Polsce mamy także wiele miejsc, w których były realizowane znane filmy, wystarczy posłużyć się Internetem. Można
pogrzebać, zaplanować i zrealizować turystykę filmową po
naszym pięknym kraju. Do najbardziej rozsławionych miejsc
należą: Janosik i jego Pieskowa Skała, Sami swoi – Lubomierz
i podwrocławskie Dobrzykowice, w których wciąż stoi chata Pawlaka, Ojciec Mateusz i jego Sandomierz, Ranczo kręcono w Jeruzalu, U Pana Boga za Piecem – Podlasie Supraśl,
Sokółka, Tykocin, Opowieści z Narni – Góry Stołowe, Tajemnica twierdzy szyfrów – Zamek Czocha. Oto przykładów dla
tych wszystkich, którzy kochają sztukę filmową i podróże jednocześnie. Możecie Państwo połączyć te dwie dyscypliny,
i sprawić sobie inny wymiar wypoczynku czy zwiedzania.
Światowe hity kinowe także mają swoje miejsca na ziemi,
i każdy może znaleźć swojego Jasona Bourne’a.
Kończąc. Prawdziwym wyzwaniem pozostanie realizacja turystyki filmowej fanom Ethana Hunt, głównego bohatera Mission
Impossible. Ktoś, kto oglądał najnowszą część, i lubi zwiedzanie, będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, aby podążyć śladami bohatera. Twórcy mocno się tam rozpędzili...

Podróże to jedyna rzecz,
na którą wydajemy pieniądze,
a stajemy się bogatsi.
Anonim

Świat jest książką, i ci,
którzy nie podróżują,
czytają tylko jedną stronę.
św. Augustyn

Na obecną chwilę pozostaje mi podążanie śladami twórców znanego filmu „Bal na dworcu w Koluszkach”, w którym
to mieście się wychowałem, a dawno, dawno nie byłem. Podobno dworzec przeszedł kilka wspaniałych renowacji, więc
czemu nie. Niech żyje bal!, i turystyka filmowa, do której gorąco zachęcam. ■
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Ban Nahin
i Jaskinia Konghlor
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z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem

Z Phonavan wyjeżdżamy z przekonaniem, że choć wszystkiego nie
zobaczyliśmy, to bardzo dobrze wykorzystaliśmy spędzony tam czas.
Dużo się dowiedzieliśmy, spotkaliśmy świetnych ludzi, jest co zapamiętać. Jedziemy jednak dalej, do niewielkiego miasteczka, za którym kryje się pewna niezwykła jaskinia. Tymczasem próbujemy się wydostać
z prowincji Xieng Khuan. Szczęśliwie się składa, bo najwyraźniej niedawno otwarto dla ruchu drogę z Phonsavan na południe i nie trzeba
zataczać koła i jechać przez stolicę. Powinno to znacznie skrócić czas
i obniżyć koszt podróży.
Tyle w teorii. W praktyce już od rana nie układa się po naszej myśli.
W mieście są 2 dworce autobusowe i większość turystów jedzie do
dworca, z którego się jedzie do stolicy. Wprawdzie stamtąd też możemy jechać tam gdzie chcemy, ale w gorszych warunkach i pół godziny później. Usilnie staramy się wytłumaczyć kierowcy tuk-tuka, że
chcemy na ten drugi dworzec. Nic z tego. Nie pomaga gestykulacja,
słowa wypowiadane wielkimi literami, czy wskazywanie kierunku.
Docieramy do niewłaściwego dworca, przez co będziemy musieli
jechać obskurnym autobusem, na który będziemy musieli czekać
prawie 40 minut.
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spadzie zaliczamy kąpiel, gdzie skubią nas znane już
nam ryby i szybko wracamy do miasta. Nie chcemy
zostać w lesie po zachodzie słońca.

Od razu po wejściu do autobusu
uderza nas okropna woń. Oczywiście
żaden turysta nim nie jedzie. Z bagażnika z tyłu od czasu do czasu dobiega nas gdakanie kurczaków. Autobus
wprawdzie odjeżdża o czasie, ale po
5 minutach zatrzymuje się przy bazarze, gdzie część pasażerów robi zakupy,
pojawia się też kilku nowych. Znów pół
godziny czekania. Niewygodnie, gorąco, duszno i śmierdzi, a jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta. Zapowiada się bardzo ciężka podróż. Po drodze czekała
nas niespodzianka, bo niektóre odcinki
otwartej drogi są wciąż w budowie!
Na przykład most nad rzeką (!). Przez
rzekę przeciągnęła nasz autobus rosyjska ciężarówka do przewozu drewna.
Zanurzony powyżej kół autobus błyskawicznie nabrał wody
zmuszając nas do trzymania bagaży w górach i pompując adrenalinę. Przeżycie rewelacyjne. Przynajmniej dla nas, bo po
przekroczeniu rzeki gdakanie z bagażnika ustało...
9 godzin i jedną przesiadkę później, bardzo zmęczeni, zatrzymujemy się godzinę drogi od celu. Nie chcemy jednak
szukać noclegu po zmroku, więc zostajemy tu, gdzie jesteśmy, w obskurnym hotelu przy głównej drodze.
Następnego dnia rano w końcu docieramy do celu. Prawie, bo lokalny autobus (jedziemy z transportem ogórków)
wysadza nas w miasteczku Ban Nahin, z którego można już
dojechać bezpośrednio do Jaskini Konghlor. Przesympatyczny pan z informacji turystycznej przekonuje nas do zostania
w miasteczku na noc, zobaczenia lokalnego wodospadu,
a wizytę w jaskini zaaranżuje dla nas na następny dzień rano.
Idealnie - nie spieszy nam się, a wodospady lubimy. Zostawiamy więc rzeczy w naszej kwaterze i zaliczamy trekking do
wodospadu. Ścieżka jest kiepsko oznaczona, na szczęście
dżungla jest bardzo gęsta i trudno zboczyć w las. W wodo-

O tym, że szlak do wodospadu nie jest dobrze
oznaczony, przekonał się w 2008 roku pewien Australijczyk. Przyszedł do Centrum Informacji Turystycznej, lecz pomimo wielu prób nie udało się go
przekonać, że na trasę do wodospadu powinien
wziąć przewodnika. Turysta ten był zapewne bardzo uparty i przyzwyczajony, że w Laosie wszędzie starają się wyciągnąć od niego pieniądze, ale
z drugiej strony ogromnym problemem musiała
być też bariera językowa. Nie w każdej informacji
można bez problemu porozumieć się po angielsku. My mieliśmy z tym problem nawet w Vientiane, czyli stolicy kraju. Australijczyk poszedł więc
na ścieżkę i słuch o nim zaginął. Po kilku dniach
zaalarmowana już była ambasada i wszelkie możliwe służby, a za indywidualną namową człowieka
z informacji turystycznej szukało go pół wsi. Turystę
znaleziono po 10 dniach, skrajnie wycieńczonego.
Miał tylko 5% szans na przeżycie. Dał radę, a cała
sytuacja pociągnęła za sobą interesujące konsekwencje: pan
z informacji turystycznej został wysłany na 1,5-roczny kurs
języka angielskiego do Vientiane, a Centrum Informacji Turystycznej dostało wsparcie finansowe. Wszystko z pieniędzy
ambasady Australii. Dzięki jednemu, nieodpowiedzialnemu turyście dziś nie ma problemu z angielskim w Centrum,
a wiedza zdobyta w Vientiane rozprzestrzenia się – pan z informacji uczy mieszkańców Ban Nahin podstaw języka.
Do Jaskini Konglohr docieramy następnego dnia około
południa. Łódkę wynajmujemy wspólnie z poznanym dzień
wcześniej Rosjaninem. Kanoe (łódka) jest bardzo wąskie
i chybotliwe, więc już po paru metrach mamy serca w gardłach - a przynajmniej ci z nas, którzy
nie potrafią pływać. Kamizelka
ratunkowa daje jednak poczucie
bezpieczeństwa,
możemy więc skupić się
na podziwianiu okolicy: skaliste góry,
turkusowa, bardzo
ciepła woda rzeki
i wejście do jaskini. Dość duże
kilkanaście
–
metrów
wysokości i szerokości. Nurt
dość
wartki,
ale bezpieczny
– nie znosi łódki. Przeprawiamy
się na drugi brzeg,
wchodzimy do jaskini i przesiadamy
się do drugiego, identycznego kanoe, ale z silnikiem z tyłu. Już wiemy, że
aparaty fotograficzne na nic nam
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się nie zdadzą - za ciemno, żebyśmy zrobili
jakiekolwiek zdjęcia. Tylko dzięki światłom
latarek widzimy, jak ogromne są poszczególne pomieszczenia. Niektóre osiągają kilkadziesiąt
metrów wysokości i szerokości. Mijamy mnóstwo małych odnóg, z których wypływa lub do których wpływa woda. Bardzo łatwo byłoby się tu zgubić. Nie chcemy nawet myśleć,
jak wyglądała pierwsza eksploracja tej jaskini. Nawet dla
nas było trochę strasznie, a przecież byliśmy absolutnie bezpieczni. Jednak ciemności i ogrom komór, chybotliwa łódka
oraz okazjonalne echo potrafią obudzić tchórza w każdym,
a na pewno w nas.

odpowiednio rozparcelowana i powstały 3 dania dla 8 osób – zupa przypominająca trochę rosół z niewielkimi fragmentami mięsa i flaków, sałatka
z krwią, orzeszkami, miętą i mięsem oraz kaczka z grilla,
czyli wszystko co nie weszło w skład poprzednich dwóch dań,
teraz zostało przyprawione i upieczone. O ile zupa była dość
dobra, sałatka również, to do dania z grilla nie wiedzieliśmy
jak się zabrać. Grillowany pazur dla nas to wciąż pazur – niejadalny. Bardzo mocno wspomagał nas pałętający się pies.
Gdyby nie on, mielibyśmy pełne talerze fragmentów kaczki
dla nas niezjadliwych. Dla nich - jak najbardziej - grillowany
pazur je się tu niemal w całości.

Do Ban Nahin wracamy lokalnym busem (taki duży tuk-tuk)
około godziny 16. Na naczepie siedzi tylko kilka osób i jeden, wielki, mniej-więcej metrowy jaszczur złapany w lesie.
Będzie dla kogoś posiłkiem. Wysiadamy w miasteczku i już
mamy zbierać manatki i wyjeżdżać, kiedy pan z informacji
turystycznej zaprasza nas do siebie na kolację. Świetna okazja, bo mają zamiar zabić kaczkę. Nie odmawia się w takich
sytuacjach, więc zostajemy jeszcze parę godzin, pijąc piwo
i starając się porozumieć z Laotańczykami.

Późno po zmroku wyjeżdżamy z Ban Nahin i dostajemy się
do głównej i najdłuższej drogi Laosu – drogi nr 13. Numer
jest mylący, bo nie oznacza, że gdzieś jest pozostałych 12.
Ktoś nam powiedział, że nazwa została nadana przez Francuzów jeszcze za czasów kolonii i pozostałe drogi są gdzieś
w Indochinach. Łapiemy autobus dalej na południe, do miejscowości Pakse. W 1/3 wyładowany jest pustymi, plastikowymi butelkami, przeznaczonymi do sprzedaży. Znajdujemy
jednak dla siebie miejsca i idziemy spać. W Pakse będziemy
nie wiadomo o której, ale o tym w zimowym wydaniu. ■

W Laosie je się wszystko. Z kaczki, którą widzieliśmy jeszcze żywą, zostały tylko pióra i głowa. Pozostała część została
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przez Katarzynę i Kamila
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LEGOLAND

– przygoda dla każdego
Obchodzący w tym roku 50-lecie istnienia LEGOLAND w duńskim Billund
to atrakcja dla całej rodziny. A jesień to idealny czas na tę wyprawę,
ponieważ od 7 do 28 października park świętuje Halloween: oprócz
standardowych atrakcji jak szaleńcze przejażdżki kolejkami górskimi
czy karuzele czekają na nas mrożące krew w żyłach duchy, wiedźmy
i gigantyczne dynie – oczywiście zbudowane z LEGO.
Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

– Mamo! Łódź wpływa do portu.
A na prom wjeżdża auto kuriera. Może
wiezie LEGO? Samolot kołuje na płycie lotniska – zachwycone dzieci, przekrzykują się, obserwując jak miniaturowe auta, zbudowane z kultowych
klockówLegojeżdżąpoklockowychulicach,
a klockowe pociągi wjeżdżają w tunele. Miniland, najstarsza atrakcja parku
LEGOLAND (powstałego w 1968 r.)
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w duńskim Billund to wybudowany
z klocków świat w miniaturze, w którym
nawet my dorośli czujemy się jak Guliwer
w krainie liliputów. Każda alejka przynosi
nowe niespodzianki: pałac królewski w Kopenhadze sąsiaduje tu z paryską wieżą Eiffla czy wieżowcem Burdż Chalifa w Dubaju. W misterne budowle wkomponowane
są żywe krzewy i drzewka, które sprawiają,
że o każdej porze roku Miniland wygląda

inaczej; wiosną kipią zielenią i kwitnącymi
kwiatami, a jesienią, w czasie trzytygodniowego Halloween aż pomarańczowo
tu od dyń, a budynki oplatają zwoje pajęczyn! Część budowli Minilandu można
zwiedzać płynąc łódeczkami (Miniboats) – obejrzymy tak m.in. Biały Dom
czy Statuę Wolności, a na LEGO Safari
oglądamy klockowe żyrafy czy słonie
z siedzenia jeepa.
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LEGO, czyli „baw się dobrze”
Klocki LEGO. Święty Graal dzieciństwa. Pudełka, na które łakomie patrzyliśmy przez szyby Peweksu. Odbijam sobie te czasy, składając zestawy
z własnymi dziećmi, a przechodząc
przez bramę LEGOLANDU po prostu
dostaję zawrotu głowy ze szczęścia.
LEGO to skrót od duńskiego „leg godt”,
czyli „baw się dobrze”) – tak nazwano
pierwsze drewniane klocki, powstałe
w latach 30-tych XX wieku. W latach
60-tych zaczęto produkować je w wersji plastikowej. Kilka lat później powstał
pierwszy park LEGOLAND. Obecnie
jest ich osiem m.in. w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, USA czy Japonii, a parki
wciąż rozrastają się o nowe atrakcje.
LEGOLAND to atrakcja dostępna dla
każdego, także osób z różnymi rodza-

jami niepełnosprawności. Przed bramą
parku w kolejce po bilety widzimy wielu
wózkowiczów, są zwiedzający z psami
przewodnikami. Psy są mile widziane
w parku – choć nie wolno im wchodzić
na karuzele (!). Przy toaletach wystawione są dla nich miski z wodą.
W każdej z krain w kompleksie toalet
– są toalety dla osób z niepełnosprawnością. Alejki w parku są szerokie i płaskie, łatwo tu poruszać się na wózkach,
a tam gdzie są schody są także rampy
dla wózków.
Dla tych, którzy przyjechali tu autami – na parkingu czeka strefa miejsc
dla osób z niepełnosprawnością – są
bezpłatne po okazaniu polskiej karty
parkingowej w Centrum Informacji (Information Centre). Przy wejściu można

wypożyczyć wózek dla dziecka lub wózek dla osoby z niepełnosprawnością
(liczba wózków jest ograniczona, ale
można je zarezerwować z miesięcznym
wyprzedzeniem). Jeśli niepełnosprawny odwiedzający wymaga pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością –
to osoba ta wchodzi za darmo.
Osobom z ukrytą niepełnosprawnością (np. autyzm, ADHD, stomia) park
oferuje specjalne opaski „Show consideration”, które pozwalają na szybszy dostęp do atrakcji bez czekania
w kolejkach (tzw. wejściem ekspresowym). Aby otrzymać taką opaskę
należy wypełnić formularz w Centrum
informacji lub drogą internetową:
(https://www.legoland.dk/en/worth-knowing/guests-with-special-needs/).
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nurków na pokładzie Neptuna (supernowoczesnej łodzi podwodnej) walczy
z podwodnymi potworami i szuka zaginionej Atlantydy.
W kolejce do kina 4 d podziwiamy
znany z Gwiezdnych Wojen, słynny
statek X-wing Starfighter. Do budowy
repliki gwiezdnego statku (1:1) użyto
ponad 5 milionów klocków. Tuż obok
kina znajduje się kraina LEGO Ninjago,
podczas przejażdżki wcielamy się w wojowników ninja i strzelamy w ciemności
laserami do przeciwników. Od ostrego światła stroboskopów bolą oczy.
Ta atrakcja – podobnie, jak THE TEMPLE, wyposażone w lasery nie są polecane niektórym zwiedzającym z problemami zdrowotnymi; mogą wywołać atak
paniki, a nawet padaczki.

Kąpiel na pirackim statku

136

– Kręć szybciej. Celuj! Więcej wody!
– mimo że woda leje się z armatek na
naszym statku pirackim strumieniami –
podróżujący innymi łódkami i ci, którzy
ostrzeliwują nas z armatek na lądzie są
bezlitośni – wszyscy opuszczamy pole
bitwy (Pirate Splash Battle) przemoczeni do majtek. Każda z atrakcji parku
opisana jest w specjalnym przewodniku „Information for disabled persons
and guests entitled to special consideration”, a ikonki informują, które
z atrakcji mają ograniczoną dostępność.
Np. ograniczona dostępność dla osób
z dysfunkcją ruchu, wynika z faktu, że
w niektórych atrakcjach trzeba być
w stanie samodzielnie trzymać się poręczy wagonika (kolejki górskie), łódki
(LEGO Canoe) czy kręcącej się balii pirackiej (Pirate Carousel), a w przypadku
awarii, z niektórych atrakcji trzeba być
w stanie samodzielnie zejść po schodach lub drabinie. Atrakcje oznaczone
ikonką z czerwonym sercem (np. kolejki
górskie) nie są przeznaczone – z uwagi
na m.in. przeciążenia – dla kobiet w ciąży, osób mających problemy z sercem
czy kręgosłupem. Nasze łódki są w miarę dostępne: osoby z dysfunkcją ruchu
wymagają pomocy obsługi przy wsiadaniu i wysiadaniu, pomoc – przy celowaniu z armatek może się też przydać się
osobom z dysfunkcją wzroku.
Z krainy piratów galopujemy w świat
Dzikiego Zachodu. LEGOREDO Town
wita nas chichotami, z Nawiedzonego
Domu. Zanurzamy się w jego ciemności,
rozświetlonej jedynie klockowymi duchami i wampirami. Gubimy się w labiryncie luster – część naszej grupy zalicza
jeszcze „wytrząsarkę” – kolejka podnosi
się w górę i w dół w 8-metrowej wieży
w ciemności (brrrr). Nawiedzony Dom
jest dostępny dla osób z dysfunkcją ruchu (osobne wejście prowadzi dla windy
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Z wizytą u pingwinów

dla osób z niepełnosprawnością, która
umożliwia zwiedzanie piętra budynku),
ale już wejście na „wytrząsarkę” jest
ograniczone trzeba bowiem przesiąść
się z wózka na fotel kolejki oraz samodzielnie utrzymać w pozycji siedzącej
podczas jazdy.
Chwilę potem jesteśmy już na LEGO
Canoe, w trakcie której płynie się spokojnie po kanale, podziwiając wykonane z klocków zwierzęta z lasów i prerii:
majestatyczne łosie, sępy a nawet świstaki. Sielanka jedna się kończy, a my ze
świstem spadamy w dół, jak na rwącej
rzece. I znów jesteśmy mokrzy. W Legolandzie sporo atrakcji może nas przemoczyć, dlatego warto zabrać do plecaka
po T-shircie. Przy niektórych atrakcjach
typu splash obok wyjścia czekają na nas
wielkie suszarki.

LEGO Atlantis nurkuje
z rekinami
Gdy niebo się chmurzy szukamy
schronienia w głębi oceanu. Atlantis by
SEA LIFE to atrakcja, której nie można
pominąć. Dzieci, które wcześniej wykonały research na YouTube krzyczą:
Idziemy do rekinów! Atlantis to rodzaj
oceanarium: przechodzimy przez sale
z akwariami i tunel, w którym nad głowami przepływają nam prawdziwe rekiny i płaszczki. W podwodny świat
wkomponowane są budowle z klocków
LEGO z serii Atlantis, w której drużyna

LEGOLAND to nie tylko świetna zabawa, sporo atrakcji ma walor edukacyjny.
W Krainie Przygody (Adventure Land)
bierzemy udział w gaszeniu pożaru Fire
Brigade (czekając w kolejce do atrakcji
czytamy o historii straży pożarnej w Danii, dowiadując się m.in., że coraz więcej
w czerwonych wozach służy strażaczek
(WOW!). START! Wsiadamy do naszego wozu (żeby nim poruszać trzeba
„pompować” drążkiem jak w drezynie).
Na miejscu pompujemy już wodę z hydrantu a dzieci z zapałem „gaszą”, ścianę (pożar jest tylko namalowany, ale po
wlaniu odpowiedniej ilości wody tablica
z płomieniami znika). Po wytężonej pracy opadamy na ławki przy zatoce pingwinów. Patrzymy, jak stado pingwinów
białobrewych wcina swój rybny lunch
i nurkuje w basenie. Powstała 7 lat temu
Polarna Kraina (Polar Land) to jedna
z najnowszych inwestycji parku. Jedną
z jej głównych atrakcji jest Polar X-plorer, kolejka górska, która z zawrotną
prędkością gna przez lodowy wodospad, tunele i górę, z której następuje
5-metrowy zjazd. Chyba jednak wystarczy mi widok przejażdżki... z dołu.
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Na godzinę przez zamknięciem
parku (w zależności od pory roku i
dnia tygodnia jest on czynny do 18,
latem i w Halloween do 21) zamykane są atrakcje. Ostatnią godzinę
przeznaczamy na kolację w jednej
z restauracji na Dzikim Zachodzie. Zamiast steku z bizona zamawiamy hamburgery, łososia i ... frytki – oczywiście
w kształcie klocków LEGO. Jesienią w
czasie Halloween serwowane jest specjalne mroczne menu (m.in. gofry z zieloną mazią – to na pewno ektoplazma
albo krew potwora w bagien!). Ceny jedzenia są niestety duńskie (powalające,
jak na polską kieszeń – menu dziecięce
zaczyna się od 79 DKK (ok. 40 zł), danie dla osoby dorosłej od 179 (ok. 90 zł)
plus napoje. Nie ma jednak problemu z
zabraniem własnego jedzenia do parku
(nasze plecaki pełne były kanapek, batoników i napojów), a w każdej z krain
przygotowano miejsca piknikowe, w
których można spokojnie zjeść posiłek.
Jeszcze szybkie zakupy – ze sklepu
wychodzimy obładowani pudełkami
z klockami, breloczkami, magnesami.
Zgodnie z hasłem LEGO: „bawiliśmy się
dobrze” – a nawet wspaniale.

Dojazd: do Billund można dojechać własnym samochodem (trasa
z Warszawy do Billund to ok. 1200 km). Szybszą i wygodniejszą opcją
jest samolot: z Warszawy do Billund lata WizzAir oraz LOT, z Poznania –
Ryanair, z Gdańska także WizzAir. W tanich liniach można upolować bilet
nawet za 34 zł w jedną stronę. Park znajduje się zaledwie 3 kilometry od
lotniska – można dojść spacerem lub dojechać jednym z lokalnych autobusów (do centrum miasta jedzie się dosłownie kilka minut).
Bilety wstępu do LEGOLAND można kupić w kasach - koszt biletu
1-dniowego dla osoby dorosłej 379 DKK, dla dziecka (3-12 lat) 359 DKK,
ale bardziej opłaca się kupić bilet 2-dniowy: 468 DKK dla osoby dorosłej, dla dziecka 448 DKK. Można też kupić bilety online (są tańsze o ok.
15 proc.) Ja polecam opcję skorzystania z darmowych wejściówek dla dzieci – znajdziemy je w katalogach LEGO, dostępnych w polskich sklepach.
Aby zrealizować darmową wejściówkę dla dziecka trzeba do niej dokupić bilet dla dorosłego, ale to i tak opłacalne, bo na wejściu rodziny 2+2
oszczędzamy połowę kosztów.
W skład LEGOLAND Billund Resort wchodzą też inne atrakcje:
sąsiadująca z parkiem Lalandia – kraina basenów i zjeżdżalni (temperatura wody 28ºC, powietrza – w środku 30ºC) oraz oddalone ok. 30 km od
Billund Zoo safari park Givskud. Park Safari zajmuje ponad 60 hektarów
powierzchni, na której można spotkać ponad 1000 gatunków dzikich zwierząt, wśród nich stado lwów, żyrafy, zebry, bizony, a nawet strusie. Park
można zwiedzać własnym samochodem, albo parkowym autobusem.

LEGOLAND oferuje kilka możliwości zakwaterowania – warto
się im przyjrzeć –park oferuje zniżkowe pakiety na nocleg plus
bilety do parku. Najdroższą, ale najwygodniejszą opcją jest
4-gwiazdkowy Hotel LEGOLAND – do parku przechodzi się
stamtąd bezpośrednio przez łącznik. Hotel ma windy, dysponuje 4 tematycznymi (4-osobowymi) pokojami dostosowanymi do
potrzeb osób z niepełnosprawnością. Każdy fan LEGO znajdzie
tu coś dla siebie: są pokoje w stylu LEGO piratów, LEGO rycerzy, oraz kipiące od różu LEGO Friends – można się poczuć, jak
w klockowym Heartlake. Także sąsiadująca z parkiem Holiday Village ma ofertę bez barier: można wynająć np. drewniany domek
Wild West Cabins (obsługa może zainstalować rampę do domku
dla wózka). W sieci (np. na serwisie airbnb.com) jest też sporo
ofert domów do wynajęcia w Billund – duńskie domy są zazwyczaj parterowe – przyjazne osobom z niepełnosprawnościami –
ten, który my wynajęliśmy miał m.in. dostosowaną łazienkę na
poziomie podłogi. Ceny w granicach 400-500 zł za noc za dom
dla 6 osób.
Przydatne strony:
www.legoland.dk – strona parku Legoland w Billund.
www.visitdenmark.com – zawiera wiele przydatnych informacji na temat atrakcji turystycznych w Danii – nie tylko LEGO. ■
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BIELIK
– godło Polski
100 lat odzyskania niepodległości

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
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11 listopada 2018 roku minie sto lat od
uzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednym z symboli naszego kraju jest godło z wizerunkiem orła białego w koronie
w czerwonym polu. Wzorem narodowego
herbu był pewien drapieżny ptak, zwany
orłem bielikiem.
Okazuje się jednak, że nie jest on ani orłem, ani nie jest biały! Mimo to (a może
właśnie dlatego) warto poznać symbol naszej Ojczyzny.
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Jednym z największych skarbów naszego kraju jest przyroda. Krajobrazy pól,
łąk, bagien, lasów, nieuregulowanych
rzek zachwycają swoim pięknem. Różnorodność ekosystemów (naturalnych
środowisk) powoduje, że mamy wiele gatunków roślin i zwierząt, które w innych
regionach Europy są bardzo rzadkie lub
całkowicie wyginęły. Dlatego do Polski
przyjeżdżają wielbiciele natury z całego
świata, którzy chcą zobaczyć nasze biebrzańskie bagna, prastarą Puszczę Białowieską czy nieuregulowane brzegi Wisły.

Foto: Joanna Troszczyńska-Reyman

Legenda
Jak głoszą podania Lech, założyciel państwa Polan, podczas postoju w drodze ze swoimi braćmi, Rusem i Czechem,
wypatrzył na drzewie gniazdo pięknego i potężnego ptaka.
Był to biały orzeł, który strzegł w gnieździe trzech piskląt.
Lech zachwycił się widokiem posągowego ptaka, który nagle rozpostarł skrzydła i majestatycznie poszybował na tle
zachodzącego, czerwonego słońca. Lech postanowił osiąść
z pobliżu gniazda, a swoją pierwszą osadę nazwał Gniezdnem (potem Gnieznem). O tym, że biały orzeł w koronie stał
się godłem królestwa polskiego, napisał po raz pierwszy
w swoich kronikach Jan Długosz. Wizerunek orła zmieniał się
przez wieki. Dzisiejsza forma graficzna to projekt profesora
Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku, który wzorował się na
obrazie orła z czasów Stefana Batorego.

To nie orzeł
Bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla), którego potocznie
nazywamy orłem… orłem jednak nie jest. Należy on bowiem
do podrodziny jastrzębiowatych. Orły, które można zobaczyć
w Polsce, to na przykład orzeł przedni lub orlik krzykliwy.
Upierzenie bielików zmienia się z czasem, lecz ptaki te nigdy nie stają się białe. Młode są ciemnobrunatne, z czasem
jaśnieją im nieco skrzydła, zwłaszcza u nasady. W wieku 5-6
lat, charakterystyczny dla tego gatunku krótki klinowaty ogon
z ciemnego staje się śnieżnobiały. Głowa jaśnieje po osiągnięciu 8-10 lat życia, a więc dopiero u bardzo dojrzałych i doświadczonych ptaków. Ptaki te mają duże i mocne dzioby, jasnoszare w młodości, potem żółte, a następnie jasnokremowe.
Bieliki są największymi tzw. ptakami szponiastymi w Polsce
i północnej Europie. Długość ich ciała wynosi około 85 cm,
a rozpiętość skrzydeł osiąga ok. 220-240 cm (przy czym samice są nieco większe od samców). Ptaki łączą się w pary na
całe życie. Wspólnie budują gniazdo, karmią młode i strzegą
przed intruzami swojego terytorium, którego powierzchnia
może dochodzić do 100 km2. Polują głównie na ryby, ale także na wodne ptaki, znacznie rzadziej na ssaki. Zimą, przy braku pożywienia, nie gardzą też padliną.
Najwięcej bielików gniazduje w Norwegii i Rosji. W Polsce
jest to gatunek wciąż dość rzadko spotykany – w okresie lęgowym jego populację szacuje się na ok. 700 par. Ptaki te najliczniej występują na Pomorzu Zachodnim, wiele z nich gniazduje
także w północno-wschodniej Polsce (na Pojezierzu Olsztyńskim, Mrągowskim i Iławskim oraz na Równinie Mazurskiej
i w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich). Najłatwiej jest ujrzeć
tego pięknego ptaka w okolicach gniazda lub polującego nad
jeziorami na ryby. Należy pamiętać, że bieliki znajdują się pod
ścisłą ochroną, a wokół ich gniazd obowiązuje strefa ochronna
o promieniu 200 metrów (a od 1 stycznia do 31 lipca – 500 metrów). Między innymi dzięki temu mamy w Polsce coraz więcej
tych pięknych, dostojnych ptaków. Oby było ich coraz więcej,
bo to przecież nie przypadek, że właśnie silny i fascynujący
Bielik znalazł się w godle naszego kraju. ■

Foto: Paweł Fabijański
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Żelazne prawo

raka

CZĘŚĆ 3

Tekst: Julita Hackiewicz
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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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Według doktora Hamera
każde „zachorowanie”
podlega Pięciu Prawom Natury,
są to Biologiczne
Żelazne Prawa Raka
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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 rozwiązuje konflikty, żeby podświadomość nie musiała tego robić za ciebie w twoim ciele. W podstawowej wersji każda „choroba” jest wydarzeniem dwufazowym
jeśli dochodzi do rozwiązania konfliktu.
Pierwsza faza (zwana również zimną fazą lub aktywną fazą
konfliktu) trwa od momentu zaistnienia wstrząsu konfliktowego
aż do jego rozwiązania. W momencie wstrząsu osobnik zostaje wytrącony ze swojej życiowej równowagi i ukierunkowany na
wykonanie zadania. Odczuty szok powoduje powstanie reakcji
w organizmie, który musi się dostosować i wyregulować odpowiednio do zaistniałej sytuacji. Reakcje te mają służyć opanowaniu zdarzenia konfliktowego. Mobilizują się wszystkie siły organizmu, aby w każdej chwili być gotowym do walki albo ucieczki
– to najprymitywniejsze formy reakcji.
Autonomiczny system nerwowy wchodzi w fazę tzw. sympatykotonii, czyli wzmożonego napięcia i ciągłej aktywności.
Objawami tej fazy będą:
• uwolnienie hormonów stresu: adrenaliny, noradrenaliny,
kortykoliberyny CRH,
• kortykotropiny ACTH, dopaminy i kortyzonu,
• ciągły nadzwyczajny stan pobudzenia i stresu,
• bezustanne i natrętne myślenie o konflikcie,
• przyspieszony oddech,
• wyostrzenie uważności i postrzegania,
• zwiększona wydajność i podwyższona gotowość
– napięcie mięśni,
• zwiększona uważność, czujność, strach, niepokój,
drażliwość,
• zmniejszenie apetytu i obniżone trawienie,
• zimne ręce i nogi, obniżenie temperatury ciała.
Druga faza (zwana również fazą gorącą lub fazą zdrowienia)
zaczyna się w momencie rozwiązania konfliktu i trwa aż do
zakończenia procesów naprawy zaistniałych w poprzedniej
fazie zmian fizycznych w narządzie i mózgu i psychicznych
w duszy. Następuje regeneracja i dostosowanie się do
nowych warunków.
Autonomiczny system nerwowy wchodzi w fazę tzw. wagotonii, czyli obniżonego napięcia i odpoczynku. Objawami tej fazy
będą:
• odprężenie,
• obniżenie wydajności i obniżenie napięcia mięśni,
• spadek tempa bicia serca i spowolnienie oddychania,
• wzrost apetytu i pobudzenie przemiany materii,
• ciepłe ręce i nogi i podwyższona temperatura ciała,
UWAGA! Wrażliwość psychiczna jest podwyższona i istnieje niebezpieczeństwo nawrotu konfliktu jeśli nie jesteśmy świadomi
co się dzieje.

Najczęściej w połowie drugiej fazy pojawia się tzw. kryzys zdrowienia – jest to punkt zwrotny w całym przebiegu „choroby”. Na
kilka godzin albo kilka dni powracają symptomy aktywnej fazy
konfliktu, czyli kończyny zrobią się zimne i pojawi się zimny pot.
Osobnik przeżywa swój konflikt biologiczny jeszcze raz ale już
zupełnie inaczej jakościowo i w przyspieszonym tempie.
Moment kryzysu zdrowienia jest najbardziej niebezpieczny
w całym przebiegu choroby. Zachodzi on jednocześnie na
trzech płaszczyznach, ale ma miejsce głównie w mózgu i wynikają z tego objawy pochodzące z mózgu. Jest to moment, w którym na krótko zachodzi „rozdęcie” obrzęku wokół przekaźnika
w mózgu co powoduje szok obrzękowy. Pojawiają się:
• uczucie strachu z występującymi potami,
• niepokój,
• uczucie paniki,
• trudność w złapaniu oddechu,
• duszenie się własnym językiem,
• wymioty,
• zawroty głowy,
• podwójne widzenie,
• utrata przytomności, absence,
• bóle głowy.
Najbardziej nieprzyjemne kryzysy zdrowienia objawiają się jako:
• epilepsja, drgawki, „rzuty”,
• skurcze mięśni,
• zawał serca,
• zawał mięśnia sercowego,
• zator płuc,
• śpiączka wątrobowa, wydzielanie kamieni żółciowych,
• wydzielanie kamieni nerkowych,
• kolki,
• niedocukrzenie,
• zapalenie płuc,
• absence.
Tuż po kryzysie zdrowienia rozpoczyna się wydalanie płynu tworzącego obrzęki wokół przekaźnika w mózgu i w organie. Pojawia się tzw. faza nadzwyczajnie zwiększonego siusiania. I w tym
momencie najczęściej mija największe zagrożenie, objawy znikają i wszystko wraca do zdrowia. Jest to już nieco inne nowe
zdrowie ponieważ na wszystkich trzech płaszczyznach pozostaną „blizny”:
W PSYCHICE
Osoba jest już przeczulona na zdarzenia o podobnym wydźwięku i wywołujące podobne odczucia.
W MÓZGU
Na tomografii widać zabliźnione ogniska w miejscu przekaźnika.
NIE JEST TO GUZ MÓZGU. Tkanka w mózgu jest w tym miejscu
już mniej elastyczna i dlatego łatwiej i szybciej będzie reagowała na powtarzające się konflikty o podobnym wydźwięku.
W NARZĄDZIE
Albo pozostanie wzmocniona tkanka albo ślady redukcji tkanki
w postaci wolnych przestrzeni, torbieli czy cyst. ■
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Przystanek Woodstock
– jaki jest naprawdę?

Tekst i zdjęcia: Joanna Troszczyńska-Reyman
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W pierwszych dniach sierpnia po raz 24. odbył się Przystanek Woodstock, a właściwie Pol’and’Rock
Festival 2018 (to nowa nazwa festiwalu). Organizowany przez Jurka Owsiaka i jego współpracowników, jest integralną częścią działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przede wszystkim formą
podziękowania za zaangażowanie tysięcy wolontariuszy zbierających pieniądze na chore dzieci i osoby
starsze. Zwykle relacje prasowe z tego wydarzenia pokazują półnagich młodych ludzi pod wpływem
alkoholu lub narkotyków. Jeżdżę na Woodstock od lat i mogę Państwa zapewnić, że takie sceny to
incydenty a nie reguła. Jak więc jest naprawdę?
Zawsze kiedy po powrocie z Kostrzyna nad Odrą przeglądam w tabloidach artykuły z tego wydarzenia zawierające zdjęcia półnagich osób i sensacyjne doniesienia o tłumach odurzonych
alkoholem i narkotykami mam wrażenie, że autorzy tych publikacji byli w jakimś innym miejscu. A jaki jest naprawdę Przystanek Woodstock w Polsce?
Kolorowy, roześmiany i przyjazny. Na festiwal (który jest bezpłatny, a przez to dostępny praktycznie dla każdego) co roku przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi z całej Polski,
przede wszystkim młodych, w wieku 15-25 lat. W jego trakcie królują muzyka,
rozmowy i (niejako przy okazji) nauka funkcjonowania w grupie.

Muzyka
Muzyka to, odbywające się na kilku scenach, dziesiątki koncertów zespołów polskich i zagranicznych. Występujące grupy grają nie tylko ciężki rock czy heavy metal, ale także pop,
a nawet muzykę ludową! (kilka lat temu odbył się fantastyczny koncert zespołu Mazowsze). W tym roku gorąco przyjęty
został niezwykły projekt muzyczny Wojtka Mazolewskiego
„Chaos pełen idei”. Ten kwintet jazzowo-rockowo-folkowy
zaprosił do wspólnego grania wybitnych muzyków – Johna
Portera i Wojciecha Waglewskiego – oraz Chór i Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Byłam absolutnie oczarowana oryginalnością
i energią tego koncertu. Koncertów jest zwykle kilkadziesiąt
i każdy gromadzi publiczność swoich fanów i sympatyków.
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Edukacja
Koncerty odbywają się po południu i wieczorem. W ciągu
dnia można (o ile nie stoi się właśnie w kolejce do toalety,
pod prysznic lub po zakupy do marketu Lidl) wziąć udział
w dziesiątkach debat, spotkań, warsztatów prowadzonych na
terenie Akademii Sztuk Przepięknych (ASP). ASP to znajdujące się na wzgórzu miasteczko namiotów instytucji i organizacji pozarządowych. Program jest niezwykle bogaty i trudno
czasem zdecydować czy o danej godzinie wybrać spotkanie
z top modelką Anją Rubik, dowiedzieć się na warsztatach jak
założyć własny kanał na You Tube, czy wziąć udział w konkursie organizowanym przez Client Earth (Prawnicy dla Ziemi)
na rzeźbę z plastiku (a przy okazji dowiedzieć się ile zwierząt
ginie w męczarniach przez plastik i co każdy z nas może w tej
sprawie zrobić). Trudno chyba znaleźć inne miejsce w kraju,
w którym w ciągu kilku dni można się (bezpłatnie) dowiedzieć
i nauczyć tak wielu rzeczy z tak różnych dziedzin.

WYDARZENIA

W tym roku ogromną popularnością cieszył się pokaz filmu
„Najlepszy”, którego scenariusz został oparty na autobiografii Jerzego Górskiego – narkomana, który dzięki wieloletniej
pracy nad sobą i pasji do sportu nie tylko wyszedł z uzależnienia, ale też został mistrzem świata w najtrudniejszej dyscyplinie, jaką jest Double Iron Triathlon (podwójny Ironman),
podczas którego trzeba przepłynąć dystans 7,6 km, pokonać
360 km na rowerze i przebiec 84 km. Podczas festiwalu można się było osobiście spotkać z tym żelaznym człowiekiem.
Dużo osób uczestniczyło także debatach zorganizowanych
przez Rzecznika Praw Obywatelskich, np. na temat wolnych
sądów czy akcji #MeToo w Polsce. Kolejki ustawiały się do
warsztatów przeżyciowych z niepełnosprawności. Dzięki
spółdzielni FADO z Łodzi można było samemu sprawdzić jak
to jest jeździć na wózku, próbować porozumieć się z urzędnikiem kiedy jest się głuchym, czy robić zakupy kiedy jest się
niewidomym (zainteresowani dowiadywali się jak np. rozróżnić puszkę zawierającą groszek od tej z fasolką). Młodzi ludzie uczestniczyli też w nauce języka migowego, warsztatach
dotyczących ochrony przyrody, rozprawie sądowej na niby
czy symulacji pożaru (uczyli się jak wynieść z płonącego budynku dziecko). Mogli także dowiedzieć się jak pracować nad
sobą, spełniać marzenia i zyskiwać przyjaciół, oddać krew,
czy zgłosić się jako potencjalny dawca szpiku..
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Funkcjonowanie w grupie
W Kostrzynie nad Odrą przez cały okres trwania festiwalu panował straszny upał. Trudne warunki wymagały szczególnej
ostrożności. Mimo fantastycznej, wszechobecnej służby medycznej i pokojowego patrolu (wolontariuszy festiwalu), trzeba było być uważnym na innych. Czy ktoś obok nie zasłabł,
nie potrzebuje wody lub innego wsparcia.
Kilka festiwalowych dni, wspólne śpiewanie na koncertach,
uczestnictwo w zajęciach, wzruszenia podczas minuty ciszy
o godzinie W w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,
udział w debatach i warsztatach, poznawanie ludzi o różnych
często odmiennych poglądach – wszystko to ma ogromną
wartość dla tych młodych ludzi, którym dana została wiedza
o funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz refleksja nad sobą
i swoim miejscem we wspólnocie. To tutaj uczą się zadawać
pytania, wyrażać poglądy, dzielić wrażeniami i wspólnie przeżywać niezwykłe chwile. Potem wiozą ze sobą te dobre emocje do rodzinnych miast i czekają na kolejną edycję zbierania
do puszek pieniędzy dla najbardziej potrzebujących, kolejny
rekordowy finał i kolejny festiwal pełen muzyki i uśmiechniętych ludzi.
Kilka dni po zakończeniu festiwalu Jurek Owsiak zapowiedział, że prawdopodobnie zrezygnuje z jego organizacji,
przekazując ją lokalnym władzom. Mam nadzieję, że kiedy
odpocznie zmieni zdanie i za rok odbędzie się jubileuszowy 25 Pol’and’Rock Festival.
Może także Państwo zdecydują się wziąć w nim udział?

Zapraszamy! ■
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KALENDARZ

9

wrzesień 2018

1 września (sobota)
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
3 września (poniedziałek) Pierwszy Dzień Szkoły
8 września (sobota)
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem
9 września (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Urody
10 września (poniedziałek) Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom
Światowy Dzień Drzewa
12 września (środa)
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
15 września (sobota)
Międzynarodowy Dzień Demokracji
Europejski Dzień Prostaty
21 września (piątek)
Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera
Międzynarodowy Dzień Pokoju
22 września (sobota)
Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
23 września (niedziela)
Początek Astronomicznej Jesieni
24 września (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Głuchych
27 września (czwartek)
Światowy Dzień Turystyki
Światowy Dzień Serca
30 września (niedziela)
Dzień Chłopaka
1 października (poniedziałek)
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10
październik 2018

11
listopad 2018

2 października
5 października
10 października
12 października
13 października
14 października
15 października
16 października
17 października
18 października
19 października
20 października
22 października
28 października
29 października
31 października

1 listopada
2 listopada
9 listopada
10 listopada
11 listopada
14 listopada
15 listopada
16 listopada
18 listopada
19 listopada
21 listopada

(czwartek)
(piątek)
(piątek)
(sobota
(niedziela)
(środa)
(czwartek)
(piątek)
(niedziela)
(poniedziałek)
(środa)

22 listopada (czwartek)
25 listopada (niedziela)
29 listopada (czwartek)
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(wtorek)
(piątek)
(środa)
(piątek)
(sobota)
(niedziela)
(poniedziałek)
(wtorek)
(środa)
(czwartek)
(piątek)
(sobota)
(poniedziałek)
(niedziela)
(poniedziałek)
(środa)

Światowy Dzień Wegetarianizmu
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
Międzynarodowy Dzień Lekarza
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
Krajowy Dzień Stomika
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Chorób Reumatycznych
Dzień Ratownictwa Medycznego
Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)
Międzynarodowy Dzień Niewidomych
Światowy Dzień Żywności
Dzień Walki z Rakiem
Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy
Dzień Ratownika
Światowy Dzień Osteoporozy
Światowy Dzień Osób Jąkających
Zmiana czasu z letniego na zimowy
Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę
Halloween (w wigilię Wszystkich Świętych)

Wszystkich Świętych
Dzień Zaduszny
Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
Narodowe Święto Niepodległości
Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
Światowy Dzień Rzucania Palenia
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
Dzień Życzliwości
Światowy Dzień Telewizji
22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
Andrzejki (w nocy z 29 na 30)
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URODA

POMOC LEKARSKA
Gdy boli, to i owo nam szwankuje
Człowieka ciało - właśnie choruje.
Na siebie z większą troską spogląda,
Pomocy, wsparcia zewsząd wygląda.
Nagle zdrowie na wartości zyskuje,
Głównie dlatego, że mu go brakuje!
A zatem, gdyby nie okropna choroba,
Co czasem nas sobie wbrew nam upodoba,
Wstać z łóżka nie pozwala, siły odebrała,
Mocno osłabiła i świat przysłoniła,
Dalecy byśmy byli wszak od uznania,
Że zdrowie jedno i to do zadbania!
I choć miewamy różny obraz lekarza...
A stereotypowe myślenie do niego zraża,
To przyznać nam przyjdzie w pokorze,
Takie uogólnianie - w chorobie nie pomoże!
Zachowując nasze prawo do oceny leczącego,
Niech leczony pamięta o szacunku do niego.
Wielokrotnie pomoc lekarska oraz zaangażowanie,
To jedyna szansa na choroby pokonanie!
WYRUSZYĆ W PODRÓŻ NIEZNANĄ
To już czas? Żegnasz nas? Nie odchodź!
Zostań jeszcze, chwilę jedną, może dwie.
Nie opuszczaj nagle, swe odejście złagodź,
Cóż w bezkresy tak bardzo cię rwie?
……………………………………………
Odpowiednia już pora, by pożegnać was,
Wziąć ze sobą bagaż wspomnień pełen,
Liczyć, że najlepszym lekarzem okaże się czas,
I wierzyć, że nikt odejścia nie będzie winien.
Życzcie mi proszę pięknej podróży,
Dajcie uśmiech, uścisk i promyk nadziei,
I ufajcie, że wszystko jakoś się ułoży,
Że to, co pękło, kiedyś się sklei.
I niech wspomnienia wspólnych chwil,
Pozostaną w sercu i głowie każdego z was,
Zrozumieniem i akceptacją odejście mi umil,
Bo wyruszyć w podróż nieznaną już czas!

Najważniejsza. Tylko ona.
To jej brawo trzeba bić.
To królowa na salonach
i ekranach naszych żyć.
Taka piękna, szczupła, zgrabna...
Nie dorówna jej dziś nikt.
Co tam wiedza, talent, prawda...
nie obchodzą nic a nic.
Ja nie mówię, że nie lubię,
Lepiej w życiu ładnym być.
Wszystko łatwiej się układa,
W wielu miejscach można być...
Proszę tylko o świadomość Nie obrażaj na mnie się Gdy urodzie mówisz „owszem”,
Umysłowi nie mów „nie”.
ŻYCZLIWOŚCI
Życzliwości,
Czemu każesz nam się męczyć całe dnie?
Czy nie lepiej zamiast „proszę”
krzyknąć „dawaj, bo tak chcę”?
Czy nie łatwiej by nam było
w samotności spędzać czas
Niż kurtuazyjnie miło się uśmiechać raz po raz...
Życzliwości,
Jak to dobrze, że koło mnie siedzisz tu.
Dzięki tobie nawet smutny dzień przyjemnie mija znów.
Ile łatwiej z Tobą znosić trudy codziennego dnia.
I choć patrzą na mnie dziwnie ja nie zmienię swego „ja”.

SERCE
Nie myślimy o nim wcale.
Chociaż wiemy, że tam jest,
Gdy kochamy - pamiętamy,
że to jego właśnie gest.

OD WOLNOŚCI DO ZNIEWOLENIA?

Można małe mieć lub wielkie.
Można stopić serca lód
lub za głosem - jak w piosence razem iść przez życia trud.

Szczególna wartość w życiu człowieka,
O której mówi przeszłość niedaleka–
To wolność, co brak przymusu zakłada,
O którą walczono z dziada-pradziada.

Nie myślimy o nim wcale,
choć bez niego nie ma nic.
Na nic też to udawanie,
że bez niego warto żyć.

Ważna dla ludzi z mikro i makroświata
O czym mówili wielcy tego świata,
Obyśmy tylko nie stracili tej szansy
Na wartość cenioną po wsze czasy!

Nie zawodzi i nie zdradza.
Zawsze prawdą rzuca w twarz.
Nie pozwoli też zapomnieć
gdy pokochasz pięknie raz.

Niedaleka droga od wolności do zniewolenia,
Czego dowodem są ostatnie doświadczenia.
Byłoby jednak dobrze nie zatracić idei wolności
I czcić w jej poszanowaniu Święto Niepodległości!

Lecz spokoju mi nie daje
nieprzyjemna prawda ta,
że choć każdy z nas je nosi,
to nie każdy z nas je ma.
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FELIETON

Wielki wór
Tekst: Agata Passent

Ale on ma rzeźbę! I nie chodzi w tych zachwytach o rzeźby Aliny Szapocznikow czy Pawła Althamera tylko przeważnie o to, że mężczyzna
w miejscu mięśni brzucha ma mięśnie brzucha,
a w miejscu tricepsów ma tricepsy a nie naleśniki. Z modą na kształty i proporcje ciała bywało
różnie - pamiętamy kształty rubensowskie czy
piwny brzuch kanclerza Kohla, który wzbudzał
zaufanie i podziw (podobno wiele kobiet lubi
tzw. misiów - czy to prawda?) bujne biodra Marylin Monroe czy piłkarskie nogi-beczki obowiązujące do lat 80. na boiskach. Panowała jednak
w modzie i stylu życia ogólna zgoda co do faktu
- człowiek jest bryłą. Jak budynek. Ma kształt.
Strój zaś jest od tego, by uwypuklać te kształty,
które są apetyczne i, ewentualnie, to już zależy od stopnia naszej samoakceptacji, chować
te elementy, które są, hm, mniej udane. Zatem
jeśli mamy kształt kasztana na zapałkach, czyli
mamy brzuch, ale za to chude zgrabne długie
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Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania kwartalnika Po prostu ŻYJ, wypełnij poniższy kupon i odeślij
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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 iich poprawiania i usunięcia. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Data i czytelny podpis
..............................................................

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
FELIETON

148

nogi - nosimy krótką sukienkę lub spodnie dopasowane i luźniejszą koszulę z marynarką. Jak
mamy piękny biust – pozwalamy sobie na dekolt czy stanik z balkonikiem. Mając talię osy –
zakładamy ciasny szeroki pasek.
Było tak miło i z fasonem, aż nagle się skończyło. Producenci ubrań zaczęli sprzedawać
sukienki wory. Sukienka wór polega na tym, że
ktoś chce sprzedać duży kawał z beli materiału,
a kto inny nie potrafi uszyć z tej połaci płótna nic
poza ogromnym trójkątem bermudzkim. Wielkie wory ciągną się w nieskończoność jak niziny
Mazowsza i połacie takiej „sukienki” zakrywają
całą sylwetkę kobiecą wraz z krągłościami, a nawet torebką sąsiadki. Na co dzień nie interesuję
się modą, co złośliwi znajomi zwykle mi wypominają (te dżinsy to chyba jeszcze z liceum ci zostały?), ale gdy po ulicach zaczęły snuć się wydające ludzki głos namioty, spod których ledwo
widać było kroczące sandały zainteresowałam
się i piszę ten oto właśnie interwencyjny felieton. Drogie panie! Zakładając na siebie wory
powodujecie, że człowiek nie ma pojęcia czy
w ogóle posiadacie jakąś talię. Ja rozumiem,
że być może takowej nie posiadacie i to właśnie chcecie ukryć. Ale można wybrać lepszą
strategię, bo wór prowadzi obserwatorów, np.
piszącą te słowa, do koszmarnych skojarzeń.
Widząc głowę wystającą z gigantycznego wora
natychmiast myślę o ofiarach wypadków i wo-

jen lądujących w czarnych workach. Zaczynam
nerwowo wyobrażać sobie czy przypadkiem
pod tym worem nie ukrywacie bardzo grubego pasa szahida z kamizelką wypełnioną gwoździami, bombami, karabinami. Albo może pod
wielkim worem sukienki trzymacie ukrywaną
przed nieświadomym nieszczęścia chłopakiem ciążę trojaczą. Albo pod sukienką wciąż
wisi uczepiony fiszbin - czterdziestoletni maminsynek karmiony piersią lub kieszonkowym
ukrytym między piersiami a brzegiem stanika.
Nosząc wielki wór nic nie tuszujecie – wprost
odwrotnie. Powodujecie lawinę niesmacznych
wizji. Namioty tureckie czy wigwamy fajnie
się  kadrują w muzeach etnograficznych – ludzie nie powinni w nich jednak chodzić.
Dotyczy to też panów. Po co się szpecić?
Był już Wielki Wybuch, a nawet Wielki Wóz po co wam wielki wór? Producenci worów nie
dają za wygraną i promują bluzy w rozmiarze
XXXXXXXXXXL. Zakładając taką „bluzę” mężczyzna wygląda jak transport ziemniaków dla
głodującej pod Stalingradem dywizji piechoty.
Jeśli chcecie nosić wory – są zakony, można zostać siostrą lub braciszkiem. Ale uwaga – nawet
habity mają sznury lub pasy. Złośliwi szowiniści
wołali kiedyś „z przodu liceum, z tyłu muzeum”.
W dobie ubrań worów zaczęłam tęsknić za tym
stylem, bo przynajmniej wiadomo było gdzie
dany namiot miał przód, a gdzie tył. ■
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