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Chroń się przed grypą
Wirus AH1N1 został stwierdzony w naszym wójewództwie

Złodziej kości!
Jak urchonić się  przed osteoporozą

Orientalne przyjemności
Chroń swój wzrok

W numerze:
Zdrowa dieta

Wspomaganie rozwoju dziecka

REKLAMA

Nie daj się przesileniu wiosennemu!
Już wiosna. Przyroda ożywa, świat pięknieje, 
jest cieplej, weselej, mamy dobry nastrój i sami 
– razem z otoczeniem – budzimy się do życia. 
Zanim to jednak nastąpi, nierzadko musimy 
zmagać się z czymś, co nazywamy przesileniem 
wiosennym. I choć medycynie pojęcie przesilenia 
wiosennego jest obce, to wiele osób doskonale 
zna stan fizycznego i psychicznego przemęczenia 
na przełomie zimy i wiosny. Jakie dokładnie 
objawy mu towarzyszą?  

Fot. E.Tarnowska - Ciotucha

W bezpłatnym dodatku przeczytasz również:

TOM FIT CENTER - nowy, wyjątkowy 
klub w Piotrkowie Trybunalskim!

NU-MED - Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej w Tomaszowie Maz. czytaj na str. 13

BIKEMIA - 10 powodów, dla których warto jeździć 
na rowerze

czytaj na str. 15
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1. Zainwestuj w okulary prze-
ciwsłoneczne z filtrami.

Okulary oprócz oczu chronią 
także powieki przed wczesnym 
starzeniem. Nadmierna ilość słońca 
może doprowadzić do zwyrodnień 
w plamce żółtej oraz do zapalenia 
spojówek. Długotrwałe przebywa-
nie na słońcu bez okularów może 
być również przyczyną powstania 
skrzydlika, czyli mięsistego rozro-
stu spojówki gałkowej oka.

2. Nawilżaj powietrze.
Ogromne znaczenie dla zdrowia 

oka ma wilgotność i czystość powie-
trza. Pamiętaj o wietrzeniu pomiesz-
czeń, w których przebywasz, a do 
ciepłych i suchych pokoi kup nawil-
żacz. Suche oko nie nadąża z oczysz-
czaniem i uszkadzany jest nabłonek 
rogówki i spojówki. Podrażnione 
oko sprzyja odczynom alergicznym  
i zapaleniu spojówek.

3. Patrz w ekran telefonu nie 
dłużej niż 20 minut.

Unikaj małych ekranów te-
lefonów, które wymuszają pracę 
precyzyjnego widzenia z małej 
odległości. Długotrwałe wpa-
trywanie się w ekran smartfona 
może zaburzyć pracę układu 
akomodującego. 

4. Rób sobie przerwy od pa-
trzenia w monitor

Stosuj regułę 20/20/20. Co 20 
minut przez 20 sekund skupiaj uwa-
gę na czymś oddalonym o 20 stóp 
(ok. pół metra). Dostosuj ustawienia 

Chroń swój wzrok!
Codzienna praca przed komputerem, wielogodzinne oglądanie telewizji, niska wilgotność powietrza – mogą stanowić 
przyczynę podrażnień gałki ocznej. Stosowanie kilku prostych zasad pozwoli cieszyć się dobrym wzrokiem.

jasności w komputerze. Regulacja 
ustawień jasności monitora może 
pomóc w uniknięciu znacznego 
wysiłku oczu.

5. Mrugaj
Podczas pracy przy komputerze 

lub na urządzeniach elektronicznych 
bardziej skupiamy wzrok, dlatego 
znacznie mniej mrugamy. Mruganie 
jest bardzo ważne, ponieważ to dzię-
ki niemu w oczach utrzymuje się 
wilgoć, która zapobiega zespołowi 
suchego oka.

6. Stosuj odpowiednią dietę
Jedz produkty, które skutecznie 

wspomagają wzrok. Jedz warzywa 
i owoce, które są źródłem karote-
noidów. Dodaj do jadłospisu ryby  

16 powodów, dla których warto do nas przyjść 
1. Nasza Przychodnia Oku-

listyczna Oculus to jeden z naj-
bardziej wyspecjalizowanych 
ośrodków diagnostyki i leczenia 
chorób oczu oraz korygowania wad 
wzroku w województwie łódzkim. 
Badania wykonują wyłącznie le-
karze - specjaliści chorób oczu.  

2. Specjalistyczny sprzęt, dokład-
na i staranna diagnoza są podstawą do 
wykonania dla Ciebie odpowiednich 
okularów. Nie oczekuj zawsze po 
oferowanym tzw. komputerowym 
badaniu wzroku wykonywanym 
przez optometrystę, że zostałeś po-
prawnie zdiagnozowany. Istnieją 
grupy schorzeń, których kompute-
rowe badanie wzroku nie wykryje.  

3. Oferujemy wyłącznie wiodące 
marki soczewek (szkieł) okularo-
wych, dzięki czemu otrzymujesz 
solidny produkt, a nie „chiński” 
półprodukt. 

4. W swojej ofercie mamy 
p r a k t ycz n i e  wsz ys t ko ,  c o 
daje nam współczesna tech-
nologia produkcji soczewek 
(szkieł) okularowych - dosko-
nałe fotochromy transit ions, 
spersonalizowane soczewki pro-
gresywne dla osób prawo i le-
woręcznych,soczewki, które nie 
parują, megaodporne soczewki 
Trivex i wiele wiele innych.  

5. Specjalizujemy się w do-
borze wysokiej jakości okula-
r ów  p r og r e sy w nych  (t z w. 
progresów) z gwarancją adaptacji.  

6. Posiadamy dla Ciebie sze-
roki wybór opraw okularowych 
w ilości ponad 1000 szt., stale 
uzupełniany o nowe modele  
i w oparciu o nowe trendy. Jeste-
śmy na bieżąco z wydarzeniami 
i ciekawostkami związanymi  
z optyką okularową. 

7. Sprowadzimy dla Ciebie prak-
tycznie każdy obecnie produkowany 
model oprawy okularowej, który 
sobie wymarzyłeś - zadzwoń lub na-
pisz prywatną wiadomość na FB.  

8. Na życzenie wyślemy Twoje nowe 
okulary w dowolne miejsce na świecie.  

9. Prowadzimy bezpłatny serwis 
i naprawę okularów niezależnie czy 
jesteś naszym klientem, czy nie.  

10. Z przyjemnością wykonamy 
dla Ciebie nietypowe zlecenia np. 
profesjonalnie polakierujemy na 
wybrany przez Ciebie kolor Two-
je okulary (ze względów techno-
logicznych - tylko metalowe)  

11. Otrzymasz u nas wszystko, co 
związane z okularami (części, futera-
ły, środki czyszczące itp.), jak również 
pełną gamę soczewek kontaktowych  
i  płynów do ich pielęgnacji. 

12 .  Jeś l i masz życzenie, 
umożliwimy Ci zakup na raty.  

13. Dbamy o zdrowie piotrko-
wian i jesteśmy otwarci na pomoc 
innym. Włączamy się i organizu-
jemy przeróżne akcje. W miniony 
Dzień Dziecka przebadaliśmy bez-
płatnie kilkadziesiąt dzieciaków, 
którym daliśmy za symbolicz-
ną złotówkę oprawę okularową.  

14 .  J e s t e ś my  d ys p o z y-
cyjni dla Ciebie od rana do 
wieczora 6 dni w tygodniu szcze-
gółowe godziny pracy na profilu FB.  

15. Wkrótce nasz asor ty-
ment dostępny będzie w skle-
pie internetowym. Outletowe 
ceny, końcówki serii (jeśli po-
lubisz nasz profil na FB o no-
wościach dowiesz się pierwszy).  

16. Okulary to nasza pasja. 

i owoce morza zapewniające orga-
nizmowi wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe. 

7. Ćwicz oczy
O przykłady ćwiczeń relaksują-

cych gałki oczne zapytaj swojego 
okulistę. Możesz poszukać ich także 
w różnych poradnikach. Np. zrób 
parę ruchów gałką oczną (głowa 
pozostaje w tym samym miejscu). 
Spójrz najpierw w górę, potem  
w dół, w prawo i w lewo. Powtarzaj 
kilka razy.

8. Ruszaj się 
Oko najlepiej pracuje w ruchu. 

Spacerując zmuszasz je do parzenia 
na różne obiekty. Akomodacja prze-
biega w sposób naturalny.

Składniki zdrowej diety
Witamina A - warzywa: szpinak, 

jarmuż, brokuły, dynia, marchewka, 
wątróbka.

Witamina E - migdały i pistacje.
Witamina C -  suszona dzika 

róża, czarna porzeczka, czerwona pa-
pryka  –  brukselka, zielona papryka, 
kiszona kapusta.

Zdrowe tłuszcze - tłuste ryby 
morskie: makrela, pikling, śledź,olej 
rzepakowy, sojowy, lniany, olej sojo-
wy, słonecznikowy, kukurydziany,  
z pestek winogron.

Mikroelementy - cynk: mięso, 
sery, orzechy, pestki, selen: otręby, 
kiełki zbożowe, ryby, miedź: zielone 
warzywa, produkty pełnoziarniste.

REKLAMA
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Mógłby to być dobry tytuł tego 
artykułu, ale nie do końca jest on 
prawdziwy, ponieważ nadchodzą-
cy sezon w modzie okularowej 
obfituje w różnorodność kolorów, 
fasonów, kształtów, odcieni… 
I to bardzo dobrze, ponieważ  
w tej mieszance możliwości, każ-
dy znajdzie coś pasują-
cego do swojego 
kształtu twarzy, 
czy typu urody.

Trzeba przy-
znać, że ze wszyst-
k ich  modow ych 
dodatków to okulary 
wysuwają się na pierwszy plan. 
A to za sprawą masywnych i wy-
razistych oprawek. Ten trend jest 
najbardziej dominujący w kolek-
cjach na nadchodzące miesiące. 
Modne są niemal wszystkie kolo-
ry, a jeszcze lepiej, gdy oprawka 
jest wielokolorowa, np. inna na 
zewnątrz i wewnątrz, lub też gdy 
inny jest kolor frontu i zausznika. 
Zaskakującym kolorom towa-
rzyszy różnorodność fasonów. 
Wracają do łask oprawki o kocim 
kształcie. Z nurtu „retro” należy 
też wspomnieć o oprawkach okrą-
głych - dużych i małych, damskich 
i męskich. Modne są zarówno te 
wykonane z grubego plastiku, jak 
i te z cienkiej stali. 

Kolejna modowa zmiana to 
rozmiar - większe oprawki zastą-
piły te mniejsze. Należy jednak 
pamiętać o tym, aby okulary 
dobierać proporcjonalnie do wiel-
kości twarzy - do małej twarzy 
nie pasują bardzo duże okulary  
i odwrotnie.

Wiosna w różowych okularach
Ważne to, co jest w oprawie!
Okulary to nie tylko oprawki, 

ale przede wszystkim soczewki, 
które są w nich zamontowane. 
Te szklane odeszły już dawno 
do lamusa, a zastąpiły je nowo-
czesne plastikowe, mające wie-
le zalet. W zależności od tego, 

jaką mają konstrukcję  
i jakimi powłokami 
zostały uszlachet-

n i o n e 

mogą speł-
n i a ć  r ó ż n e 

funkcje. Oto kil-
ka z nich:

- soczewki progresywne 
- bardzo popularne soczewki 
przeznaczone dla osób potrze-
bujących różnych mocy do ko-
rekcji dali i bliży. Umożliwiają 
wyraźne widzenie na każdą odle-
głość, a przy okazji nie zdradza-
ją, że ich użytkownik wkroczył  
w wiek „za krótkich rąk”, ponie-
waż nie mają kreseczki oddziela-
jącej różne moce soczewki.

- soczewki fotochromowe 
– przydatne dla tych wszyst-
k ich, k tórzy są wrażl iwi na 
światło słoneczne. Te najno-
wocześniejsze to Transitions. 
Ch ra k te r yzują  s ię  t ym,  że  
w pomieszczeniu są niemal zu-
pełnie białe, a po wyjściu na ze-
wnątrz bardzo szybko ciemnieją,  
w stopniu zależnym od natężenia 
światła słonecznego. Tym samym 
redukują efekt rażącego światła  
i zapewniają komfort widzenia. 
Po przyciemnieniu soczewki 

ciwodblaskowe. Dzięk i 
nim obraz widziany przez 
okulary jest wyraźniej-
szy, bardziej kontrastowy, 
pozbawiony uciążliwych 
o d bl a sków.  So cz ewk i  
z powłokami antyreflek-
syjnymi są dodatkowo 
wyposażone w powłoki 
utwardzające, dzięki czemu 
są mniej podatne na zarysowania 
i uszkodzenia. Oprócz tego dobra 
powłoka antyrefleksyjna powinna 
zawierać :

- warstwę hydrofobową, co 
oznacza, że mniejsze jest przylega-
nie kropelek wody do powierzchni 
soczewek,

- warstwę oleofobową, czyli 
cząsteczki tłuszczu mniej przy-
legają do soczewki. Dzięki temu 
okulary mniej się brudzą i ła-
twiejsze jest ich utrzymanie w 
czystości,

- warstwę antystatyczną , 
która zapobiega osadzaniu kurzu  
i pyłków na powierzchni soczewki, 
co ogranicza potrzebę ich częstego 
czyszczenia.

Najnowocześniejszą powłok, 
jaka ostatnio pojawiła się na rynku 
optycznym, jest powłoka, która 
chroni wzrok przed negatywnymi 
skutkami światła niebieskiego 
emitowanego przez ekrany LED  
i LCD. Oprócz funkcji ochron-
nej zapewnia ona komfortowe 
i zrelaksowane widzenie nawet 
podczas wielogodzinnej pracy  
z urządzeniami wyposażonymi 
w takie ekrany. 

Mając już dobre okula ry 
- w modnej oprawce, wyposa-

mogą mieć kolor brązowy, szary 
lub grafitowozielony. To oczywi-
ście należy ustalić zamawiając 
okulary u optyka.

- soczewki biurowe, a kon-
kretnie na odległości pośrednie  
i bliskie. Ich potoczna nazwa 
bierze się stąd, że najczęściej 
wykorzystywane są do pracy 
biurowej i przy komputerze. 
Korzyści wynikające z ich za-
stosowania są takie, że użyt-
kownik widzi wyraźnie nie tylko 
przedmioty w bliży, ale również 
te, położone nieco dalej, czyli  
w odległości ok. dwóch metrów. 
Są dobrą alternatywą dla zwy-
kłych okularów do czytania, 
bo pozwalają widzieć wyraźnie 
większy zakres.

- soczewki wysokoindeksowe 
- są wykonane z materiału o wyż-
szym współczynniku załamania 
świat ła .  Dzięk i temu osoby 
mające wysoką wadę wzroku, 
jak np. + 6,0 lub -8,0 mogą mieć 
w swoich okularach cieńsze  
i estetyczniejsze soczewki. Im 
wyższy „indeks” soczewki, tym 
jest ona cieńsza.

Warto również wspomnieć, 
że osoby mające wadę wzro-
k u  n ie  musz ą  r ez yg nowa ć  
z okularów przeciwsłonecznych. 
Można bowiem wykonać oku-
lary przyciemnione z pożądaną 
korekcją. Wybór kolorów, za-
równo oprawki, jak i soczewek 
ogranicza jedynie wyobraźnia 
ich użytkownika.

Dobre okulary powinny być 
wyposażone w powłoki antyre-
fleksyjne - innymi słowy prze-

żone w nowoczesne soczewki, 
możemy śmiało wypatrywać 
wiosny. Ale tu uwaga - promie-
niowanie słoneczne nie jest obo-
jętne dla naszego wzroku. Część 
jego promieni jest niebezpieczna 
dla oka, a konkretnie dotyczy to 
promieniowania UV. Chociaż 
ekspozycja na promieniowanie 
UV może wywoływać korzystne 
efekty (np. synteza witaminy D 
chroniącej przed wieloma cho-
robami ogólnymi), nie są znane 
korzyści wynikające z ekspozy-
cji oczu na to promieniowanie. 
Stany patologiczne wywołane 
działaniem światła słonecznego 
zosta ły okreś lone terminem 
„oftalmohelioz”. Dostępne obec-
nie dowody sugerują, że ekspozy-
cja oczu na promieniowanie UV 
wywołuje niekorzystne efekty. 
Istnieją silne dowody na to, że 
ekspozycja na wysoką dawkę 
promieniowania UV wywołuje 
oparzenie rogówki i posłonecz-
ne zapalenie spojówek, pod-

czas gdy przewlekła ekspozycja  
o niskim nasileniu jest czynni-
kiem rozwoju zaćmy, skrzydli-
ka oraz zwyrodnienia plamki.  
W przeciwieństwie do uszkodzeń 
skóry (głównie podczas bezpo-
średniej ekspozycji na UV), oczy 
są narażone na ekspozycję na 
promieniowanie UV przez cały 
dzień i cały rok. Soczewki oku-
larowe dobrej jakości absorbują 
większość szkodliwego promie-
niowania, nie przepuszczając go 
do oka. Podobnie rzecz się ma  
z okularami słonecznymi, ale 
tylko tymi dobrej jakości.

Uwzględniając powyższe na-
leży pamiętać, aby zaopatrywać 
się w pomoce wzrokowe dobrej 
jakości i dokonywać zakupów  
w miejscu do tego przeznaczonym, 
czyli w zakładzie optycznym. 

Jak widać - dobre okulary to 
nie tylko korekcja wady wzroku, 
ale też modny dodatek, ochrona 
dla oczu i komfort widzenia  
w każdych warunkach.

Wczesnym wspomaganiem 
rozwoju nazywamy zespół wielo-
kierunkowych oddziaływań skiero-
wanych na dziecko, co do którego 
zdiagnozowano lub podejrzewa się 
nieprawidłowości rozwojowe. Za-
kres oddziaływań obejmuje również 
rodzinę dziecka.

Terapie w ramach Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka 
– BEZPŁATNE!

Zapraszamy do skorzystania 
z nieodpłatnych zajęć z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju! 
* Zajęcia prowadzone są w na-
szej poradni przez psychologów, 
pedagogów, logopedów oraz te-
rapeutów integracji sensorycznej.
* Zajęcia te przeznaczone są 
dla dzieci w wieku od urodze-
nia do chwili rozpoczęcia nauki  
w szkole, u których stwierdzono określo-
ne nieprawidłowości rozwojowe, m.in.: 
zaburzenia integracji sensorycznej, 

Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju Dziecka
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa” prowadzi 
bezpłatne zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem oraz terapeutą 
integracji sensorycznej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,  
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu

opóźnienie rozwoju psychorucho-
wego, opóźnienie rozwoju mowy,  
a także całościowe zaburzenia 
rozwojowe. Spotkania odbywają 
się w zależności od potrzeb i moż-
liwości psychofizycznych dziecka 
od 4 do 8 godzin w miesiącu.  
* Zajęcia mają na celu po-
budzen ie psychor uchowego  
i społecznego rozwoju dziecka. 
* Za jak najwcześniejszym 
zdiagnozowaniem zagrożeń  
i zaburzeń oraz podjęciem tera-
pii przemawia wyjątkowo duża 
zdolność mózgu do regeneracji 
oraz większa podatność małych 
dzieci na działania terapeutyczne.  
* Zajęcia są również wsparciem 
dla rodziny dziecka. Rodzinę 
wspomaga się w rozpoznawaniu 
zachowań dziecka i utrwalaniu 
właściwych reakcji na te zacho-
wania poprzez udzielanie instruk-
tażu i porad w zakresie pracy  
z dzieckiem.

Wczesne rozpoznanie pro-
blemów rozwojowych dziecka  
i objęcie go specjalistyczną opieką 
daje szansę na zminimalizowa-
nie trudności rozwojowych lub 
ich całkowite wyeliminowanie! 

Drogi Rodzicu, jeśli zauważyłeś niepokojące zmiany  
w rozwoju Twojego dziecka, bądź martwi Cię jego zacho-
wanie, to nie zwlekaj, zapisz je już dziś na konsultacje do 
naszej poradni! 

Co trzeba zrobić, aby móc sko-
rzystać z wyżej wymienionych 
zajęć?

 
To bardzo proste! Wystarczy 
zadzwonić pod numer: (44) 
307-03-02 bądź przyjść osobiście 
do siedziby poradni: ul. Polna 
13/13a, Piotrków Trybunalski 
(budynek Centrum Medyczne 
ER-MED, klatka C).

Należy zgłosić się z dzieckiem 
do poradni i zapisać na półgo-
dzinną konsultację. Na konsul-

tację dobrze jest zabrać opinię  
o dziecku z przedszkola (o ile do 
niego uczęszcza) oraz wszelką 
dokumentację medyczną dotyczą-
cą dziecka. Podczas konsultacji 
specjalista poradni przeprowadza 
krótki wywiad z rodzicem oraz 
diagnozuje dziecko. Na podstawie 
wyników badań poradnia wydaje 
stosowną opinię i kwalifikuje 
(lub nie, jeżeli dziecko rozwija 

się prawidłowo) dziecko do zajęć  
w ramach wczesnego wspoma-
gania. 

Tak więc niezbędnym doku-
mentem do zakwalifikowania 
dziecka do tego typu zajęć jest 
stosowna opinia poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, 
wydawana również w naszej po-
radni. Po czym wstępnie informuje  
o ewentualnym przyznaniu dziec-
ku bezpłatnych zajęć i kolejnych 
procedurach postępowania. 

W skład zespołu terapeutów 
prowadzących zajęcia w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka wchodzą osoby posiadające 
przygotowanie do pracy z małymi 
dziećmi o zaburzonym rozwoju 
psychoruchowym, a w tym:

- pedagog posiadający kwa-
lifikacje odpowiednie do rodza-

ju niepełnosprawności dziecka,  
w szczególności: oligofrenopedagog 
(specjalista pracy z dziećmi upośle-
dzonymi umysłowo), 

- tyflopedagog (specjalista pra-
cy z dziećmi niewidomymi) lub 
surdopedagog (specjalista pracy  
z dziećmi niesłyszącymi)

- psycholog, 
- logopeda i inni specjaliści –  

w zależności od potrzeb dziecka  
i jego rodziny 

Zespół specjalistów szczegóło-
wo dokumentuje działania prowa-
dzone w ramach indywidualnego 
programu wczesnego wspomagania.

Wczesna terapia umożliwia 
zahamowanie rozwoju wielu za-
burzeń o postępującym przebiegu, 
a czasami nawet całkowite ich 
ustąpienie!

Agnieszka Marciniak, optyk dyplomowany
Pracownia Optyczno-Okulistyczna
Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 35

REKLAMA

REKLAMA
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Z kuponem dołączonym do artykułu:

RABAT 10%

na cały asortyment 
„Mydlarnia u Franciszka” 

Piotrków Trybunalski
(ważny do 30.04.2016)

„Mydlarnia u Franciszka” 
Piotrków Tryb., ul Słowackiego 28.
Tel. 883 988 480

Jak walczyć z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi?

REKLAMA

Dziś, jak przed wiekami to 
właśnie z krajów Orientu wywodzą 
się najlepsze specyfiki do komplek-
sowej odnowy biologicznej. My 
możemy się nimi cieszyć dzięki 
Mydlarni u Franciszka – sieci 
niezwykle klimatycznych i orygi-
nalnych sklepików z naturalnymi 
kosmetykami rodem z dalekiej 
Syrii, Maroka czy Izraela. Za ich 
sprawą stworzymy arabski ham-
mam lub luksusowe SPA nawet  
w najmniejszej domowej łazience.  
A zatem pielęgnacyjne rytuały 
czas zacząć!

Nic tak nie koi zmysłów i nie 
wprowadza w dobry nastrój, jak 
piękny zapach. Proponuję zatem 
rozpocząć od zapalenia wonnej 
świecy, najlepiej o zmysłowym 
zapachu opium lub drzewa san-

Orientalne przyjemności
W krajach, gdzie zawsze świeci  
słońce kobiety maja skórę gładką  
i pachnącą. Jej miękkość wysławiają 
poeci, a jędrność opiewają w pie-
śniach. To zasługa specjalnej pielę-
gnacji, którą z pokolenia na pokolenie 
przekazują sobie Arabki, gdyż to one 
posiadły tajniki najskuteczniejszej 
pielęgnacji ciała.

dałowego. Sprawią, że od sa-
mego początku poczujemy się 
pięknie i kobieco. Otulone pachną-
cymi oparami możemy rozpocząć 
oczyszczanie, które jest podstawą 
skutecznej pielęgnacji. Do tego 
najlepiej nadaje się „Savon Noir”, 
czyli czarne marokańskie mydło, 
a właściwie pasta z oliwek i oleju 
oliwnego. Ma ono silne  właściwo-
ści peelingujące, a nawet detoksy-
kujące. Wystarczy rozsmarować je 
na mokrej skórze, pozostawić na 
pięć minut i zmyć ostrą arabską 
myjką – Kessą. Będziemy zasko-
czone, że już po tak krótkim czasie 
nasza cera nabierze ładniejszego 
kolorytu, będzie wyraźnie gładsza 
i ujędrniona. Tak przygotowana 
lepiej wchłonie następne preparaty, 
jakie dla niej przygotowałyśmy. 

A kolejną niespodzianką jaką 
sprawimy swojej skórze będą 
maseczki. Na twarz najlepiej zrobi 
nam okład z naturalnej glinki.  
W zależności od naszych preferen-
cji możemy użyć rozcieńczonych 
wodą mineralną glinek rhassoul lub 
beloun. Bogate w sole mineralne  
i mikroelementy, pomogą nawilżyć 
skórę, i ukoją problemy z trądzi-
kiem czy popękanymi naczynkami. 
A jeśli dodamy do nich kilka kropel 
olejku arganowego, zapomnimy 
czym są zmarszczki lub jakiekol-
wiek kłopoty z cerą.

Artykuł sponsorowany

Dlaczego tyjemy? Przyczy-
ny wzrostu wagi są różne, ale 
najczęściej popełniane błędy 
to objadanie się, podjadanie 
pomiędzy posiłkami, brak regu-
larności posiłków, przetworzona 

żywność i siedzący tryb 
życia. O wskazówki, jak walczyć  
z nieprawidłowymi nawykami, 
poprosiliśmy Izabelę Czarnecką 
– dietetyka z Centrum Naturho-
use przy ul. Słowackiego 138A 

w Piotrkowie Tryb.
Zacznij dzień od śniadania
To najważniejszy posiłek! 

Jeśli będzie zawierał niezbęd-
ne grupy produktów (białko, 

w ę g l o w o d a n y  
i zdrowe tłuszcze), dostarczy 
odpowiedniej dawki energii  
i zapobiegnie podjadaniu w cią-
gu dnia. Pominięcie śniadania 
powoduje, że głód przychodzi 
ze zdwojoną siłą w późniejszej 

porze dnia – zauważa dietetyk.
Regularne posiłki 
Często tłumaczymy się, że  

w pracy nie mamy możliwości 

zjedzenia posiłku. Zmień swo-
je myślenie! Przygotuj posiłek 
dzień wcześniej (obiad, sałatka) 
i zabierz go do pracy w odpo-

wiednim pojemniku. Miej przy 
sobie 2-3 owoce, drobne wa-
rzywa jak pomidory koktajlowe 
i pitny jogurt naturalny – gdy 
pojawi się głód zawsze możesz 
po nie sięgnąć – radzi dietetyk 
Izabela Czarnecka.

Wybieraj produkty nie-
przetworzone!

Staraj się, aby w Twojej 
lodówce gościły świeże wa-
rzywa, owoce, pełnoziarniste 
produkty zbożowe, jajka, chu-
de mięsa i ryby oraz naturalne 
jogurty. Kupuj jak najmniej 
produktów w puszkach, pa-
kowanych w modyfikowanej 
atmosferze i konserwowanych. 
Im mniej tak ich produktów 
w Twojej diecie, tym lepiej 
d la  Twojego zd rowia .  Nie 
przechowuj w domu słodyczy  
i słodkich napojów.

Rusz się!
Aktywność f izycz-

na jest bardzo ważna, 
szczególnie, gdy masz 
siedzącą pracę. Po 
przyjściu do domu po-

staraj się nie włączać te-
lewizora, zjedz lekki posiłek  

i ćwicz! Przeznacz na aktyw-
ność przynajmniej 30 minut  
3 razy w tygodniu, a już po 
miesiącu poczujesz różnicę  
w swoim samopoczuciu. Ćwi-
czenia dotleniają krew, która 
transportuje substancje odżywcze 
po całym organizmie – pamiętaj 
o tym!

Metoda małych kroków
Stawiaj sobie realistyczne 

cele – nie zmieniaj wszystkiego na 
raz, bądź dla siebie wyrozumiały. 
Wprowadzenie zdrowych nawy-
ków to pewien proces, którego 
powodzenie zależy od Twojego 
stopnia zadowolenia w trakcie 
zachodzących zmian. Rezygnuj 
stopniowo z błędnych nawyków, 
które popełniasz, dopiero, gdy 
oswoisz się ze zmianą, stawiaj so-
bie kolejne wyzwania. – tłumaczy 
dietetyk Naturhouse. 

Pomoc dietetyka
Zastanów się - może warto po-

radzić się dietetyka, aby wiosnę 
przywitać w pozytywnym na-
stroju bez zbędnych kilogramów? 
Specjalista wykona odpowiednie 
pomiary i badania, przeprowadzi 
wywiad dietetyczny i medyczny, 
aby kuracja była dobrana odpo-
wiednio do potrzeb danego orga-
nizmu, trybu życia czy upodobań 
smakowych. Dzięki temu dieta 
nie jest uciążliwa, a staje się przy-
jemną zmianą na lepsze.
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I choć medycynie pojęcie 
przesilenia wiosennego jest 
obce, to wiele osób doskonale 
zna st an f izycznego i  psy-
chicznego przemęczenia na 
przełomie zimy i wiosny. Jakie 
dokładnie objawy mu towarzy-
szą? Przede wszystkim sen-
ność, rozdrażnienie, niepokój 
czy obniżona odporność. Or-
ganizm niejako przestraja się 
z jednej pory roku na drugą – 
reguluje się poziom hormonów, 
krążenie czy tętno, a ponadto 
brakuje mu niektórych witamin 
czy mikroelementów. Znacz-
niej łatwiej o przeziębienie, 
infekcje, bóle kończyn – przy 
wysokich temperaturach ła-
twiej o przenoszenie zarazków.  
W tym wszystkim nie pomaga 
chwiejna pogoda. Jednego dnia 
spada śnieg, drugiego świeci 
słońce… To dodatkowo kom-
plikuje sytuację. Organizm, 
którego działanie jest niemal 
wpisane w otoczenie, nie po-
trafi przystosować się do tak 

Nie daj się przesileniu wiosennemu!
Już wiosna. Przyroda ożywa, świat pięknieje, jest cieplej, 
weselej, mamy dobry nastrój i sami – razem  
z otoczeniem – budzimy się do życia. Zanim to jednak nastąpi, 
nierzadko musimy zmagać się z czymś, co nazywamy 
przesileniem wiosennym.

gwałtownych zmian i reaguje 
za sprawą rozmaitych objawów.

 Bardzo ważną sprawą przy 
walce z przedwiosennym zmę-
czeniem jest urozmaicenie die-
ty tak, by pozbyć się niedoboru 
mikroelementów czy witamin 
w naszym ciele.  Wprowadźmy 
do jadłospisu więcej lekko-
strawnych, nieprzetworzonych 
produktów. Dodajmy więcej 
owoców, takich jak jabłka, po-
marańcze czy banany. Te ostat-
nie są zresztą cennym źródłem 
magnezu ,  na zywa nego n ie 
bez przyczyny pierwiastkiem 
życia .  Jego brak powoduje 
skurcze mięśni i sprawia, że 
jesteśmy nerwowi i zdekon-
cent rowani. Znajdziemy go 
także w orzechach, pestkach 
dyni czy kakao. Można też 
pomyśleć o specjalnych suple-
mentach diety, ale nie od dziś 
wiadomo, że właściwa dieta 
jest lepsza i bezpieczniejsza 
niż tabletki.

I n n y m ,  s p r a w d z o n y m  

i prostym sposobem jest od-
poczynek. I nie chodzi wcale 
o wylegiwanie się przed te-
lewizorem i nicnierobienie,  
a raczej o aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Spacery, nordic 
walking, poranny jogging czy 
jazda na rowerze nie dość, że  
obniżają poziom hormonów 
st resu  i  dodają energi i ,  to 
pomagają w spaleniu tkanki 
tłuszczowej – a tej, jak wiado-
mo, w okresie zimowym często 
nam przybywa.

Jeszcze prostszym – a przy 
okazji chyba podstawowym 
– lekarstwem na objawy prze-
si lenia wiosennego jest do-
bry, spokojny sen. Jego brak, 
podobnie, jak brak magnezu, 
zaburza naszą koncentrację  
i obniża nastrój. Dobry sen 
trwa co najmniej osiem godzin. 
Nie ża łujmy więc czasu na 
porządny odpoczynek  - może 
nam tylko pomóc w przesta-
wieniu się na wiosenny rytm.

/M.Jaroń
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W Piotrkowie właśnie po-
wstała pierwsza taka restau-
racja. W uroczystym otwarciu 
BonaFit uczestniczył Rober t 
Burneika, czyli „Hardkorowy 
Koksu” - litewski kulturysta, 
który swoją popularność zyskał 
publ ikując swoje porady na 
YouTubie.

Menu skrojone na miarę!
Chcesz zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, ale 
brak Ci czasu? Lubisz wiedzieć, co jesz i chcesz się racjonalnie 
odżywiać? Restauracja ze zdrową żywnością to idealne 
rozwiązanie dla Ciebie!

REKLAMA

Dla każdego wedle potrzeb
Coraz więcej ludzi w Polsce, jak 

i na świecie zaczyna się racjonalnie 
odżywiać. Co to znaczy racjonalnie? 
To znaczy, że spożywane posiłki po-
winny składać się z odpowiednich 
proporcji makroskładników tj. biał-
ka, tłuszczów i węglowodanów. 
Ludzie zaczynają zwracać uwagę 

na jakość produktów, wybierają te 
lepsze i zdrowsze. Szykując samemu 
swoje posiłki nie zawsze przestrze-
gamy wszystkich zasad.

Dlatego restauracja i ca-
tering dietetyczny BonaFit  ma 
w swojej ofercie tzw. boksy.  
Co to takiego? Boksy to zestaw 
5 posiłków o ustalonej kalorycz-
ności, codziennie dowożonych 
do klientów, którzy zakupią sobie 
taki pakiet. Czy trzeba wykupić 
akurat 5 posiłków? Niekoniecznie. 
Istnieją również pakiety 3 lub 4 
posiłków. Oferta jest elastyczna  
i dostosowywana indywidualnie 
pod wymagania klienta. Posiłki są 
pakowane hermetycznie i umiesz-
czane w ekologicznej torbie. 

W standardzie dostępne są pa-
kiety 1000 kcal, 1200 kcal, 1500 
kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 
kcal. Istnieje również możliwość 
przygotowania indywidualnego 
pakietu po konsultacji z naszym 
dietetykiem, czy to dla osób chcą-
cych zdrowo się odżywiać, czy też 
dla ludzi aktywnych, uprawiają-
cych sport, również wyczynowo. 
Jeżeli chcesz zatem zrzucić kilka 
zbędnych kilogramów, albo nabrać 
trochę masy, jadłospis dopasujemy 
do Twoich potrzeb.

To się kalkuluje
Pytasz, czy to się opłaca? 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
kilka czynników, które trzeba 
spełnić, by gotować w domu 
takich jak: czas poświęcony 
na robienie zakupów, przygo-
towanie posiłków i sprzątanie, 
koszt produktów, zmywanie, 
prąd lub gaz, czy koszt dojazdu 
do sklepów - nasza oferta staje 
się bardzo opłacalna dla Twojej 
kieszeni. Poza tym, mając przy-
gotowane posiłki na cały dzień, 

nie podjadamy byle czego i nie 
wydajemy pieniędzy na przypad-
kowe przekąski. 

W restauracji BonaFit można 
oczywiście także zjeść na miej-
scu. Patrząc na jakość naszych 
składników wykorzystywanych 
do przyrządzanych dań, ceny są 
naprawdę niskie. Szczegółowy 
cennik można znaleźć na naszej 
stronie lub na bonafit.pl.

Zdrowo, smacznie i świeżo
W ofercie posiadamy śnia-

dania, dania obiadowe, a także 
burgery, pizze i niskokaloryczne 
desery.  Wszystko wypiekamy 
sami, stosując własne receptury 
i dzięki temu mamy pewność, że 
nasze jedzenie jest najwyższej 
jakości. Makaron razowy, który 
jest częstym składnikiem naszych 
posiłków, jest również od początku 
do końca robiony przez nas.

Restauracja BonaFit posiada 
także ofertę dla firm. Przy re-
gularnych dostawach zyskujecie 
korzystne rabaty. Umożliwiamy 
spotkania biznesowe, małe im-
prezy okolicznościowe czy fajnie 
przygotowane kolacje, które klien-
ci mogą wykorzystać jako prezent.

Naszą ofertę możecie zobaczyć 
także na naszym profilu na Face-
booku. Zapraszamy do polubienia 
i brania udziału w konkursach 
organizowanych na naszym  fan-
page’u . Bawcie się i wygrywajcie 
zdrowe poczęstunki!

Zapamiętaj! Zdrowe odżywianie nie musi być nudne!

Dzisiejsze tempo życia, stres, 
zmęczenie, natłok obowiązków 
sprawiają, że czujemy się zmę-
czeni, szybciej łapiemy przezię-
bienia, jesteśmy rozdrażnieni. 
Aby uniknąć wszystkich negatyw-
nych skutków życia  
w ciągłym biegu, 
wystarczy odrobina 
mobilizacji i świado-
mość tego, czym tak na-
prawdę jest zdrowy styl 
życia. 

Podstawą zdrowego 
stylu życia jest zbilan-
sowana dieta i umiarko-
wany wysiłek fizyczny. 
Warto zacząć metodą 
małych kroków, aby  
w prosty sposób  zadbać 
o siebie. Na początek 
wystarczy wprowadze-
nie do diety owoców  
i warzyw. Smażone 
mięso czy warzywa za-
stąpić gotowanymi (w 
wodzie lub na parze) albo 
grillowanymi. Ograni-
czyć cukry i węglowo-
dany, a przede wszystkim 
regularnie jeść 5 racjonal-
nych posiłków dziennie.  
War to zwrócić uwagę 
również na to, co pijemy. 
Oczywistą rzeczą jest, że 
wszelkie napoje gazowane 
i słodzone soki nie pomogą 
nam w zdrowym odżywia-
niu, ale za to woda już tak. 
Jeśli woda, to na pewno mi-
neralna, a nie źródlana. Ma 

Woda - źródło zdrowia
ona po prostu więcej składników 
mineralnych, które pomogą orga-
nizmowi prawidłowo funkcjono-
wać. Warto wybrać tę, która ma 
powyżej 1000mg/l składników 
mineralnych. Picie takiej wody 

sprawi, że nie bę-
dzie ona wypłuki-

wać 

tego, co nasz organizm „wyciągnął”  
z jedzenia, a dodatkowo pozostawi 
również trochę składników, które 
sama zawiera.

Ci, którzy nie mają czasu na 
szykowanie sałatek warzywnych 
czy owocowych, ani na zasta-
nawianie się jak skomponować 

zdrową kanapkę, sięgają za-
pewne po produkty gotowe. 

Jeśli to robicie, zwracajcie 
uwagę na etykiety. Im mniej 

składników, tym lepiej. Warto 
również zwracać uwagę na napisy 
„świeży”, „naturalny”, „niepaste-
ryzowany”, „bez konserwantów”. 
Wiele jest produktów, które nad-
używają tych sformułowań, ale 
cały czas nowelizuje się przepisy 
o etykietowaniu żywności, które 
ściśle określają w jakich oko-
licznościach producent może 
takich słów używać, zatem takie 
będzie zdrowsze niż te z całym 
szeregiem „E” w składzie. 

I na sam koniec: sport. Już 
10-15 minut porannej rozgrzew-
ki: skłony, przysiady, pompki, 
pomaga nie tylko utrzymać ciało 
w dobrej kondycji, ale pozwoli 
również zadbać o układ krąże-
nia i serce. Ci, którzy mieszkają  
w blokach i codziennie pokonują 
schody w górę i dół, mogą po 
prostu dołożyć sobie kilka stopni 
zbiegając i wbiegając pomiędzy 
piętrami dodatkowy raz, czy dwa. 
Również szybki marsz do sklepu 
czy śmietnika pod blokiem może 
być dobry początkiem na codzien-
ny ruch.                           /A.Siejka
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Nierówne jedynk i ,  prze-
barwienia, czy szpary między 
zębami powodują, że niechętnie 
się uśmiechasz?  Licówki, czy-
l i małe płatk i porcelanowe, 
mogą okazać się sposobem na 
zażegnanie Twoich problemów. 

Czym są licówki?
Licówki to bardzo cienkie 

płatki porcelany mocowane na 
licowej (wargowej i policzkowych) 
stronie zębów.

Dla kogo licówki?
Nie każdy rodzaj zniekształcenia 

zębów można skorygować tą 
metodą. Za pomocą l icówek 
można zęby rozjaśnić, nadać im 
piękny kształt, wydłużyć je lub 
skrócic, wyrównać, poszerzyć 
czy zlikwidować szpary między 
zębam i.  L ic ówk i  t o  dob r e 
rozwiązanie dla osób, które 
chcą rozjaśn ić kolor zębów  
i poprawić ich kształt. Często 
powodem jest  chęć uk rycia 
trwałych przebarwień. Należy 
jednak pamiętać, że licówka to 
naprawdę cienka warstwa por-
celany (0.2 do 1 mm), więc bard-

Licówki, czyli sposób na białe zęby 

zo ciemny kolor zębów własnych 
może przebijać przez licówkę.
Wtedy lepszym rozwiązaniem 
jest korona, która ma większą 
grubość i daje pewność trwałego 
efektu estetycznego. Założenie 
licówek wyklucza próchnica, 
choroby dziąseł, wady zgryzu. 
Nie stosuje się ich również u osób 
z parafunkcjami zgryzowymi jak 
zgrzytanie zębami, zaciskanie 
zębów, obgryzanie paznokci, bo 
wtedy łatwo o uszkodzenie lub 
odklejenie się licówek.

Zalety licówek
Założenie licówek wymaga  

niewielkiej ingerencji w twarde 
tkanki zęba lub wręcz jej brakiem 
– podczas szlifowania usuwa się 
jedynie cienką warstwę szkliwa 
(odpowiadającą grubością nakle-
janej licówce) albo nie wykonuje 
się tej czynności, jeśli licówka 
ma pogrubić lub poszerzyć ząb. 
Za ich pomocą można idealnie 
odwzorować fakturę i odcień 
zęba. Porcelana jest też obojętna 
dla tkanek. Wykonanie licówek 
zajmuje ok. 2-3 tygodnie, więc 

efekt estetyczny można osiągnąć  
w stosunkowo krótkim czasie.

Co należy robić po założeniu 
licówek?

Przez kilkanaście godzin po 
założeniu licówek należy unikać 
barwiących napojów (np. ciem-
nych soków owocowych, cz-
erwonego wina, buraków), bo 
czasami się zdarza, że na granicy 
przejścia między licówką a szkli-
wem pojawiają się odbarwienia. 
Nie powinno się też odgryzać 
twardych kawałków jedzenia, by 
nie uszkodzić licówek.

Jeś l i ktoś miał wcześniej 
nieprawidłowe nawyki, takie 
jak obgryzanie paznokci, ołówka 
itp. musi bezwzględnie z tego 
zrezygnować.

Zalecenia h igien iczne są 
standardowe – trzeba myć zęby 
miękką szczoteczką (zwykłą 

Lek.dent. Małgorzata 
Samborska-Borzęcka
Kier.NZOZ Eurodent-
Borzęcka

/ Artykuł sponsorowany

pastą z fluorem) co najmniej 2 
razy dziennie, używać nitki den-
tystycznej i płynu do płukania 

ust. Na wizyty kontrolne dobrze 
jest zgłaszać się 2 razy w roku. 
Warto też systematycznie usuwać 

kamień i osad w gabinecie, 
aby długo utrzymać doskonały 
wygląd zębów.

Szukasz nowych klientów?

Reklama w mediach regionalnych
tel. 44 732 37 02

strate
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Na ponad 650 metrach kwa-
dratowych przygotowano 4 sale: 
1) sala do zajęć fitness; 2) sala 
do zajęć dla dzieci i treningu 
personalnego; 3) siłownię wraz  
z crossfitem; 4) salę do treningów 
kickboxingu. Tereny wokół klubu 
są przystosowywane do zajęć 
outdoorowych, takich jak crossfit, 
nordic walking czy ćwiczenia 
ogólnorozwojowe dla dzieci. Pod 
względem powierzchni będzie 
największym klubem w mie-
ście. Jak podkreślają właściciele 
przedsięwzięcia, ich klub ma być 
nie tylko miejscem, gdzie będą 
odbywać się zajęcia fitness czy 
treningi sportów walki, przede 
wszystkim ma to być klub ro-
dzinny i prozdrowotny, miejsce 
,gdzie pod okiem profesjonalistów 
będą mogli doskonalić formę za-
równo zawodowi sportowcy, jak  
i amatorzy aktywności fizycznej, 
będzie to miejsce, gdzie można się 
wyciszyć, zrelaksować, spotkać 
z przyjaciółmi bądź znajomymi.  

Przestronne wnętrza, nowo-
czesne wyposażenie

Przestronne i suche pomiesz-
czenia do zajęć fitness, siłownia, 
sala do treningów kickboxingu, 
sala do zajęć dla dzieci, sauna – 
to wszystko już niebawem będzie 
do dyspozycji klientów. Dbając  
o zdrowie i bezpieczeństwo ćwi-
czących na terenie całego klubu 
została zamontowana profesjo-
nalna podłoga sportowa. Ponadto 
niemal we wszystkich pomiesz-
czeniach w klubie zostało zamon-
towane ogrzewanie podłogowe. 
Z myślą o komforcie przyszłych 
klientów Tom Fit Center przy-
gotował dla nich duży, bezpłatny 
parking przed siedzibą klubu, jak 
i obszerną oraz przestronną strefę 
relaksu, gdzie czy to oczekując 
na zajęcia, czy odpoczywając po 
treningu będzie można skorzy-
stać z serwisu kawowego, przede 
wszystkim jednak napić się soków 
ze świeżo wyciśniętych owoców  
i warzyw, spożyć odżywkę białko-
wą bądź zjeść sałatkę.

Najwyższy poziom usług  
i różnorodność zajęć

Bogata propozycja zajęć spor-
towych, indywidualnych i gru-
powych, jak i ich różnorodność 
tworzy atrakcyjną ofertę klubu. 
Bez wątpienia nowością na lokal-
nym rynku będą zajęcia dla dzieci, 
w tym zajęcia ogólnorozwojowe 
i korekcyjne. Oferta ta została 
przygotowana z myślą o tych 
rodzicach, którzy z jednej strony 
chcą dbać o swą sylwetkę i zdrowie 
poprzez ćwiczenia, a nie mają  
z kim zostawić dzieci, a z drugiej 
są zainteresowani podnoszeniem 
sprawności ruchowej u swych 
pociech. Specjalnie opracowany 
grafik pozwoli rodzicom wybrać 
jak najbardziej odpowiednie zaję-
cia dla swych dzieci. Inną nowo-
ścią przygotowywaną przez Tom 
Fit Center będzie szeroka gama 
zajęć dla seniorów, jak i zajęcia 
outdoorowe. Do wyboru będzie 
między innymi crossfit, nordic 

TOM FIT CENTER - nowy, wyjątkowy klub w Piotrkowie!
Już w kwietniu w Piotrkowie rozpocznie swoją działalność nowy klub sportowy – 
TOM FIT CENTER, zlokalizowany przy ulicy Sulejowskiej 45.

walking czy treningi w grupie 
biegowej. Zajęcia outdoorowe 
będą się odbywać na specjalnie 
przygotowywanych i zaopatrzo-
nych w odpowiedni sprzęt tere-
nach położonych wokół siedziby 
klubu, w tym także na boisku PKS 
„Polonia”.

Tom Fit Center, to także szkoła 
kickboxingu, w której treningi 
poprowadzi Krzysztof Toma, 
trener najlepszych zawodników na 
świecie w tej dyscyplinie. 

- Chcemy odczarować zły ob-
raz kickboxingu, który postrzega-
ny jest jako brutalna sztuka walki, 
a w rzeczywistości jest to sport 
dla wszystkich. Dla dorosłych  
i dzieci.  Dyscyplina nastawiona 
na trening ogólnorozwojowy  
i walkę z własnymi słabościami  
a nie przeciwnikiem.

Spośród innych zajęć w Tom 
Fit Center będą odbywać się 
zajęcia fitness między innymi 
magic bar (mamy uprawnienia 
jako jedyni w okolicy) oraz zaję-

cia taneczne, jak zumba i nowość 
licencjonowane zajęcia salsation 
(połączenie treningu funkcjonal-
nego z tańcem).

Doskonale wyszkolona kadra
Kadrę klubu stanowić będą pa-

sjonaci, utytułowani profesjonali-
ści z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym, którzy swą postawą, 
sportowymi osiągnięciami i zaan-
gażowaniem będą motywować  do 
walki o lepszą formę amatorów 
sportu, jak i zawodowych spor-
towców. 

Tom Fit Center stawia także 
na profilaktykę zdrowia, dlate-
go, jak zapowiadają właściciele 
klubu, każda osoba, która będzie 
uczęszczać na zajęcia będzie 
mogła skorzystać z konsultacji 
fizjoterapeuty i dietetyka, zaś dla 
seniorów są przewidziane konsul-
tacje lekarskie. 

Serdecznie zapraszamy! 

Radosław Grzybowski – trener, instruktor fitness i siłowni, fizjoterapeuta i masażysta; 
Michał Orzechowski mistrz Polski w karate –  trener, instruktor fitness i siłowni,masażysta;
Edgar Melkumov mistrz Polski w zapasach – trener, instruktor fitness i siłowni; 
Jakub Jasion - trener kickboxingu, wielokrotny mistrz Polski i Europy w tej dyscyplinie sportu;
Robert Krasoń  – trener kickboxingu, wielokrotny mistrz Polski, Europy i Świata zdobywca Pucharu Świata 2016 w tej dyscyplinie;
Krzysztof Toma – trener jednej z najlepszych szkół kickboxingu w Polsce;
Małgorzata Golec – licencjonowany instruktor fitness i tańca z uprawnieniami do prowadzenia zajęć Magic Bar i Salsation;
Katarzyna Bluszcz maratończyk – instruktorka fitness ;
Ewa Borowska – dietetyk,
Izabela Dłużewska - główny manager Klubu Tom Fit Center

To oni Wśród nich są: 
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Co nas wyróżnia:
� skuteczność terapii 
� nowoczesne metody leczenia (między innymi 

Mc Kenzie, PNF)
� wykwalifikowani terapeuci
� nowoczesna baza zabiegowa 

(kriokomora, fala uderzeniowa i inne)
� indywidualne i przyjazne podejście do pacjenta
� możliwość konsultacji lekarzy specjalistów

Serdecznie zapraszamy

REKLAMA 0945705/00REKLAMA

Budowa
Odcinek szyjny stanowi 7 

kręgów. W tym odcinku zdrowy 
kręgosłup posiada naturalne, fi-
zjologiczne wygięcie ku przodowi. 
Kolejny fragment to 12 kręgów 
piersiowych i tutaj wygięcie prawi-
dłowe to wygięcie ku tyłowi. Dalej 
następują po sobie kręgi lędźwio-
we, których mamy 5 i krzyżowe 
w takiej samej liczbie, zrośnięte  
i tworzące kość krzyżową. Ostatni 
odcinek to 4-5 kręgów guzicz-
nych zwanych popularnie kością 
ogonową. Kręgosłup bez wad  
w odcinku lędźwiowym wygina 
się ponownie ku przodowi, a na 
końcu po raz kolejny wygięty 
jest do tyłu. Kostna struktura 
kręgosłupa ma za zadanie chronić 

Kręgosłup – rusztowanie organizmu
Na problemy z podstawą naszego kośćca pracujemy od dzieciństwa. Kręgosłup składa się z 34-35 kręgów. Bóle w życiu dorosłym są konsekwencją 
niewłaściwej postawy podczas stania, niechlujnego siedzenia, nieodpowiedniego noszenia ciężarów czy plecaków szkolnych (najczęściej na jednym 
ramieniu). A także braku aktywności fizycznej. Aby zapobiegać problemom z kręgosłupem należy, baczną uwagę przywiązywać nawet do tego, w jaki 
sposób myjemy głowę albo jak podrywamy ciężar z podłoża.

bardzo istotną część ośrodkowego 
układu nerwowego, jaką jest rdzeń 
kręgowy. Do kręgosłupa przycze-
pione są także wiązki nerwowe, 
nazywane korzonkami. 

Wady
Najbardziej podstawowe wady 

kręgosłupa stwierdzane bywają 
już w dzieciństwie, to skolioza 
(skrzywienie boczne) oraz lordoza 
i kifoza. Skolioza, czyli skrzywie-
nie kręgosłupa w bok (prawo- lub 
lewostronne) powoduje, że jego 
kolejny odcinek musi niejako 
„nadrobić”, by organizm mógł 
pozostawać w stanie równowagi. 
Lordoza, czyli wygięcie krę-
gosłupa w stronę brzuszną jak 
wspomniano naturalnie występuje  
w odcinku szyjnym i lędźwiowym. 

Zmiany patologiczne noszą nazwę 
hyperlordozy i jest to nadmierne 
wygięcie kręgosłupa do przodu.  
Z kolei hyperkifoza, czyli nadmier-
ne wygięcie kręgosłupa do tyłu 
najczęściej występuje w postaci 
tzw. „garba”. Inaczej jest to łuko-
wate wygięcie w stronę grzebietu. 
Naturalne krzywizny kręgosłupa 
do tyłu, czyli kifozy występują  
w odcinku piersiowym i krzy-
żowym. 

Rola gimnastyki
W schorzeniach kręgosłupa 

bardzo dużą rolę odgrywa ak-
tywność fizyczna, która sprawia, 
że połączenia stawów w kręgo-
słupie są elastyczne, nie „zastają 
się”. I tutaj apel – rodzice dzieci,  
u których stwierdzono skrzywienie 
kręgosłupa powinni pamiętać o tym, 
że gimnastyka korekcyjna daje 
efekty tylko do momentu, kiedy 
organizm 
n ie  za-
kończy 
wzro-
s t u 
to jest 
p r ze c ię t n ie  do  18 -20  rok u 
życ ia .  Nie zaniedbujmy jej  
u naszych dzieci! Później pozosta-
je już tylko rehabilitacja lub lecze-
nie operacyjne niektórych silniej 
rozwiniętych, bo zaniedbanych 
wad postawy, które rozwijają się 
w schorzenia.

Odpowiednie nawodnie-
nie     

Co ciekawe bóle pleców,  
w tym kręgosłupa i stawów mogą 
pojawiać się na skutek odwodnie-
nia oraz zakwaszenia organizmu. 
Powinniśmy wypijać minimum 
1,5 do 2 litrów dziennie. Pęd życia 
jakiemu ulegamy powoduje, że 
wielokrotnie pijemy w ciągu dnia 
dużo, dużo mniej. Na przykład 
tylko 3 filiżanki kawy. Albo 2-3 
kubki herbaty (co daje tylko około 
750 ml płynu). Musimy pamiętać, 
że przestrzenie między kręgami 
wypełniają dyski, które zbudo-
wane są z galaretowatych jąder 
miażdżystych. Podobnie wygląda 
struktura stawów. Ich powierzch-
nia oblana jest chrzęścią, która 
funkcjonuje dobrze w momencie 
odpowiedniego nawodnienia (ko-
ści płynnie poruszają się dzięki jej 
gładkiej powierzchni). Organizm, 
któremu dostarczamy zbyt mało 
wody, aby ratować najważniejsze 
narządy takie jak mózg, serce, 
wątroba, płuca czy nerki „wysysa” 
wodę ze stawów i dysków kręgo-
słupa właśnie. Wówczas elementy 
kręgosłupa bądź stawów, zbytnio 
wysuszone, zaczynają „strzelać”,  
a kości trą się o siebie powodując 
ból oraz stany zapalne. Mogą 
pojawić się także zmiany zwy-
rodnieniowe. 

 Złe nawyki
Wspomniałam na początku 

o myciu głowy. Nie myjmy jej 
w pozycji pochylonej do przodu 
nad wanną. Otóż bardzo istotne 
jest w przypadku problemów 
z kręgosłupem wypracowanie 
sobie dobrych nawyków. Myje-

my głowę nad wanną w pozycji 
pochylonej, bo tak szybciej, 
wydaje nam się także, że wy-
godniej. Może tak myła głowę 
nasza mama, babcia? Nie zda-
jemy sobie sprawy z tego, 
jak im przeciążeniom 
poddajemy trzon nasze-
go organizmu, kiedy 
dodatkowo fundujemy 
mu obok napiętej do 
granic wytrzymałości 
pozycji  manew-
r y  w y k o ny wa -
n e  r ę k o m a  
w  p osz u-
k iwa n i u 
b u t e l k i 
z szam-
p o -
n e m 
lu b 

podczas używania prysznica. 
Najlepiej, jeżeli myjemy głowę 
pod prysznicem lub na siedząco 
w wannie. Nie służą naszemu 
„rusztowaniu” ruchy wykonywane 
gwałtownie – skoki, szybkie skrę-
ty ciała, skoki do wody. Niestety 
kręgosłup nie lubi także – tutaj zła 
wiadomość szczególnie dla pań – 
butów na obcasach oraz zbyt dużej 
ilości kilogramów czyli nadwagi. 
Negatywny wpływ na stan nasze-
go kręgosłupa mają także stres – 
zwłaszcza długotrwały oraz zbyt 
długie wychłodzenie organizmu. 
Również pozostawanie długo  
w jednej pozycji i bezczynność 
dają kręgosłupowi „popalić”. 
Pamiętajmy, że nawykiem, który 
szkodzi naszemu kręgosłupowi 
jest także zakładanie nogi na nogę. 

Kiedy doświadczamy dole-
gliwości bólowych w obrębie 
kręgosłupa dobrze jest zaprzestać 
pewnych form aktywności jak 
bieganie, jazda na rowerze po 

nierównościach, które narażać 
mogą strukturę tej części ciała na 
mikrouszkodzenia. Powrót do wy-
czynowego biegania, czy ekstre-
malnych form ruchu (deskorolka, 

jazda na rowerze wyczyno-
wym) po urazie i powrocie 
do zdrowia powinien być 
skonsultowany z lekarzem 
bądź fizjoterapeutą. 

To, co dla kręgosłupa 
dobre 

O dźwiganiu cię-
ża rów z pod łog i  
w prawidłowy spo-
sób dowiedz ieć 

mo- żemy się choćby 
z instrukcji BHP. 
Kobiety nie po-
winny dźwi-
gać ciężarów  

o masie prze-

kraczającej 20kg przy pracy do-
rywczej i 12 kg przy pracy stałej. 
Ciężkie przedmioty należy prze-
suwać po podłożu natomiast pod-
nosić we dwoje, albo podrywać je 
z pozycji na ugiętych nogach przy 
wyprostowanym kręgosłupie. 

Krzesło, na, którym siedzimy 
chociażby w pracy, musi być odpo-
wiednio wyprofilowane w odcinku 
lędźwiowym i piersiowym. Stopy 
powinny spoczywać swobodnie 
na podłożu pod kątem prostym  
w stosunku do kolan – czyli nie-
zbędna jest regulacja wysokości 
siedziska. Siedzieć trzeba tak, aby 
plecy były maksymalnie przyparte 
do oparcia. Co kilkadziesiąt minut, 
do godziny należy wstać i prze-
spacerować się. Dobrze jest otwo-
rzyć okno i zrobić kila głębokich 
wdechów. I co bardzo istotne – nie 
należy się garbić. 

Przy kłopotach z kręgosłupem 
pamiętać należy także o spaniu na 
średnio twardym materacu oraz 

o wypoczynku z odpowiednim 
podparciem. Podczas snu osoby  
z bólami kręgosłupa powinny zre-
zygnować z dużych, miękkich 
poduszek. Można podłożyć ręcznik 
lub płaską poduszkę pod talię.

Przeciążony kręgosłup doskona-
le relaksuje się w wodzie oraz pod-
czas fachowego masażu. Na niektóre 
dolegliwości dobrze robią ciepłe 
kąpiele i ciepłe okłady. Na inne bóle 
(zwłaszcza tuż po urazie i gdy nastę-
puje obrzęk) zastosować można lód 
lub zimne kompresy (oczywiście 
nie na gołe ciało tylko po owinięciu  
w ręcznik czy inny materiał). Jednak 
przed ich zastosowaniem warto znać 
diagnozę. Należy przerwać ich sto-
sowanie, jeżeli nie przynoszą ulgi, 
a nasilają ból. 

To co wpływa na nasz kościec 
korzystnie to przede wszystkim 
aktywność fizyczna, zabawy rucho-

we na świeżym 
powietrzu, 

s p a -
ce-
r y 

oraz słońce, które wspomaga proces 
wytwarzania witaminy D3, bardzo 
istotnej dla naszych kości. W mie-
siącach jesienno-zimowych, kiedy 
brak promieni słonecznych albo jest 
ich niewiele, dobrze przyjmować 
witaminę D, ponieważ sprzyja ona 
prawidłowemu wchłanianiu wapnia 
z pokarmów.  

Do sportów, które wzmacniają 
mięśnie podtrzymujące kręgosłup 
należy przede wszystkim pływanie, 
ale także prawidłowo wykonywany 
nordic walking. 

Długotrwały ból
To sygnał od organizmu, że 

żarty się skończyły i czas wreszcie 
o siebie zadbać. Nie bójmy się pójść 
do lekarza. Bywa, że konieczny 
jest zabieg operacyjny, ale lekarze 
i fizjoterapeuci mają cały wachlarz 
innych rozwiązań i operacja nie jest 
tym, co zlecają tak od razu (oczywi-
ście w zależności od postawionej 
diagnozy). 

mw

REKLAMA
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Na osteoporozę cierpi w Pol-
sce 2,5 mln kobiet i blisko 0,5 
mln mężczyzn. Większość z nich 
nie wie, że struktura ich kości 
zaczyna przypominać pumeks.

Choroba rozwija się stopnio-
wo, zwykle nie dając objawów, 
dlatego trzeba wykonywać odpo-
wiednie badania, które pozwolą  
na czas rozpoznać odwapnienie 
kości. Proces ten zaczyna się już 
po 30. roku życia. Tkanka kostna 
zaczyna słabnąć, bo obniża się 
aktywność enzymów biorących 
udział w metabolizmie wita-
miny D, dodatkowo zmniejsza 
się stężenie wapnia we krwi.  
W rezultacie kości tracą rocznie 
średnio 1 proc. swojej masy.  
Z wiekiem i zwłaszcza po meno-
pauzie u kobiet szczególnie na-
rażone na odwapnienia są: kręgi 
(zwłaszcza na granicy odcinka 
piersiowo-lędźwiowego), żebra, 
szyjki kości udowej oraz kości 
promieniowe. U osoby chorej 
najczęściej te części szkieletu 
ulegają złamaniom. Wczesne 
rozpoznanie osteoporozy zwanej 
też złodziejem kości pozwala na 
opóźnienia jej rozwoju.

Czynnikami zwiększający-
mi ryzyko zachorowania na 
osteoporozę są: płeć żeńska, 

Złodziej kości
Osteoporoza to połączenie dwóch słów: greckiego “osteon” kość  
i łacińskiego “porus” oznaczającego otwór, dziurę. 

podeszły wiek, wczesne zakoń-
czenie miesiączkowania (przed 
40 r.ż.) - szczególnie, gdy jest ono 
wynikiem usunięcia jajników,  
skłonność rodzinna do złamań 
i osteoporozy, część chorób, np. 
tarczycy, wątroby, nerek, jelit 
lub stawów.

Nasze codzienne nawyk i 
także decydują o tym jak szybko 
kości stają się kruche i porowate. 
Osteoporozie sprzyja niska ak-
tywność fizyczna, dieta z małą 
ilością wapnia, medykamenty: 
sterydy, leki przeciwpadaczko-
we, uspokajające, zmniejszające 
krzepliwość, palenie papierosów 
i duże spożycie alkoholu. 

Badan iem pozwa lającym 
zdiagnozować chorobę jest den-
sytometria, czyli badanie gę-
stości mineralnej kości. Dzięki 
densytometrii można wykryć 
osteoporozę we wczesnym eta-
pie jej rozwoju, a także określić 
stopień jej zaawansowania oraz 
monitorować leczenie.

Badanie densytometryczne 
wykonuje się u:

 - kobiet powyżej 65. roku 
życia oraz mężczyzn powyżej 
70. roku życia w celach profi-
laktycznych, 

-  osób, u k tórych doszło 

do złamań w wyniku niegroź-
nych urazów np. uderzenia ręką  
o szafkę,

 - osób z chorobami, takimi 
jak, m.in. cukrzyca, zespół Cu-
shinga, nadczynność tarczycy, 
reumatoidalne zapalenie stawów,  
które negatywnie wpływają na 
stan tkanki kostnej,

 - osób przechodzących dłu-
gotrwałą terapię lekami wpływa-
jącymi na gęstość kości,

- osób, które przez dłuższy 
czas unikały jedzenia wapnia 
(np. z powodu nietolerancji mle-
ka lub alergii).

Wapń
Dzienne zapotrzebowanie wy-

nosi od 1300 do 1500 mg. Taką 
dawkę zapewnia wypicie dwóch 
dużych szklanek mleka lub zje-
dzenie jednego jogurtu lub kefiru. 
Najlepiej by produkty miały od 2 
do 1,5 procent tłuszczu. Mleko 
beztłuszczowe pozbawione jest 
ważnej dla kości witaminy D, 
która jest odpowiedzialna za 
wchłanianie się wapnia.

Witamina D
Źródłem tej witaminy są tłuste 

ryby, np. śledź i łosoś (rekordzi-
stą jest węgorz). Do wytwarza-
nia przez organizm witaminy 
D przyczynia się również świa-

tło słoneczne. Najlepsze efekty 
daje 15-20 minutowa ekspozycja 
przedramion i nóg na promienie 
słoneczne pomiędzy kwietniem  
a wrześniem.

Fosfor
Ten pierwiastek odpowiada za 

mechaniczną odporność kości.  
Powinniśmy dostarczać go do 
organizmu  w podobnej ilości co 
wapnia. Niestety większość osób 
cierpi z powodu zbyt dużej ilości 
fosforu niż z powodu jego niedo-
boru. Dlatego unikaj jedzenia zup, 
gotowych sosów i innych potraw 
w proszku, zawierających związki 
fosforu służące do zagęszczania. 
Duże ilości fosforu w diecie mogą 
ograniczyć wchłanianie innych 

składników mineralnych, np. 
cynku, magnezu, żelaza, miedzi 
i wapnia. Najlepszym źródłem 
fosforu są płatki owsiane, nasiona 
słonecznika, migdały, kasza gry-
czana  i orzechy włoskie. 

Magnez 
To on odpowiada za mine-

ral izację kości. Magnez jest 
sk ładn ik iem występującym 
powszechnie w żywności, ale 
znaczące jego ilości znajdują się 
w kaszy gryczanej, nasionach 
roślin strączkowych, orzechach, 
kakao, czekoladzie gorzk iej  
i w ciemnym pieczywie. Dobrym 
źródłem magnezu mogą być rów-
nież wody mineralne, zwłasz-
cza wysoko zmineralizowane,  

i „twarda” woda pitna.
Fluor
Odpowiada za wytrzymałość 

kości. Podstawowym źródłem 
fluoru dla człowieka jest woda 
pitna. Cennym jego źródłem są 
także ryby. Pewne ilości tego 
składnika mineralnego zawierają 
także herbata, produkty zbożowe 
i sery podpuszczkowe.

Witamina K i B6
Mają udział w procesie bu-

dowy kości. Pierwszą witaminę 
znajdziemy m.in. w zielonych 
warzywach t.j. jarmuż, brukselka, 
sałata, brokuł - a B6 w mięsie, 
rybach, produktach zbożowych 
z pełnego przemiału i roślinach 
strączkowych.

REKLAMAArtykuł sponsorowany

Polacy coraz częściej skarżą się 
na słuch, potwierdzają to badania. 
Już co trzeci Polak ma problemy 
ze słuchem. Na pogarszanie się 
słuchu ma wpływ szum i hałas 
w szkole, miejscu pracy czy na 
ulicy, słuchawki noszone w uszach 
i przewlekłe choroby np. górnych 
dróg oddechowych, cukrzyca, czę-
ste zapalanie uszu. Uszkodzenie 

Bezpłatne badania słuchu

słuchu to zwykle proces długo-
trwały i niezauważalny. Bardzo 
często ludzie stwierdzają, że mają 
problemy ze słuchem, kiedy jest 
już za późno, bo nastąpiło u nich 
długotrwałe uszkodzenie. Dlatego 

warto badać słuch profilaktycznie 
- przynajmniej raz w roku.

Kłopoty pojawiają się już  
u niemowląt, zbyt późne wykrycie 
problemów może mieć poważne 
konsekwencje. Tymczasem już co 
piąte dziecko w wieku szkolnym 
źle słyszy. W przypadku dzieci 
najczęściej powodem niedosłuchu 
mogą być nawracające zapalenia 

górnych dróg oddechowych.
Regularne badania słuchu 

powinny też przechodzić osoby 
chore na cukrzycę, gdyż ta choro-
ba może powodować niedosłuch. 
Jednak największa grupa osób źle 

słyszących jest wśród osób po 70. 
roku życia. 

Na słuch narzeka aż 75 proc. 
seniorów i to oni najczęściej 
potrzebują dobrych aparatów 
słuchowych w dobrych cenach.

- Zapraszamy wszystkich, 
którzy czują, że z ich słuchem 
coś jest nie tak na bezpłatne 
badania. Wykonujemy je prak-
tycznie od ręki, nie potrzeba 
żadnych skierowań od lekarzy 
- mówi Piotr Sznajder, Prezes 
firmy AuriSOM Polska. 

- Działamy na najnowocze-
śniejszym sprzęcie audiome-
trycznym. 

Po badaniu zapewniamy 
również dobór odpowiednich 
pomocy słuchowych.

Zapewniamy najlepszą 
jakość w najlepszych ce-
nach na rynku. 

Z nami usłysz świat!

Nowy Oddział ba-
dań słuchu, doboru  
i sprzedaży apara-
t ów  s ł u c h ow yc h 
AuriSOM Polska, 
m i e ś c i  s i ę  pr z y 
ul. Rakowskiej 15  
w budynku Przy-
chodni Specjalistycz-
nej (wejście od ul. 

Wolborskiej). Możemy 
tu m.in. bezpłatnie, bez skiero-
wania i bez kolejek zbadać swój 
słuch, niezależnie ile mamy lat  
i czy do tej pory mieliśmy pro-
blemy ze słuchem.
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Bąd ź zd rów Czy tel n i k u  
i pozwól, że wraz z tym pozdro-
wieniem zapiszę Ci na receptę 
kilka najważniejszych i prostych 
jednocześnie zabiegów, kilka 
rzec można suplementów diety 
życia psychicznego. Dla poprawy 
zdrowia właśnie. Na początek 
jednak odłóż te tabletki na sen i na 
szczęście, które trzymasz w ręku. 
One nie wystarczą.

Wydaje się, że świat, w którym 
przyszło nam żyć jest światem 
powodowanym w zasadniczym 
stopniu dynamizmami, o któ-
rych większość z nas bez chwili 
wahania wyrazi się z gruntu 
źle. Hedonizm, chciwość, żądza 
taniego poklasku, powierzchow-
ność i blichtr często wynikające 
z niechęci do wzmożonego wy-
siłku – skądinąd przez pokolenie 
naszych dziadków nazywanej 
wprost lenistwem – oto jedynie 
część z obszernego spisu grzechów 
głównych naszej rzeczywistości, 
których zapewne dałoby się wy-
liczyć znacznie więcej niż siedem 
słynnych  i skatalogowanych. 
Krok w krok za przywarami 
stygmatyzującymi nasze czasy 
i obyczaje postępują ich następ-
stwa. Nie trzeba specjalnej spo-
strzegawczości, aby dostrzec, że 
schorzenia i problemy psychiczne, 
które kiedyś były rozpoznawane 
w określonym i względnie stałym 
odsetku, obecnie wydają się mno-
żyć w postępie geometrycznym  
i powoli stają się konstytucyjnym 
elementem ludzkiej natury. Karen 
Horney byłaby zapewne zadowo-
lona, widząc jak jej profetyczne 
oceny ludzkiej kondycji stają się 
faktem. Rzeczywiście można by 
powtórzyć za najbardziej chyba 
znaną kobietą psychologiem, że 
osobowość naszych czasów jest 
osobowością neurotyczną – wa-
dliwą w wymiarze konstrukcji  
i funkcji, nieadaptacyjną, zdezor-
ganizowaną i wreszcie – co może 
pozostaje najbardziej sympto-
matyczne – głęboko przerażoną  
i nieszczęśliwą.

Światowa Organizacja Zdro-
wia definiuje zdrowie jako stan 
pełnego, fizycznego, umysłowe-
go i społecznego dobrostanu, 
podkreślając wymóg możliwości 
określania i realizowania dążeń, 
zaspakajania potrzeb i wreszcie 
podnosząc postulat wpływu 
na środowisko i radzenia sobie  
w nim. Mówiąc inaczej i może 
prościej zdrowym jest dopiero 
ten, który poza tym, że nie jest 
chory w tradycyjnym tego słowa 
znaczeniu, wie czego chce od 
życia, realizuje własne wizje  
i marzenia, jest zdolny zadbać  
o siebie samego i swoich bliskich 
a na dodatek jeszcze potrafi 
zmieniać ów zastany wokół 
siebie świat czyniąc go lep-
szym. Oczywiście przy okazji 
jest szczęśliwy, inteligentny, 
wrażliwy ale nie nadwrażliwy, 
zor ientowany prospołecznie 
a le jednocześnie aser tywny, 

Zdrowie może nie jest wszystkim, ale wszystko bez zdrowia jest niczym.
Artur Schopenhauer

kochający siebie samego, ale 
nieinfantylnie egocentryczny 
czy narcystyczny. W świecie, 
w którym dzieci zeszły z trze-
paków i podwórek po to, aby 
rozmawiać ze sobą przez inter-
netowy komunikator, a dorośli 
wydają lwią część swoich pensji 
na komputery generujące wirtu-
alną rzeczywistość o jakości pra-
wie dorównującej tej za oknem, 
ta definicja wydaje się nie tyle 
trudna do utrzymania, ale wprost 
mijająca się z realiami.

Rozsądnemu myśleniu o zdro-
wiu psychicznym nie sprzyja 
ponadto przekonanie, że jest ono 
analogiem zdrowia fizycznego, 
funkcją organizmu, czy ściślej 
może nawet funkcją czynności 
układu nerwowego. Oczywiście 
nikt nie zaprzeczy, że biologia 
naszego organizmu i kondycja ma 
znaczenie dla zdrowia psychicz-
nego, jednak zredukowanie go do 
czystej fizjologii jest tyleż błędne, 
co w subtelny sposób mylące i su-
geruje, że nasza umysłowość może 
zostać uleczona dzięki realizacji 
recepty. Dziwi nas, psychologów, 
ta łatwa wiara już choćby dlatego, 
że nawet fizyczne zdrowie może 
zostać utrzymane jedynie dzięki 
skojarzeniu leczenia medycznego  
i szeregu innych czynników ta-
kich, jak właściwy styl życia, ruch  
i sport czy odpowiednia dieta. 
Tym bardziej zdrowie naszego 
aparatu psychicznego musi zale-
żeć od tego jak żyjemy, a choroba 
psychiczna, czy stan dysfunkcji 
psychicznej bardzo rzadko może 
zostać naprawiony tylko dzięki ta-
bletce. Rzadko lub mówiąc wprost  
i bardziej uczciwie – nigdy.

Cz y  z a t e m  j e s t  d z i s i a j 
możliwym skutecznie zadbać  
o zdrowie i higienę psychiczną? 
Natura ln ie jest to możl iwe, 
a być może nawet konieczne, 
jeśli nawet nie ze względu na 
siebie samych, to w interesie 
tych, którzy nas otaczają, i któ-
rzy przyjdą po nas. Kilka poniż-
szych refleksji, które uprzejmy 
czytelnik otrzyma poniżej od 
autora n ie stanowi wszakże 
zbioru jakichkolwiek uniwersal-
nych kluczy, recept czy zawsze 
skutecznych metod i technik. Od 
tych ostatnich zresztą odróżnia je 
brak formalnej struktury, który 
powoduje, że nie da się żadnej  
z nich użyć w bezmyślny sposób 
na podobieństwo poradników 
zdobiących półki księgarniane 
w dziale psychologii, jakie w ilo-
ściach hurtowych można nabyć 
w jednym ze sklepów w naszej 
rodzimej handlowej ga ler i i. 
Stanowią raczej wyraz wspólne-
go i dzielonego z czytelnikiem 
imperatywu poszukiwania, które 
samo w sobie stanowi wartość, 
jeśli pamiętamy, że celem naszej 
podróży jest sama droga.

Wydaje się więc niżej podpi-
sanemu, że wśród podstawowych 
warunków zdrowia psychiczne-
go, o które każdy z nas może 

zadbać samodzielnie jest prosta 
zasada życia w miejscu i czasie , 
w którym aktualnie pozostaje-

my. Wbrew pozorom większość  
z nas niezwykle rzadko przeżywa 
życie z uwagą i dbałością o to, 
aby nie wykraczać poza ramy 
tego co tutaj i tego co teraz. Nie-
wielu ludzi żyje konsekwentnie 
w teraźniejszości. Przeciwnie 
skłonni jesteśmy żyć wszędzie, 
ale nie w chwili obecnej, chętnie 
rozpamiętujemy zdarzenia, które 
już się wydarzyły, snujemy wspo-
mnienia i refleksje, dokonujemy 
remanentu zdarzeń minionych 
albo przeciwnie marzymy o tym, 
co przed nami. Pół biedy jeszcze, 
kiedy planujemy, ponieważ plany 
zawsze wyrastają z teraźniej-
szości, zwykle jednak skłonni 
jesteśmy nie tyle planować, ile 
fantazjować pędząc swoim wy-
marzonym ferrari po drogach  
i bezdrożach przyszłości pod-
czas, gdy chwila obecna rozpły-
wa się w czasie, a tylko ona jest 

uchwytna i realna i tylko w niej 
możemy żyć naprawdę i całą 
pełnią życia. Mądrość Wschodu 

trafnie zauważa, że przeszłość 
minęła, przyszłość jeszcze nie 
nastała i tylko teraźniejszość jest 
w naszych rękach.

Z zasady życia w teraźniej-
szości, życia uważnego i sku-
pionego na chwili obecnej płyną 
rozliczne konsekwencje. Czy 
naprawdę więc potrzebujemy 
coraz więcej wszystkiego, czy 
rzeczywiście musimy posiadać 
większy dom, większy samo-
chód, droższe ubrania, nowszy 
telefon. Teraźniejszość, jak li-
ving-room naszego życia, jak 
jego centralny salon, ma swoją 
kubaturę, własną pojemność czy 
- jak kto woli - powierzchnię. Nie 
może być bezkarnie zaśmiecana 
kolejnymi przedmiotami, kolej-
nymi chwilowymi ciągotami, 
nieprzemyślanymi zachowania-
mi i całą resztą egzystencjalnego 
śmiecia. Musi być przeżywana  

z uwagą i troską, w sposób mądry 
musi zostać wykorzystana jej 
powierzchnia, należy smakować 

każdą chwilę, widząc 
jej niepowtarzalność 
bez zbędnego napię-
cia zorientowanego 
na przyszłość. Trze-
ba nam szanować to, 
co jest, pamiętając  
o  t y m ,  c o  b y ł o  
i cierpliwie oczeku-
jąc tego, co będzie. 

Dla wielu z nas 
sensem życia jest go-
nitwa za szczęściem. 

W ciągłej pogoni ścią-
gamy więc ów wyjąt-

kowy stan, o k tórym 
zresztą niełatwo byłoby 
nam mówić, gdyby ktoś 

poprosił nas o jego opis. 
Zwykle o szczęściu mamy 
wiedzę retrospektywną, to 
znaczy wiemy, że byliśmy 
szczęś l iwi, k iedy już n ie 
jesteśmy, kiedy szczęście ode-

szło i bolejemy nad jego stratą. 
Rzadko zdajemy sobie sprawę 
ze szczęścia, kiedy ono trwa. 
Kiedy je już tracimy, zaczyna-
my go szukać, a im bardziej 

szukamy, tym bardziej jeste-
śmy nieszczęśliwi. Mądrej 
wskazówki udziela nam 

zresztą sam ję-
zyk, którego 

używamy 
–  m ó -
wiąc, że 
go n i my 
za szczę-
ściem w 
tej samej 
c h w i l i 
mówimy 
przecież, 
że jeste-

śmy n ie -
szczęśli-
wi, jako, 
że gonić 
możemy 
t y l k o 
za tym, 
c z e g o 

jeszcze nie schwyciliśmy. Słusz-
nie zauważa Mark Rowlands, 
jeden z bardziej intersujących 
współczesnych filozofów, że wła-
ściwej lekcji udzielić nam mogą 
zwierzęta. Zwłaszcza dzikie, 
takie jak wilki. Wilki nigdy nie 
gonią szczęścia. Wilki gonią kró-

liki i kiedy biegną z rozwianymi 
grzywami są najszczęśliwszymi 
istotami na świecie. Szczęście 
jest ubocznym produktem naszej 
aktywności, przychodzi wtedy, 
kiedy to co robimy, okazuje się 
słuszne, udane, piękne, warto-
ściowe. Nadmiarowo akcentują-
ca wagę przyjemności kultura,  
w której przyszło nam żyć spra-
wiła, że jako ludzie pomyliliśmy 
przyjemność ze szczęściem i ka-
zała myśleć, że na podobieństwo 
tej pierwszej da je odnaleźć. Tym 
samym skazała nas na wieczne 
niespełnienie na podobieństwo 
Syzyfa bez końca toczącego głaz 
albo przywołanego wcześniej 
wilka, który goniłby nieistnie-
jącego zajączka. Zbyt wiele my-
ślimy o szczęściu, zbyt mało  
o życiu, które otwiera się przed 
nami. Szczęście jest ubocznym 
produktem stylu naszego życia.

Obok tego, o czym tutaj mó-
wiliśmy i pisaliśmy, można by 
oczywiście wskazać szereg innych 
prawideł higieny psychicznej. Czę-
sto równie ważkich, jak choćby 
umiejętność mówienia prawdy 
sobie samemu, czy zdolność by-
cia w świecie w kształcie, który 
nie tylko spełnia sens naszego 
istnienia, ale jest też dopełnieniem 
dla tych którzy nas otaczają. Wiel-
kość formy, długość niniejszego 
tekstu nie pozwala powiedzieć 
o wszystkich. Te, które zostały 
przywołane wydają się ważne  
i możliwe do zrealizowania przez 
każdego bez szczególnej pomocy 
mentorów czy psychologów. Nie 
oznacza to oczywiście, że jeśli 
istnieje trudność, a nasze życie 
zaczyna się chwiać, powinniśmy 
stawiać mu czoła dzielnie i samo-
dzielnie. W świecie, w którym upa-
dają autorytety, w którym chwieją 
się zasady moralne, gdzie religia sta-
je się zbędną formą, a permisywizm 
jedynym wyznaniem wiary potrze-
bujemy rzecz jasna tych, którzy będą  
w stanie mówić głośno i otwarcie 
o tym, że jeśli chcemy być zdrowi 
psychicznie musimy żyć mądrze. 
Jestem pewien, że moje środowisko 
zawodowe będzie dla cierpliwe-
go czytelnika wsparciem w tym 
obszarze, a psycholodzy staną na 
wysokości zadania, stając się nie 
tylko lekarzami duszy, ale jej prze-
wodnikami w drodze do wspólnego 
lepszego świata. Czego i Państwu,  
i sobie życzę.

Jak być szczęśliwym?„ „Michał Szulc
psycholog

REKLAMA

GABINET  
PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ SZULC 

świadczy nieodpłatne konsultacje psychologiczne 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

w każdy wtorek w godzinach  15.00 - 17.00 
w przychodni „Neuromed”, ul. Dmowskiego 30 B, 

tel. 668 318 478
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„

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim
W NU-MED Centrum Dia-

gnostyki i Terapii Onkologicznej 
w Tomaszowie Mazowieckim 
znajduje się Zakład Radioterapii, 
Oddział Radioterapii, Poradnia 
Onkologiczna oraz Oddzia ł 
Chemioterapii.

Zakład Radioterapii składa 
się z trzech pracowni akcele-
ratorów, pracowni tomografii 

komputerowej, modelarni i Za-
kładu Fizyki Medycznej, gdzie 
planowane jest leczenie pacjenta. 
Pacjenci oczekujący na napro-
mieniania mają do dyspozycji 
poczekalnię, w której można 
przygotować sobie kawę bądź 
herbatę, spędzić czas oglądając 
telewizję, bądź przeglądając pra-
sę. Dostępny jest również sygnał 

Wi-Fi umożliwiający korzystanie  
z Internetu.

W pracowniach akcelera-
torów znajduje się sprzęt naj-
wyższej klasy - akceleratory 
(przyspieszacze liniowe) Varian 
Medical Systems: dwa True 
Beam i jeden Cl inac. To te 
urządzenia wytwarzają promie-
niowanie jonizujące niszczące 

komórki nowotworowe. 
Z kolei pacjenci zakwalifiko-

wani do chemioterapii są pacjen-
tami Oddziału Chemioterapii 
Jednodniowej, bądź - jeśli stan 
zdrowia tego wymaga - pacjen-
tami szpitala. 

Dla pacjentów, których stan 
zdrowia wymaga stałej opieki 
medycznej placówka posiada 
Oddział Szpitalny z 43 łóżkami. 
Sale są trzyosobowe, w każdej 
znajdują się szafy i szafki do in-
dywidualnego użytku każdego 
pacjenta. W każdej jest lodówka 
oraz łazienka. Pacjenci mają do 
dyspozycji bezpłatną telewizję 
oraz wygodny system przywo-
ławczy, pozwalający wezwać 
pielęgniarkę w razie wystąpie-
nia takiej potrzeby.

N U-MED CDiTO korzy-
sta też z usługi hostelowej.  
W hostelu przebywają pacjen-
ci, których stan zdrowia nie 
wymaga stałego nadzoru me-
dycznego, problemem nato -
miast są względy ekonomiczne, 
związane z koniecznością do-
jazdu do ośrodka. NU-MED 
Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej w Tomaszowie 
Mazowieckim to jeden z czte-
rech ośrodków onkologicznych 
g r upy N U-M ED. N U-M ED 
GRUPA S.A. z siedzibą w Elblą-
gu, posiada wyspecjalizowane 
ośrodki medyczne: Radiotera-
pii, Chemioterapii, Brachytera-
pii, Rezonansu Magnetycznego 
i Tomografii Komputerowej. 
Ośrodki NU-MED znajdują się  
w: Elblągu, Katowicach, To-
maszowie Mazowieckim oraz 
-  nowo o t wa r t y  -  o ś ro dek  
w Zamościu. 

B a d a n i a  w y k o n y w a n e  
w pracowniach diagnostycznych 
NU-MED cieszą się dużym za-
ufaniem i uznaniem pacjentów, 
przede wszystkim ze względu 
na profesjonalizm zatrudnionej 
kadry i wysokiej klasy sprzęt. 
Wykonujemy badania w ramach 
kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, jak również 
prywatnie. 

NU-MED Centrum Diagno-
styki i Terapii Onkologicznej  
w kwietniu rozpocznie realizację 
„Programu wczesnego wykry-
wania nowotworów płuc”. To-
maszowska onkologia to jeden  
z czterech ośrodków z wojewódz-
twa łódzkiego, wyłoniona w kon-
kursie ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi.

 Placówka zaprasza osoby  
w wieku 55-80 lat z terenu woje-

Palisz? Paliłeś? - zbadaj swoje płuca
wództwa łódzkiego, które palą, od 
co najmniej 30 lat, przynajmniej 
jedną paczkę papierosów dziennie 
lub palili w przeszłości i rzucili 
palenie najpóźniej 15 lat temu.  
W ramach Programu, pacjenci 
będą mogli skorzystać z dwóch 
konsultacji lekarskich (pulmono-
logicznej i torakochirurgicznej) 
oraz wykonać niskodawkowe ba-
danie tomografem komputerowym 
(LDCT) klatki piersiowej (wraz 

z opisem). Skierowanie nie jest 
wymagane!

 Program profilaktyczny finan-
sowany jest ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi.

 Więcej informacji o progra-
mie oraz zapisy pod numerem 
telefonu rejestracji NU-MED 
CDiTO w Tomaszowie Mazo-
wieckim 44 786 81 00 do 03 oraz 
w aktualnościach strony www.
nu-med.pl
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Grypa (influenza) jest chorobą 
wirusową, a zakażenie AH1N1 (tzw. 
„świńska grypa”), ale także innymi 
ortomyksowirusami, powodować 
może niebezpieczne powikłania. 
Jak powszechnie wiadomo, wirusy 
przenoszą się drogą kropelkową 
podczas kaszlu i kichania. Lekarze 
zalecają szczepienia jako najlepszy 
środek profilaktyczny. Nawet, jeżeli 
zachorujemy po szczepieniu,  choroba 
ta może mieć łagodniejszy przebieg  
i można dzięki nim uniknąć powi-
kłań. Jej objawy ustępują  zwykle 
po 3 – 7 dniach, ale uczucie rozbicia  
i słabości po przebytej chorobie może 
się utrzymywać do 2 tygodni.

Grupy podwyższonego ryzyka
Generalnie na zachorowanie 

narażeni jesteśmy wszyscy. Istnieją 
jednak tak zwane grupy 
podwyższonego ryzy-
ka. Naj-
b a r-
dziej 
narażeni na powikłania są ci, którzy 
mają obniżoną odporność. Ponadto 
zdrowe dzieci od 6 do 23 miesiąca ży-
cia, u których układ immunologiczny 
nie jest jeszcze odpowiednio dojrzały. 
Bardziej narażone są osoby starsze, a 
także te, u których dokonano prze-
szczepu (jednym z powikłań może 
być odrzut przeszczepu!). Znacznie 
wyższe ryzyko zachorowań wystę-
puje u osób powyżej 50 roku życia. 
Uważać muszą także kobiety w ciąży. 
Poza tym osoby przewlekle chore na 
choroby układu sercowo-naczynio-
wego czy też oddechowego, w tym 
chorzy na astmę oskrzelową. Chorzy 
na choroby metaboliczne – cukrzycę, 

Sezon grypowy w toku. Jak się chronić, jak leczyć? 
Wirus AH1N1 został stwierdzony w naszym województwie. Zachorował 24-letni mężczyzna z powiatu piotrkowskiego oraz 6-letnia dziewczynka z Ło-
dzi. Sezon zachorowań na grypę potrwa u nas jeszcze do kwietnia. Natomiast szczyt zachorowań przypada właśnie na okres od stycznia do marca.

niewydolność nerek, zakażeni wiru-
sem HIV. Osoby z tych grup mają 
także wskazania do szczepień.

Higiena jako profilaktyka
Aby nie doszło do zakażenia, 

warto przypomnieć sobie kilka pod-
stawowych zasad higieny: 
- często myjmy ręce (ciepła woda, 
mydło, środki antybakteryjne na bazie 
alkoholu);
- unikajmy kontaktu z osobami cho-
rymi oraz dużych skupisk ludności;
- zużyte chusteczki higieniczne wy-
rzucajmy od razu do kosza;
- podczas choroby pozostańmy  
w domu, aby nie pozwolić rozprze-
strzeniać się wirusowi;
- zakrywajmy 
usta 

i nos pod-
czas kaszlu czy ki-

chania (najlepiej chusteczką lub 
przynajmniej dłonią, którą należy od 
razu umyć);
- odwracajmy głowę, gdy ktoś  
w pobliżu kicha lub kaszle;
- wietrzmy mieszkanie;
- dieta powinna być bogata w witami-
ny, które zawierają głównie warzywa 
i owoce.

Powikłania
Powikłania pogrypowe mogą 

wystąpić wówczas, gdy infekcja 
roznosi się na dalsze obszary dróg 
oddechowych. Są to głównie nadka-
żenia bakteryjne. Te, które występują 
zdecydowanie najczęściej, to zapale-
nie ucha środkowego, zapalenie zatok, 
oskrzeli i płuc. Może dojść również 
do zapalenia mięśnia sercowego 

czy opon mózgowych. Jeżeli chodzi  
o zapalenie płuc, to po grypie docho-
dzi najczęściej do trzech postaci tej 
choroby. Może wystąpić pierwotne, 
wtórne zapalenie płuc oraz tzw. pio-
runujące zapalenie płuc (dochodzi do 
niego najrzadziej), kiedy w ostatniej, 
ostrej fazie grypy stan chorego znacz-
nie pogarsza się zamiast poprawić 
i następuje skrajne wyczerpanie 
organizmu.. 

Jak się leczyć?
Jeżeli wiemy już, że mamy do 

czynienia z grypą:
- bierz- my zalecone leki 

przeciwwiruso-
we;

- odpoczywaj-
my w łóżku, unika-

jąc zbyt suchego powietrza  
w pomieszczeniu w którym prze-
bywamy (przyda się nawilżacz lub 
chociażby tylko wilgotne ręczniki 
na kaloryferach);
- jedzmy lekkie posiłki;
- odpowiednio nawadniajmy orga-
nizm, pijąc herbatki ziołowe (lipa, 
krwawnik, mięta, kwiat bzu) soki 
owocowe, czy wzmacniający rosół. 
U dzieci zwłaszcza poniżej 8 r. ż. 
bardzo ważne jest obniżanie tem-
peratury, ponieważ grypa przebiega  
u nich w sposób bardziej gwałtowny. 
Istotne jest także pojenie, które uła-
twia następnie oczyszczanie noska u 
małego pacjenta, nawilża śluzówki. 
Dzieciom do 12 roku życia nie powin-
no się podawać kwasu acetylosalicy-
lowego (wchodzącego m. in. w skład 
popularnej aspiryny), który może 
u nich spowodować zespół Reye’a, 
uszkadzający mózg i wątrobę.

Często w związku z grypą wierzymy w mity, które mogą nam zdecydowanie zaszkodzić. Oto kilka z nich.

Mit 1. Grypa to tylko silniejsze przeziębienie

Grypa ma objawy podobne do przeziębienia. Jednak w przeciwieństwie do 
przeziębienia może powodować ciężkie powikłania, „przechodzona” lub 
przeziębiona wymaga hospitalizacji i może prowadzić do zgonu. 

Podstawowe objawy ogólne to nagłe wystąpienie: 

- wysokiej gorączki (do 39-40°), uczucia zimna, dreszczy, bólów głowy (zwłaszcza 
w okolicy czołowej i za gałkami ocznymi), bólów mięśni, „łamanie w kościach”, 
uczucia rozbicia i osłabienia, ogólne złe samopoczucie.

Objawy ze strony układu oddechowego to:

- suchy kaszel, ból gardła oraz znacznie nasilony katar.

U małych dzieci objawy są jeszcze bardziej nietypowe. Dziecko może być 
rozdrażnione, senne, wymiotować oraz cierpieć na brak apetytu, bywa, że 
występują u maluchów drgawki gorączkowe.

Mit 2. Grypę powodują zimno i wychłodzenie organizmu

Wirusy grypy są bardziej aktywne w miesiącach zimowych jednak zimno oraz 
wychłodzenie organizmu nie powodują grypy. Wywołują ją wirusy. Również  
w krajach tropikalnych chorują na grypę jednak tam występuje ona przez cały rok.

Mit 3. Antybiotyki zwalczają grypę

To nie jest prawda. Na wirusy należy stosować środki przeciwwirusowe. 
Antybiotyki bywają wdrażane dopiero wtedy, kiedy wystąpią powikłania pogrypowe  
o podłożu bakteryjnym. Stosowanie antybiotyku „na grypę” może spowodować 
właśnie te wspomniane powikłania, do których dojdzie przez szczepy bakterii 
antbiotykoopornych.

Mit 4. Szczepiłem się rok temu, więc nie zachoruję

Błędny tok myślenia – wirusy co roku się zmieniają, a ze względu na to, co roku 
zmienia się także skład szczepionki. Dlatego też szczepionka ubiegłoroczna nie 
uodparnia na wirusy w kolejnym sezonie.

- Mierz ciśnienie – Prawidłowe 
wartości nie powinna przekra-
czać 140/90, optymalne ciśnie-
nie to 120/80. Uwaga: ciśnienie 
mierzymy 30 minut po wypiciu 
kawy lub wypaleniu papierosa! 
Nadciśnienie tętnicze zwiększa 
ryzyko zawału, przyspiesza rozwój 
miażdżycy, grozi udarem, może 
uszkodzić: wzrok, serce, mózg 
i nerki. 

- Sprawdzaj cholesterol – pra-
widłowy cholesterol całkowity 
powinien wynosić poniżej 190 mg/
dl. Ważne są tu frakcje cholestero-
lu. Cholesterol HDL jest korzystny 
dla zdrowia, jego wartość powin-
na wynosić powyżej 40 mg/dl  
u mężczyzn, a u kobiet powyżej 50 
mg/dl. Natomiast cholesterol LDL 
wpływa negatywnie na zdrowie.  
U osób bez obciążeń zdrowotnych 
powinien wynosi poniżej 115 mg/
dl, u osób z umiarkowanym ryzy-
kiem wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego poniżej 
100 mg/dl, a u osób z wysokim 
ryzykiem lub z chorobami układu 

Badaj się!
krążenia (po zawale, z cukrzycą, 
z chorobą wieńcowa) poniżej 70 
mg/dl. 

- Kontroluj poziom cukru – 
przede wszystkim mierz go na 
czczo. Przed posiłkiem wartość 
cukru nie powinna przekraczać 
100 mg/dl. Przy wartościach 100-
125 mg/dl wykonuje się specjalne 
testy obciążenia glukozą, aby 
sprawdzić czy to jest nietolerancja 
glukozy czy cukrzyca. Wartości 
powyżej 126 mg/dl diagnozowane 
są jako cukrzyca.

- Pilnuj wagi ciała – przydatny 
jest tu wskaźnik BMI (Body Mass 
Index). Wylicza się go, dzieląc 
wagę ciała przez wzrost do kwa-
dratu. Jeśli wynosi od 18 do 25, to 
jest prawidłowy, powyżej 25 jest 
to nadwaga, a powyżej 30 otyłość. 
Ważny jest również obwód w pa-
sie, prawidłowy dla kobiet to 80 
cm, a dla mężczyzn 94 cm. War-
tości powyżej to otyłość brzuszna, 
niezwykle groźna dla rozwoju 
chorób sercowo-naczyniowych. 

- Badaj mocz – jego ilość  

w ciągu doby powinna wynosić od 
500 ml do 2500 ml, w zależności 
od ilości wypitych płynów w ciągu 

dnia i od temperatury otoczenia. 
Badanie moczu pozwoli wykryć 
choroby dróg moczowych, nerek, 

a także wątroby. Pomocne jest 
również w diagnostyce cukrzycy, 
żółtaczki i zapalenia trzustki. 

Najlepiej do badania nadaje się 
pierwszy poranny mocz.

A. Siejka
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- Jazda na rowerze to nie tyl-
ko przyjemna forma spędzania 
wolnego czasu, dzięki której bez 
większych obciążeń możemy 
przemierzać wiele kilometrów. 
To także bardzo wiele korzyści 
dla naszego zdrowia. Oto 10 po-
wodów dla których warto zostać 
rowerzystą. 

Jeżdżąc na rowerze spalamy 
zbędne kalorie

Godzina jazdy średnim tem-
pem pozwala spalić ok. 400 kcal. 
Dzięki temu możemy zrzucić 
zbędne kilogramy i pozbyć się 
tkanki tłuszczowej z bioder i ud. 
Dodatkowo jazda na rowerze 
wspomaga przemianę materii, 
dzięki czemu szybciej tracimy ka-
lorie, nawet kiedy nie ćwiczymy. 

Jeżdżąc na rowerze wzmac-
niamy kręgosłup

Jazda rowerem wzmacnia mię-
śnie pleców, które podtrzymują 
lędźwiowy odcinek kręgosłupa. 
Pamiętajmy jednak tutaj o od-
powiednim ustawieniu siodełka 
– zbytnio zgarbiona lub wyprosto-
wana sylwetka powoduje nadwy-
rężenie kręgosłupa i zmęczenie. 

Jeżdżąc na rowerze chroni-
my serce i wzmacniamy układ 
oddechowy

Jazda rowerem to świetny 
trening dla serca. Zmusza nasz 
układ krążenia do wydajniejszej 
pracy, chroniąc go jednocześnie 
przed nadciśnieniem, udarem,  
a serce przed chorobami. Podczas 
rytmicznego pedałowania serce 
uspokaja się, a każdy jego skurcz 
jest pełniejszy i powoduje lepsze 
dotlenienie narządów wewnętrz-
nych, jak i zwiększenie pojemno-
ści płuc. Im częściej jeździmy na 
rowerze, tym nasze serce mniej się 
męczy. Zwiększa się także ogólna 
wydolność naszego organizmu. 

Jeżdżąc na rowerze kształ-
tujemy mięśnie nóg i brzcha, 

10 powodów, dla których warto jeździć na rowerze
Wreszcie mamy upragnioną wiosnę. Słońce z dnia na dzień będzie świecić coraz mocniej, a co za tym idzie, będzie też coraz cieplej. Na drogach  
i ścieżkach rowerowych znów pojawią się rowerzyści. O tym, jakie korzyści przynosi jazda rowerem rozmawialiśmy ze sprzedawcami  ze  sklepu i ser-
wisu rowerowego BIKEMIA, mieszczącego się w Piotrkowie przy ulicy Kasztelańskiej 2.

zwłaszcza mięśnie łydek, ud  
i pośladków. Jazda  wysmukla 
nogi, a jazda pod górkę znacznie 
wzmacnia mięśnie ramion. Pod-
czas jazdy na rowerze aktywne 
są również w pewnym stopniu 
mięśnie brzucha. Kiedy wjeż-
dżamy pod górę, pracują także 
ręce i mięśnie klatki piersiowej. 
Jeśli w ciągu tygodnia regularnie 
będziemy pokonywać na rowerze 
ok. 90 km, szybko wzmocnimy 
muskulaturę oraz zlikwidujemy 
tkankę tłuszczową na biodrach  
i udach. Warto również wiedzieć, 
iż jazda na rowerze powoduje 
uruchamianie tzw. „pompy łyd-
kowej” – w czasie ruchu skurcze 
mięśni goleni pobudzają krążenie 
żylne, zapobiegając powstawaniu 
zakrzepów w żyłach. Dzięki temu 
chronimy się przed chorobami żył. 

Jeżdżąc na rowerze spowal-
niamy procesy starzenia się 
organizmu

Jazda na rowerze pomaga za-
dbać o odżywienie i dotlenienie 
chrząstki w stawach, zapobiega 
zmianom zwyrodnieniowym,  
a także chroni przed osteoporozą. 
Dzięki wzmocnieniu tkanek oraz 
lepszemu dotlenieniu komórek 
skóra jest bardziej gładka, a cia-
ło wolniej się starzeje. Ponadto 
poprawia funkcjonowanie mózgu 
– dotleniony mózg pracuje lepiej, 
dzięki czemu pozwala szybciej 
się uczyć, poprawia koncentrację 
oraz refleks. 

Jeżdżąc na rowerze przy-
czyniamy się do zwiększenia 
odporności immunologicznej

a co za tym idzie, do zmniejsze-
nia podatności naszego organizmu 
na infekcje i różne choroby.

Jeżdżąc na rowerze zwalcza-
my cellulit

Dzięk i spa laniu t łuszczu  
i poprawie krążenia limfy tzw. 
skórka pomarańczowa staje się 

z czasem mniej widoczna. 
Jeżdżąc na rowerze chronimy 

organizm przed miażdżycą
Wystarczy jeździć na rowe-

rze 30-40 minut, cztery razy w 
tygodniu, żeby obniżyć poziom 
„złego” cholesterolu i podwyższyć 
poziom „dobrego”. Jazda na rowe-
rze normalizuje również poziom 
cukru we krwi, przez co chroni 
przed cukrzycą. 

Jeżdżąc na rowerze popra-
wiamy swój nastrój

Jazda na rowerze wyzwala en-
dorfiny, czyli hormony szczęścia. 
Minimalizują one odczuwanie 
wysiłku i zmęczenie mięśni, po-
prawiają samopoczucie i zwiększają 
zadowolenie.

Dodatkowo jazda na rowerze 
pozwala uniknąć stresu i się zre-
laksować. Wprowadza nas w dobre 
samopoczucie oraz chroni przed 

stanami depresyjnymi. 
Pamiętajmy jednak, że najlepsze 

efekty daje jazda w spokojnym, 
równym tempie po prostej drodze 
z prędkością ok. 15 km na godzi-
nę. Zaczynając swoją przygodę  
z rowerem warto zacząć od krótkich 
tras i stopniowo zwiększać dystans. 
Każdą dłuższą przejażdżkę warto 
poprzedzić rozgrzewką i nie należy 
zapominać zabraniu ze sobą butelki 
wody. Co warto jeszcze podkreślić, 
by móc cieszyć się w pełni z tej 
formy aktywności fizycznej, należy 
dobrać rower do swoich potrzeb.  
W sklepie BIKEMIA oferujemy 
różne rowery – od dziecięcych, 
po miejskie, damskie, crossowe 
i szosowe. Nasi pracownicy służą 
Państwu pomocą w doborze od-
powiedniego roweru i akcesoriów 
ochronnych.

 Zapraszamy!

Pamiętajmy – należy zawsze jeździć w kasku!

Choć w Polsce nie ma prawnego usankcjonowania 
takiego zachowania, i może nie wyglądamy w nim naj-
lepiej, to jednak pamiętajmy, aby na rowerze jeździć 
zawsze w kasku. Konsekwencje urazu zależą bowiem 
nie od prędkości jazdy, lecz od siły uderzenia. Ta  
z kolei jest zależna od wysokości, z jakiej się spada. 
Śmierć grozi już przy upadku z wysokości 117 
cm; prędkość spadania wynosi wtedy 17,6 km/godz. 
Przeciętnie głowa rowerzysty znajduje się 160 cm 
od ziemi, gdy więc się on przewróci, uderza silniej. 
Kask natomiast redukuje ryzyko urazów głowy nawet 
o 85 proc. Tak więc dobrze dopasowany, z otworami 
wentylacyjnymi, gdy nie uciska, nie przegrzewa, 
jest pożądanym elementem ekwipunku każdego 
rowerzysty.

/ Artykuł sponsorowany
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