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czytaj na str. 5

czytaj na str. 7

Żyję pomimo raka!
Te produkty nam szkodzą...

W numerze:
Zasady zdrowego odżywiania

Seniorzy, zadbajcie o swoje zdrowie!

W bezpłatnym dodatku przeczytasz również:

STOMATOLOG: PARADONTOZA - czy da 
się z nią walczyć?

DERMATOLOG: Czerniak - podstępny zabójce
czytaj na str. 12

PSYCHOLOG: Światło świeci w ciemności
czytaj na str. 10

Anna Guzik: Od czasu do czasu pozwalam 
sobie na smakołyki kuchni śląskiej

Ponad 100 porodów
Pacjentki wybierają porodówkę w PZOZstr. 13 str. 8-9

Trenuj bez kompromisów!
czytaj na str. 6

Aktywni i pełni pasji

Współcześni przedstawiciele pokolenia 60+ swój 
wiek traktują jako drugą młodość. Jak dowodzą 
badania, większość z nich chce cieszyć się każ-
dym dniem. Nie zwalniają tempa i dbają o zdrowie. 
Emerytura to nie koniec życia.
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Od 21- 23 października zapra-
szamy wszystkie Panie do Skweru 
Handlowego w Piotrkowie na 
WEEKEND KOBIET. Nic nie 
szkodzi, że za oknem jesień, nich 
będzie to dla Was dodatkowa mo-
tywacja,  by poczuć się pięknie, 
zadbać o formę, zdrowie i wygląd. 

Przez 3 dni w Skwerze będzie 
można zasięgnąć porad specja-
listów, ustalić plan treningowy 
z trenerem personalnym, dobrać 
właściwą dietę z pomocą wy-
kwalifikowanego dietetyka lub 
dowiedzieć się na jaki zabieg ko-

Weekend Kobiet w Skwerze Handlowym
smetyczny warto się zdecydować, 
aby mieć piękna skórę i włosy. 

Nie zabraknie tematów po-
święconych właściwemu odży-
wianiu. Degustacja dietetycznego 
cateringu to jedna z niespodzia-
nek.

Zadbamy o Wasze zdrowie  
i urodę.  Specjalistki ze sklepu 
Mydlarnia Luna zbadają waszą 
skórę, doradzą jakie naturalne 
kosmetyki są dla was najlepsze. 
Będzie można zrobić darmowy pe-
eling dłoni. A wizażystka zdradzi 
sekrety dobrego makijażu. 

Lubisz sport, ale szukasz no-
wości spróbuj swoich sił w akroba-
tyce na rurce. Specjaliści wyjaśnią 
tajniki tego bardzo kobiecego 
sportu.

Coś dla ciała, dla ducha… dla 
Ciebie - zapraszamy serdecznie! 
ZACZNIJ JESIEŃ W DOBREJ 
FORMIE  ZE SKWEREM HAN-
DLOWYM…

Skwer Handlowy z super-
marketem Piotr i Paweł 

Ul. Wojska Polskiego 137-139
Piotrków Trybunalski

REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Zasady zdrowego odżywiania
W ciągu dnia zaleca się spo-

żywanie 4-5 posiłków o małej 
objętości. Posiłki powinniśmy 
spożywać regularnie, co 3-4h. 
W naszej diecie połowę produk-
tów powinny stanowić warzywa 
i owoce, z czego aż ¾ powinno 
przypadać na warzywa. Kolejnym 
piętrem piramidy są produkty 
zbożowe jak pieczywo, ryż, kasze, 
makarony. Wybierajmy te pełno-
ziarniste, z pełnego przemiału. 

Alab laboratoria & Dr. Med, 
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12, 

97-300 Piotrków Trybunalski
Rejestracja: 508 118 164

Codziennie należy spożywać dwie 
szklanki mleka lub fermentowa-
nych produktów mlecznych. Na-
stępną grupę produktów stanowi 
mięso, rośliny strączkowe i jaja. 
W tej grupie należy ograniczyć 
spożycie mięsa czerwonego na 
rzecz pozostałych produktów 
spożywczych. Na szczycie pi-
ramidy znalazły się tłuszcze, 
należy spożywać je w niewielkiej 
ilości. Wybierajmy oleje roślinne, 

ograniczmy do minimum tłuszcze 
zwierzęce. W ciągu dnia powin-
niśmy wypić także przynajmniej 
1,5l wody. Aby cieszyć się dobrym 
zdrowiem nie możemy zapomnieć 
o ruchu. Codzienna aktywność 
fizyczna jest nie tylko zalecana ale i 
konieczna. Pamiętajmy, iż piramida 
kierowana jest do osób zdrowych. W 
przypadku występowania jakichkol-
wiek chorób należy skonsultować 
się z lekarzem i/lub dietetykiem. 
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OGŁOSZENIE

Nadwaga oraz otyłość to wciąż rosnący problem naszego społeczeństwa. Tyjemy w zastraszającym 
tempie. Według statystyk, aż 52% Polaków powyżej 18 roku życia ma nadwagę.

- Otyłość to nie tylko 
defek t  kosmetyczny- 
mówi Paulina Gębska, 
dietetyk z piotrkowskie-
go Centrum Naturhouse 
p r zy  u l .  S tasz ic a .  -  
U osób z nadmiarem 
kilogramów obserwuje-
my obniżoną samooce-
nę, liczne kompleksy. 
Zwiększa się również 
prawdopodobieństwo 
chorób układu krążenia, 

cukrzycy, problemów  
z uk ładem oddecho -
wym, nowotworów czy 
zwyrodnień kręgosłupa.

Jedyną skuteczną 
metodą walki ze zbyt 
wysoką masą ciała jest 
wprowadzenie właści-
wych nawyków żywie-
niowych. Akcję popiera 
Katarzyna Bujakiewicz- 
znana  z  ak t y wnego  
i  zdrowego trybu ży-

cia. Aktorka pierwszy 
raz wykazała wsparcie 
dla akcji w 2013 roku. 
„Najważniejsze by wła-
ściwie jeść, więcej się 
ruszać, a wtedy zdro-
wie mamy zagwaran-
towane”- podpowiada 
Ambasadorka kampa-
nii Uwaga Nadwaga!, 
której piąta już edycja 
ruszyła 19 września i 
potrwa do 30 listopada.

W ramach akcji Uwaga 
Nadwaga! w Centrum 
Naturhouse w Piotrko-
wie Trybunalskim przy 
ul. Staszica 1 można 
skorzystać z konsultacji  
z dietetykiem. Podaczs 
spotkania specjalista do 
spraw żywienia wykona 
pomiary antropometrycz-
ne, badanie składu ciała 
oraz przeprowadzi wy-
wiad dotyczący aktualnych 

nawyków żywieniowych. 
Uczestnicy otrzymają cen-
ne wskazówki żywieniowe 
oraz materiały edukacyj-
ne przestrzegające przed 
nadwagą.

Wszystkie te elementy 
pomogą odkryć źródło 
problemów oraz zapro-
ponować skuteczne roz-
wiązanie, uszyte na miarę 
naszych potrzeb.

W czasie trwania kampanii UWAGA NADWAGA 
wszytkie osoby, które skorzystają z konsultacji  
i rozpoczną kurację w Centrum przy ul. Staszica 
otrzymają książkę z przepisami Naturhouse.

Centrum Dietetyczne
Naturhouse

ul. Staszica 1
naprzeciwko ul. Młynarskiej

97- 300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649- 67- 69
kom. 533- 949-879

Godziny otwarcia:
Pon, wt, śr, pt

10.00-18.00
Czwartek
9.00-17.00
Sobota

9.00-13.00

 Także w Piotrkowie Trybunalskim
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Dla współczesnych emerytów 
czy rencistów jesień życia to czas 
spełniania marzeń i realizacji 
pasji, których nie mogli rozwi-
jać przez aktywność zawodową  
w poprzednich latach. Osoby, któ-
re chcą pozostać w dobrej formie 
intelektualnej czy poszerzyć swą 
wiedzę korzystają także z oferty 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W Piotrkowie Stowarzyszenie 
Uniwersytetu III Wieku istnieje 
od 11 lat i jest prekursorem w ak-
tywizacji seniorów. W zajęciach 
uczestniczy ponad 320 słuchaczy 

Uniwersytet Trzeciego Wieku sposobem spędzania wolnego czasu 
Wiele osób po zakończeniu kariery zawodowej, po przejściu na emeryturę 
czy rentę, zastanawia się co zrobić z wolnym czasem, jaki stał się teraz ich 
udziałem. Dla wielu osób to trudny czas.  Niektórzy zaczynają chorować, 
problemem staje się poczucie osamotnienia i związana z nim depresja. 
Dzisiejszy świat jednak oferuje seniorom wiele atrakcji, jesień życia nie 
musi więc być ani szara i monotonna, ani też oznaczać czasu spędzanego 
tylko i wyłącznie na oglądaniu telewizji. Jedną z form aktywności wśród 
osób starszych, cieszącą się coraz większą popularnością, jest udział  
w działaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

w wieku 50+. Spotykają się oni na 
wykładach oraz zajęciach fakul-
tatywnych w  12 kołach zaintere-
sowań, między innymi takich jak: 
historyczne, literackie, fotogra-
ficzne, dyskusyjne czy rowerowe. 
Dodatkowo seniorzy korzystają  
z lektoratu z języka angielskiego 
i zajęć z obsługi komputera.  
Z kolei ci, którzy lubią sport i 
dbają o swoją formę fizyczną 
mają do wyboru szeroki wachlarz 
dyscyplin dostosowanych do ich 
stanu zdrowia i kondycji. Wiele 
osób korzysta z zajęć aerobiku 

wodnego, pilatesu, nordic wal-
king czy tenisa stołowego. 

Prawie wszystkie zajęcia  
i spotkania piotrkowskiego UTW 
odbywają się na terenie Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego 
Filii w Piotrkowie Trybunalskim, 
korzystamy także z gościnności 
Muzeum, Biblioteki.

Piotrkowski UTW nie zamy-
ka się w murach uczelni, jego 
studenci uczestniczą w wyciecz-
ka krajoznawczych, olimpia-
dach sportowych seniorów oraz  
w piknikach integracyjnych, 

stowarzyszenie współpracuje 
również z Uniwersytetami III 
Wieku z Bełchatowa, Opoczna, 
Radomska i Tomaszowa Mazo-
wieckiego. 

O wysoki poziom zajęć, 
zwłaszcza wykładów, dba Rada 
Naukowa UTW, która współpra-
cuje z Zarządem Stowarzyszenia. 

Wykładowcami na UTW są pra-
cownicy naukowi uczelni wyż-
szych z całego kraju, specjaliści 
w danej dziedzinie oraz terapeuci. 
Ze wspomnianym Zarządem 
współpracuje również Rada Słu-
chaczy, która przekazuje życze-
nia i uwagi seniorów-studentów 
odnośnie tematyki wykładów. 

Dodatkowo w ramach struktury 
UTW działa Komisja Rewizyj-
na.  Jak podkreślają członko-
wie Stowarzyszenia działalność 
piotrkowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku opiera się na 
pracy społecznej i zaangażowaniu 
pasjonatów. Prezesem Zarządu 
jest Janina Franczak-Kujawska.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Piotrków, ul. Słowackiego 116

budynek B UJK, sala nr 6
www.utw-piotrkow.pl
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Lek.dent. Małgorzata 
Samborska-Borzęcka
Kierownik NZOZ Euro-
dent - Borzęcka

REKLAMA

Ogłoszenie

REKLAMA

Ogłoszenie

Paradontoza to powszechne 
określenie na chorobę przy-
zębia,a więc chorobę tkanek 
otaczających ząb(dziąsła, ozębna 
-tkanka łącząca ząb z kością,  
cement korzeniowy zęba, oraz 
kości wyrostka zębodołowego). 
Pełnią bardzo ważną rolę,bowiem 
utrzymują ząb na swoim miejscu. 
To właśnie proces zapalny tych 
tkanek powoduje zwiększoną ru-
chomość zębów aż do ich utraty. 
Na szczęście  rozwija się on wolno 
i wcześnie zdiagnozowany umoż-
liwia skuteczną walkę z chorobą.

Główną przyczyną para-
dontozy są bakterie. Gromadzą 
się w płytce bakteryjnej,czyli 
miękkim osadzie,który przylega 
do powierzchni zęba i daje się 
usunąć przy szczotkowaniu. Ma 
ją każdy z nas. Jeśli jednak nie 

PARADONTOZA - czy da 
się z nią walczyć?

zostanie usunięta, wnika głębiej 
w przestrzeń między brzegiem 
dziąsła a ścianą zęba,z czasem 
twardnieje i zamienia się w ka-
mień. Powstają kieszonki pato-
logiczne– to skutek oddzielenia 
się dziąsła od powierzchni zęba.  
W kieszonkach tworzy się zapal-
na ziarnina, destrukcyjna dla ko-
ści. Kieszenie kostne pogłębiają 
się, a zęby – nie mając mocnego 
oparcia w dziąsłach – chwieją się 
i w końcu wypadają.

Warto jednak dodać,że niektó-
rzy z nas mają większą tendencję 
do paradontozy i, pomimo wielu 
starań i doskonałej higieny, obser-
wujemy u nich objawy zapalenia 
przyzębia. Istnieje bowiem indy-
widualna odporność i podatność 
pacjenta na schorzenia przyzębia, 
które mogą być uwarunkowane 

genetycznie, przekazywane ro-
dzinnie. Poza tym odkładaniu się 
płytki bakteryjnej mogą sprzyja-
ć:wady zębowe, stłoczenia zębów, 
próchnica, nawisające, nieszczelne 
wypełnienia (zwłaszcza na po-
wierzchniach przyszyjkowych), 
klamry uzupełnień protetycznych 
znajdujące się w bezpośredniej 
bliskości zęba, niewłaściwie od-
tworzone punkty styczne. Choroby 
przyzębia mogą wyzwolić również 
czynniki środowiskowe, tj.: stres, 
palenie tytoniu. Również niektóre 
schorzenia ogólnoustrojowe de-
cydują o tendencji do odkładania 
się płytki, m.in. choroby nerek, 
cukrzyca, tendencja do zmian 
miażdżycowych, zaburzenia hor-
monalne.

Do niedawna uważano, że 
choroby przyzębia są nieuleczal-

ne, więc nie celowe jest również 
ich leczenie. Jednak postęp nauki 
w tej dziedzinie obalił tę teorię. 
Najważniejsza jest higiena i od 
niej należy zacząć. Rynek oferuje 
bardzo dużo gadżetów,które mogą 
nam pomóc. Używajmy miękkiej 
szczotki,nitek lub do większych 
przestrzeni specjalnych szczo-
teczek(tzw. wyciorki), płynów 
do płukania,ze szczególnym 
uwzględnieniem tych zawierają-
cych w składzie Triclosan i chlor-
cheksydynę,irygatorów wodnych. 

Niezastąpiona jednak jest 
rola gabinetu stomatologiczne-
go. Przeprowadza się skalingi 
i kiretaże (usuwanie płytki na-
zębnej, kamienia nazębnego  
i zewnętrznej warstwy cementu 
korzeniowego), początkowo co 
2 tygodnie, potem co 2-3 mie-
siące. Można wtedy zastosować 
miejscowo nowe postacie leków. 
Są to włókna syntetyczne, wy-
sycone wolno uwalniającym się 
lekiem. Stosuje się je jednorazowo, 
zakładając do kieszonki . Poza tym 
usuwa się czynniki o znaczeniu 
drugorzędnym dla powstawania 
chorób przyzębia, które sprzyjają 
ich wystąpieniu albo podtrzymują 
istniejący stan zapalny,czyli ko-
ryguje się źle wykonane korony  
i mosty, nawisające wypełnienia. 
Jeśli schorzenie ma podłoże urazo-

we, to usuwamy czynnik urazowy, 
np. wadę zgryzu. Jeśli przyczyną 
jest cukrzyca, pierwszą sprawą jest 
prawidłowe leczenie tej choroby. 

Wykonuje się również różne 
zabiegi chirurgiczne. Są to za-
biegi zmierzające do odnowienia 
podparcia kostnego zębów, jak  
i pokrycia dziąsła. Stosuje się 
więc wszczepy kostne z mate-
riałów kościopochodnych (hy-
droksyapatyty, korale naturalne). 
Poprzez ich zastosowanie można 
uzyskać redukcję głęboko-
ści kieszonek, wypełnienie 
ubytku kostnego, odbudo-
wę ozębnej i cementu. Nie 
zawsze więc trzeba usuwać 

ząb z powodu zaawansowanej 
choroby przyzębia.

Znaczenie ma również taki 
tryb życia, który przyczynia się 
do wzmocnienia odporności 
organizmu, a więc odpowiednia 
dieta, ruch na świeżym powietrzu, 
niepalenie tytoniu i ograniczenie 
alkoholu. Przyzębie bowiem bar-
dzo dynamicznie reaguje na różne 
wpływy ogólnoustrojowe. A więc  
dbajmy o siebie!!! Zwłaszcza tera-
z,kiedy przyszły jesienne słoty!

Artykuł sponsorowany
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BONAFIT - katering dietetyczny
Kater ing Bonafit powstał  

w tym roku gdzie na uroczystym 
otwarciu był popularny kultury-
sta Robert Burneika znany jako 
hardkorowy koksu.  Oferta świet-
nie się przyjęła na naszym rynku,  
a Bonafit działa już również  
w kilku sąsiednich miejscowo-
ściach i cały czas się rozwija.

Bonafit.pl to katering diete-
tyczny i poradnia żywieniowo 
– treningowa.Posiadamy osob-
ny gabinet, w którym możemy 
wykonać analizę składu ciała 
na profesjonalnym sprzęcie.  
Dobierzemy dla Państwa od-
powiedni pak iet ka loryczny 
dopasowany do potrzeb dla tych, 
którzy chcą zrzucić kilka zbęd-
nych kilogramów jak również 
dla tych, którzy chcą nabrać 
troszkę masy.

Zajmujemy się doradztwem 
żywieniowym więc możemy 
skomponować dla Państwa in-
dywidualną dietę. 

Mamy doświadczenie rów-
nież w modelowaniu sylwetki 
więc pomożemy  w doborze 
odpowiednich ćwiczeń, ułoży-
my plan treningowy i udzielimy 
potrzebnych wskazówek.

OFERUJEMY:
- pakiety dietetycznych posiłków na cały dzień o ustalonej 
kaloryczności z darmowym dowozem pod wskazany adres  
(dowozy w godzinach porannych lub wieczornych)
-  posiłki z karty z darmowym dowozem
- dietetyczne poczęstunki na imprezy firmowe, okoliczno-
ściowe czy spotkania biznesowe
- promocja zdrowego stylu życia, czyli spotkania promo-
cyjne propagujące zdrową żywność i aktywność fizyczną
- analiza składu ciała 
- konsultacje żywieniowe i treningowe 
- dobór odpowiednich pakietów, całkowita opieka i pomoc

Bonafit.pl 
ul. Słowackiego 128C                       
Piotrków Trybunalski
Tel: dowozy: 794 606 606

czynne: pon  - Sb   
11.00 – 19.00               

niedziela
11.00 – 17.00 

Siłownia Witasport - trenuj bez kompromisów!
Si łown ia  Wit aspor t  po -

wstała w 2011r.  Jest to kameral-
ne miejsce stworzone przez ludzi  
z pasją do zdrowego trybu ży-
cia i aktywności fizycznej.  Po-
trafimy zadbać o klienta i każdy 
traktowany jest indywidualnie.  
Dobierzemy dla Ciebie odpowied-
ni zestaw ćwiczeń, ułożymy dietę 
dopasowaną do Twoich potrzeb.  

Posiadamy sprzęt, który umoż-
liwia całkowicie i komplek-
sowo kszta ł tować sylwetkę. 
Przygotujemy Cię do star tu  
w zawodach sylwetkowych. 

W naszej siłowni możesz 
skorzystać z pomocy doświad-
czonego trenera personalnego. 
Artur Cichecki – instruktor rekreacji 
ruchowej, trener personalny, specjalista 

do spraw żywienia i suplementacji, za-
wodnik sportów sylwetkowych, uczest-
nik wielu szkoleń, seminariów, autor 
publikacji  na stronach branżowych. 
- dieta
- trening personalny
- przygotowanie do zawodów sylwet-
kowych
- sprzedaż odżywek i suplementów
- sauna

Witasport
Aleje 3 Maja 14, Tel: 721 150 196

www.witasport.pl  
Mail: silowniawitasport@gmail.com

 
Czynne: pon – pt  9.00 – 22.00 

sb   9.00 – 15.00
nd  9.00 – 12.00

Artykuł sponsorowany
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Część z nich nadal jest ak-
tywna zawodowo. Przechodzący 
na emeryturę korzystają z ofert 
przygotowanych właśnie dla nich. 
Zapisują się na Uniwersytety Trze-
ciego Wieku, uczęszczają do klubu 
seniora, zapisują się na zajęcia  
z obsługi komputera. Coraz więcej 
organizacji dostrzega potencjał 
seniorów. Organizowane są spe-
cjalne programy wolontariatu.

Jak mówią specjaliści, ten 
okres życia ma swoje zalety. 
Czas przestał nas gonić, a naby-
te doświadczenie życiowe po-
zwala spojrzeć na pewne rzeczy  
z dystansem. Trzeba tylko chcieć 
korzystać z tej drugiej młodości. 
Odpowiednie odżywianie, ruch  
i pozytywne nastawienie do życia 
i ludzi to recepta na długowiecz-
ność. Negatywne przekonania na 

Aktywni i pełni pasji - tacy są nasi seniorzy!
Współcześni przedstawiciele pokolenia 60+ swój 
wiek traktują jako drugą młodość. Jak dowodzą 
badania, większość z nich chce cieszyć się każdym 
dniem. Nie zwalniają tempa i dbają o zdrowie. 
Emerytura to nie koniec życia.

temat starości szkodzą , zarówno 
psychice jak i ciału.

Miłość po 60-tce? To nic złego. 
Uczucie pojawiające się w tym 
okresie życia - późna miłość - jest 
dużo spokojniejsze, zrównowa-
żone i rozpoczyna się zazwyczaj 
od przyjaźni. Partnerzy posiadają 
już wiele doświadczeń życiowych,  
a bogactwo wcześniejszych prze-
żyć pozwala im na odpowiednie 
zachowanie i postawienie właści-
wych oczekiwań wobec rodzącego 
się uczucia. Miłość pojawiająca 
się w późnym wieku jest czymś 
niezwykłym, dającym poczucie 
szczególnej radości. Ludzie czują, 
że nie są już samotni, są komuś 
naprawdę potrzebni: nie tylko od 
czasu do czasu dzieciom, które już 
dawno opuściły rodzinne gniaz-
do – tak opisuje ten etap Bogdan 

Wojciszke w swojej książce pt. 
„Psychologia miłości”. 

Starość to korona życia, ostatni 
akt naszej sztuki – pisał Cyceron  
i od nas zależy jak będzie prze-
biegać.

Oto kilka prostych wskazówek 
jak zadbać o swój umysł i ciało 
oraz pozytywne myśli:

1. Ćwicz. Proste ćwiczenia, 
na przykład joga, to nie tylko 
sposób na zachowanie sprawności  
i giętkości. Zapobiega ona również 
utracie gęstości tkanki kostnej  
i zanikaniu mięśni. Jeśli do tej 
pory nie ćwiczyłeś regularnie, 
zacznij powoli. Na przykład od 
kilkunastominutowego spaceru.

2. Jedz zdrowo. Niewielkie 
zmiany w nawykach żywienio-
wych za młodu, mogą zaowo-
cować wielkimi zmianami na 
starość. Pamiętaj, by jak najczę-
ściej sięgać po owoce, warzywa, 
nasiona i orzechy.

3. Łap słońce i witaminę D. Ko-
rzystaj z dobroczynnego wpływu 
promieni słonecznych. Witamina 
D ma wpływ na pamięć i wzrok.

4. Wychodź do ludzi. Staraj się 
utrzymywać regularne kontakty  

z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi 
i znajomymi. Dołącz do organiza-
cji charytatywnej, zaangażuj się 
w wolontariat, podejmij kurs czy 
nowe studia. A może zaangażuj się 
w życie starszych osób?

Skończyło się lato, od kilku 
tygodni trwa jesień – jak powin-
niśmy dbać o skórę twarzy o tej 
porze roku? Jakim zabiegom 
warto się poddać? 

–  Naszym klientkom, które 
chcą zadbać o skórę twarzy jesie-
nią szczególnie polecamy zabiegi 
oczyszczające i regenerujące. 
Twarz po lecie, zwłaszcza po opa-
laniu, często bywa odwodniona  
i szorstka, ma naruszoną barie-
rę hydrolipidową i nadmiernie 
zgrubiały naskórek. Pojawiają 
się zmarszczki, bądź te istniejące 
pogłębiają się. To wpływ zwięk-
szonego promieniowania UV, 
kąpieli morskich i wiatru. Taki 
stan nie tylko narusza czynności 
fizjologiczne skóry, ale przede 
wszystkim ją niszczy. Z zabiegów 
oczyszczających w naszym ga-
binecie możemy polecić peeling 
kawitacyjny, mikrodermabra-
zję diamentową oraz eksfoliację 
kwasami owocowymi. Wszystkie 
te zabiegi są zabiegami nieinwa-
zyjnymi i bezpiecznymi. Wszyst-
kie też polegają na złuszczeniu 
zrogowaciałej warstwy naskórka, 
co w efekcie pozwala przywrócić 
jej właściwe nawilżenie i lep-
szą wchłanialność aplikowanych 
składników odżywczych. Peeling 
kawitacyjny to zabieg, w którym 
wykorzystywane są fale ultra-
dźwiękowe, czyli mechaniczne 

Jesienią warto zadbać o skórę twarzy, oczyścić ją po 
letnich kąpielach słonecznych i przygotować do zimy. 
Współczesna kosmetologia oferuje wiele nieinwazyjnych 
i bezpiecznych zabiegów oczyszczania, zaliczanych do 
biolecznictwa. O tym, który wybrać i jakich efektów 
możemy się spodziewać rozmawiamy z Miriam Palus, 
ekspertem kosmetologii ze studia urody i kształtowania 
sylwetki „Wspaniałe Ciało”.

Gabinet  
„Wspaniałe Ciało”

Piotrków Trybunalski
ul. 9 maja 14

tel. 721 751 558
www.wspanialecialo.

com.pl

Kupon rabatowy 25%
ważny do końca  

2016 roku
na zabiegi w gabinecie  

„Wspaniałe Ciało”.

drgania o częstotliwości powyżej 
20 kHz, która przekracza słyszal-
ność ludzkiego ucha. To bardzo 
skuteczny i  bezbolesny sposób 
oczyszczania skóry, już po pierw-
szym zabiegu  skóra jest gładka,  
a jej koloryt zdecydowanie popra-
wiony. Inną formą oczyszczania 
skóry jest mikrodermabrazja, czyli 
nowoczesne, mechaniczne złusz-
czanie warstwy rogowej naskórka 
za pomocą specjalnej głowicy po-
krytej warstwą diamentu. Zabieg 
ten jest całkowicie bezbolesny,  
a wskazaniami do jego wykonania 
są blizny potrądzikowe, zaskórniki 
i prosaki, rozszerzone pory, blizny 
i bliznowce, przebarwienia i od-
barwienia, plamy starcze, drobne 
zmarszczki czy wiotka skóra.

Dużo pań decyduje się na 
zabiegi oczyszczające z użyciem 
kwasów owocowych. Jakie efek-
ty można uzyskać stosując tę 
metodę?

–  Dzięki zastosowaniu kwa-
sów owocowych w zabiegach 
eksfoliacji możemy rozjaśnić 
przebarwienia, jakie powstały na 
naszej skórze po letnim opalaniu. 
Te kwasy także spłycają zmarszcz-
ki, zwężają rozszerzone pory, 
poprawiają elastyczność skóry  
i przywracają jej blask. Oczywi-
ście, aby rezultaty były jak najlep-
sze należy wykonać ich serię. Taka 
seria zabiegów pięknie przygotuje 

nam też skórę do zimy.
Jakie inne zabiegi oprócz 

tych oczyszczających możecie 
jeszcze Państwo polecić? 

– Nowością w naszym ga-
binecie jest żelazko przeciw-
zmarszczkowe. W tym zabiegu 
wykorzystuje się elektrostymu-

lację TENS i masaż próżniowy. 
Prądy TENSa to metoda, poma-
gająca wyeliminować problem 
zwiotczenia skóry, który wystę-

Jakie zabiegi na skórę twarzy warto wykonywać jesienią?
puje u dojrzałych kobiet. Masaż 
próżniowy to doskonały sposób na 
poprawienie jędrności i elastycz-
ności skóry, likwidację drugiego 
podbródka oraz nawet głębokich 
zmarszczek i bruzd. Podczas za-
biegu głowica delikatnie zasysa 
skórę, dzięki czemu poprawia się 
jej ukrwienie, dotlenienie i od-
żywienie oraz naturalne procesy 
regeneracji. Efekty są widoczne 
już po pierwszym zabiegu. Ważną 
informacją jest to, że zabieg ten 
może być traktowany również 
zapobiegawczo. Z racji tego, że 
proces starzenia zaczyna się już 
po 25 roku życia, dostosowanie 
parametrów pracy głowicy do 
wieku klientki pozwala na wyko-
nanie zabiegu.

Efekty użycia żelazka przeciwzmarszczkowego. 

Artykuł sponsorowany

5. Jeżeli jesteś samotny, nie 
rezygnuj z uczuć. Wszyscy wiemy, 
że miłość przedłuża życie.

6. Gimnastykuj mózg! Sta-
raj się zachowywać swój umysł 
świeży i aktywny. Nigdy nie 

przestawaj się uczyć. Wyłącz 
telewizor, zamiast tego sięgnij po 
gry logiczne, sudoku, krzyżówki 
czy puzzle. Szukaj nowego hobby, 
może to taniec, malowanie czy 
nauka nowego języka?
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Wchodząc na Oddział Po-
łożniczo-Ginekologiczny na 
drugim piętrze szpitala przy Ro-
osevelta, od razu można wyczuć 
specyficzną, bardzo przyjazną 
atmosferę. To tu na świat przy-
chodzą wszyscy nowi obywatele 
naszego miasta i powiatu, bo jak 
wiadomo porodówka w szpitalu 
przy Rakowskiej nie działa od 1 
lipca. Mimo to oddział przy Ro-
osevelta świetnie poradził sobie z 
nową sytuacją. Również personel 
-  połączony z dwóch oddziałów - 
daje maksymalne zabezpieczenie 
i pewność, że każda pacjentka, 
która tutaj trafia ma zapewnioną 
kompleksową opiekę.

- Zapraszamy wszystkie pa-
cjentki, nie tylko te z powiatu 
czy regionu piotrkowskiego, ale 
wszystkie panie, które chcą u nas 
rodzić czy leczyć się - zachęca 
kierownik Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego dr Dariusz 
Przybył. - Mamy dwa, bardzo do-
brze pracujące oddziały. Zespoły 
z ogromnym doświadczeniem, co 
w medycynie ma kluczowe zna-
czenie. Oczywiście zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie jesteśmy 
w stanie wszystkim pacjentkom 

Było 30, jest ponad 100 porodów w miesiącu
Kiedy rok temu restrukturyzacja piotrkowskich szpitali była już przesądzona, nikt nie przypuszczał, że 
każdy kolejny miesiąc będzie potwierdzeniem tego, że decyzja była słuszna. Wszelkie obawy kobiet 
dotyczące opieki czy zabezpieczenia lokalowego zostały rozwiązane i każda, która opuszcza oddział, 
trzymając w ramionach nowo narodzone dziecko, jest uśmiechnięta i zadowolona z opieki oraz wsparcia, 
jakie otrzymała.  

zapewnić wszystkiego, czego 
by chciały. Jesteśmy szpitalem 
publicznym i pracujemy według 
standardów, jakie wskazuje nam 
NFZ.  Natomiast chcia łbym 
stanowczo podkreślić, że szpi-
tal zapewnia wszelkie warunki 
bezpieczeństwa i wysoką jakość 
świadczeń.

Od momentu połączen ia 
szpita l i ,  miesięcznie na od-
dziale rodzi się ponad 100 dzie-
ci. To dużo, ale bardzo cieszy 
taka liczba. Prognozuje się, że  
w najbliższych miesiącach liczba 
ta wzrośnie w skali miesiąca. 

Pacjentki są spokojne
- Wracam tu po 9 latach. 

Jestem bardzo mile zaskoczona, 
tym co tutaj zastałam, bo w tam-
tym okresie oddział wyglądał zu-
pełnie inaczej - mówi pani Kasia, 
pacjentka, która oczekuje naro-
dzin córeczki. - Ale wróciłam ze 
względu na personel. Przyznaję, 
że miałam pewne obawy, co do 
tego, jak będzie wyglądał mój 
drugi poród, szczególnie po 
zmianach w strukturze szpitala. 
Słyszało się różne opinie. Czło-
wiek nie wie jak będzie, ale po 

kilku dniach pobytu tutaj, jestem 
spokojna. Wiem, że wszystkie 
złe opinie, jakie krążyły wśród 
pacjentek, są mocno naciągane.

Podobne zdanie mają inne pa-
cjentki, obecnie przebywające na 
oddziale. - Wiadomo, człowiek 
chciałby mieć jednoosobową 
salę, wszystko nowe, bo do do-
brego szybko się przyzwyczaja-
my, ale to nie są dla mnie żadne 
problemy - dodaje pani Aneta, 
która będzie rodziła pierwszy 
raz. - W końcu wszystkie jeste-
śmy kobietami, więc nie musimy 
się siebie krępować. Możemy 
porozmawiać, wymienić się 
doświadczeniami. Dla mnie 
- pierworódki - każda uwaga, 
podpowiedź czy nawet rozmowa, 
jest na wagę złota. Bałam się 
też tego, że skoro nie jestem pa-
cjentką lekarza, który tu pracuje 
i nie ma go na dyżurach, będę źle 
traktowana. Natomiast, ku mo-
jemu ogromnemu zaskoczeniu, 
jest tak naturalnie, spokojnie. 
Nie ma problemu z badaniami, 
bo widać, że wszystkim tu pra-
cującym, zależy na tym, żeby 
każda pacjentka była naprawdę 
dobrze „zaopiekowana”. Może 

to brzmieć patetycznie, ale ja 
tutaj naprawdę dobrze się czuję 
– dodaje pani Aneta.

Oddzia ł wyposażony jest  
w nowe łóżka i szafki dla pa-
cjentów. Na każdej sali są tele-
wizory oraz darmowy dostęp do 
internetu.

Na pytania, co panie by chcia-
ły zmienić w pracy oddziału, czy 
jest coś, co im przeszkadza, albo 
sprawia dyskomfort, nie umiały 
jednoznacznie odpowiedzieć. 
Natomiast zgodnie stwierdziły, 
że wszystk ie n iedogodności  
z całą pewnością nie wynikają ze 
złej organizacji pracy szpitala,  
a jedynie z losowych incydentów, 
jak to w życiu. 

- W każdym aspekcie życia 
najważniejsze jest nastawienie 
- podsumowuje pani Kasia. - Sły-
szałyśmy o wieloosobowych sa-
lach. Jeśli komuś przeszkadza to, 
że ma towarzystwo dodatkowych 
2 czy 3 osób, to trudno. Mnie 
osobiście, miło jest mieć obok 
kogoś do rozmowy, do wymiany 
spostrzeżeń i doświadczeń. Nie 
spodziewajmy się Leśnej Góry, 
bo wiadomo, że to wszystko 
kosztuje. Mamy znajome z róż- nych regionów i każda może 

powiedzieć, że nigdzie nie jest 
idealnie.

Największym atutem szpitala  
i tym, co cenią pacjenci najbar-
dziej, jest personel.

- Bardzo mi podoba się to, 
że położne udzielają informacji  
i chętnie rozmawiają z pacjentka-
mi - to zdanie pani Anny, której do 
porodu zostało jeszcze ponad 2 ty-
godnie. - Nie udało mi się chodzić 

na zajęcia przygotowujące do po-
rodu, które szpital prowadzi. Za-
leży mi jednak na porodzie siłami 
natury, dlatego bardzo cenne są dla 
mnie uwagi pani Uli oddziałowej, 
która bardzo fachowo tłumaczy 
wszystko i zawsze z uśmiechem 
podchodzi do pacjentki.

Po porodzie matką i dzieckiem 

Pierwsze chwile po narodzinach mamy w pełni poświęcają swoim maluszkom pod 
czujnym okiem położnych

Organizacją pracy położnych zajmuje się doświadczona oddziałowa 
Urszula Kopańska



tel. e-mail:44 732-66-77, redakcja@tt.info.pl

jesień w dobrej formie 9

Było 30, jest ponad 100 porodów w miesiącu Pacjentki wybierają porodówkę w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej 

Telefon kontaktowy: 44 645 11 88
Dla pacjentek dostępne są numery telefonów, pod którymi zawsze  

otrzymają fachową poradę pracowników szpitalnych oddziałów:

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
gabinet lekarski 44 645-11-57

gabinet położnych 44 645-11-53

zajmuje się zespół specjalistów, 
którzy dokładają wszelkich sta-
rań, aby dziecko i matka wrócili 
do domu w jak najlepszej formie.

Na oddziale spotykamy panią 
Martę, która nie jest pacjentką 
szpitala, ale odwiedzającym. 
Rodziła w szpitalu przy Roose-
velta rok temu. – Pięć lat wstecz 

byłam przyjęta na oddział w 28 
tygodniu ciąży ze skurczami  
i akcją porodową. Dla kobiety, 
która pierwszy raz jest w cią-
ży, taka sytuacja jest bardzo 
stresująca i budząca ogromny 
strach. Kiedy zeszłam z fotela 
do badań, od razu zosta łam 
poinformowana o konieczności 

pozostania w szpitalu, bo ciąża 
jest zagrożona przedwczesnym 
porodem. Lekarz powiedział mi 
wprost, że nie może mi obiecać 
sukcesu, ale zrobi wszystko, co 
w jego mocy, żebym urodziła  
w terminie. Leżałam na oddziale 
patologii ciąży ponad 3 tygodnie 
i udało się. Wypisano mnie do 
domu. Syna urodziłam w termi-
nie planowanym, siłami natury. 
Były komplikacje, dziecko uro-
dziło się z niskim Apgarem, ale 
tutaj chylimy z mężem czoła 
przed zespołem dr. Chalusiaka, 
który zajął się naszym synem. 
Kiedy zaszłam w drugą ciążę, 
wiedziałam, że będę musiała 
znowu spędzić kilka tygodni na 
oddziale patologii, ale nie było 
to dla mnie już tak stresujące, jak  
w pierwszej ciąży. Urodziłam dru-
giego syna poprzez cięcie. Jestem 
bardzo wdzięczna lekarzom, za 
reakcję i decyzję o takim, a nie 
innym, rozwiązaniu ciąży. Mimo 
że mogłam rodzić naturalnie, dla 
dobra dziecka i mojego bezpie-
czeństwa, nie ryzykowano.

Również  dla Zarządu Powia-
tu Piotrkowskiego, wiadomości 
płynące od pacjentów są bardzo 
cenne. - Bardzo nas cieszy, że 
praca całego zespołu nadzoru-
jącego restrukturyzację szpitali, 
dyrekcji oraz personelu tak 
dobrze wpływa na opinie, jakie  
mają nasze pacjentki - mówi Piotr 
Wojtysiak, wicestarosta powiatu 
piotrkowskiego. - Warunki, jakie 
stworzono z myślą o kobietach 
i  maluszkach, są na ba rdzo 
wysokim poziomie. Dokładamy 
wszelkich starań, aby szpital wy-
glądał coraz lepiej, podnosimy 
komfort pacjentek, poszerzając 
zaplecze diagnostyczne. Zapew-
niamy kompleksową opiekę dla 
kobiet, potrzebujących wizyty 
u specjalistów. Uzupełnianie się 
profili i świadczeń, jakie mają  
w tym momencie dwa piotrkow-
skie szpitale, to pewny rozwój 
dla obu placówek, a co za tym 
idzie, jeszcze lepsza opieka nad 
pacjentem.

Dla kobiet z miasta i powiatu 
cały czas działa Poradnia „K”, 
mieszcząca się  przy Al. Armii 
Krajowej (wejście od ul. Ko-
ścielnej). Placówka otwarta jest 

codziennie. Do dyspozycji są 
położne, lekarze o specjalności 
położniczo-ginekologicznej, pra-
cujący w szpitalu przy Roosevelta. 
Poradnia świadczy usługi gine-
kologiczne oraz  profilaktyczne,  
w zakresie zdrowia kobiety ciężar-
nej, położnictwa oraz badań cyto-
logicznych, ukierunkowanych na 
profilaktykę i promocje zdrowia.

Organizacją pracy położnych zajmuje się doświadczona oddziałowa 
Urszula Kopańska

Odnowione i przyjemne pomiesz-
czenia Poradni „K” przy Armii 
Krajowej

Połączony oddział położniczo-gineko-
logiczny zyskał na nowoczesnym, bo 
przyjaznym wyglądzie

www.pzoz-piotrkow.pl
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Michał Szulc
psycholog

REKLAMA

GABINET  
PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ SZULC 

świadczy nieodpłatne konsultacje psychologiczne 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 20.00 
w przychodni „Neuromed”, ul. Dmowskiego 30 B, 

tel. 668 318 478

Jesień lubią w zamian lekarze 
i farmaceuci oraz sprzedawcy 
rozmaitych suwenirów na święto 
Samhain za wielką wodą obcho-
dzone pod inna nazwą, a lokalnie 
znane jako Dziady. Wspomniane 
suweniry zresztą też się zmieniły, 

Światło świeci w ciemności
Podobno życie zaczyna się dopiero jesienią, kiedy robi się chłodniej, jak pisał Francis Scott Fitzgerald. Wbrew podobnym opiniom większość z nas jesieni nie lubi, 
dostrzegając w niej jedynie przyczynek do częstszego czyszczenia butów z wszechobecnego błota i bardziej regularnych wizyt u zaprzyjaźnionego psychoanalityka. 
Jesienna depresja, to chyba już ikona popkultury. Ma swoje miejsce w poważnych naukowych publikacjach, co zresztą sankcjonuje współczesna nauka umieszczając 
tak zwane sezonowe zaburzenia nastroju w międzynarodowej biblii diagnostycznej jaką jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Zaburzeń.

wskutek czego w miejsce uroczy-
stej biesiady, mamy dzisiaj festiwal 
świateł i ewentualnie rodzinną 
integrację, co akurat wydaje się 
być społecznie pożyteczne.

Rytm życia, o którym pisał 
Kępiński, dotyczy oczywiście 
nie tylko pór roku, ale całej oży-
wionej przyrody, w tym również 
ludzi. Okres aktywności dziennej 
kończy się snem, po wzmożonym 
wysiłku konieczny jest odpoczy-
nek, każdy dobry czas kończy się 
w naturalny sposób i przychodzi 
czas zły albo przynajmniej trud-
niejszy. Na opak – jak się wydaje 
oczywistej formie świata – współ-
czesny człowiek w zdumiewający 
sposób chce się ograniczyć i tym 
samym zubożyć zawężając własną 
egzystencję do jedynie dobrych 
dni. Pogodnych, radosnych, na-
syconych przyjemnością i tym 
co pozytywne. Tymczasem, jak 
pisała Ursula Le Guin, wyłącznie 
w umieraniu znajdujemy życie. 
Znacznie wcześniej Cieśla z Naza-
retu przypominał, że światło świe-

ci tylko w ciemności, a pewien 
lokalny i całkiem prowincjonalny 
psycholog zauważył ostatnio, że 
najlepszą porą na palenie świecy 
jest ciemność nocy, co oczywiście 
w żadnym sensie nie pozwala się 
temu ostatniemu sytuować się 

w gronie cieśli, czy nawet obok 
wielkiej pisarki, która w swoich 
książkach jeżykiem fantazji po-
wiedziała wszystko o dorastaniu 
do pełni ludzkich wymiarów.

Pomimo, że zjawisko, o któ-
rym mowa, wydaje się być raczej 
świeże, konsekwencja  niezdro-
wych uników wobec wszystkiego 
co szare i deszczowe w naszym 
życiu dała o sobie znać szybciej 
niż by się wydawało. Narastający 
odsetek rzeczywistych klinicz-
nych depresji, utrata sensu życia 
i egzystencjalna pustka, powierz-
chowność i tępy, a przy tym nie 
dający satysfakcji owczy pęd za 
przyjemnością, to powszechność 
zwłaszcza młodego człowieka. 
Można powtórzyć za genialnym 
amerykańskim psychiatrą Tho-
masem Szaszem, że to już nie 
epidemia – to pandemia. Tymcza-
sem powody takiego stanu rzeczy 
wydają się oczywiste. 

Niezdrowa, popkulturowa 
propaganda żerująca na przy-
rodzonym człowiekowi mecha-

nizmie, który każe unikać tego 
co nieprzyjemne, w połączeniu 
z możliwościami jakie szaremu 
obywatelowi dały ówczesne czasy, 
spowodowały, że wszelka jesień  
i zima życia może być – i zwykle 
bywa – psychicznie nieobecna  

w percepcji większości z nas. Nasi 
bliscy, którzy zaczynają się sta-
rzeć, trafiają najpierw do osobnego 
pokoju, gdzie wnuczek zagląda 
rzadko, bo i po co, aby wreszcie 
znaleźć się w luksusowym domu 
seniora albo wcale nieluksuso-
wym przytułku. Kiedy umierają, 
firma pogrzebowa przyjmuje na 
siebie trud pochówku, a dzieciom 
biorącym udział w pogrzebie, za-
brania się podchodzić do trumny, 
a nierzadko pozostawia je w domu 
pod opieką dalszej rodziny albo 
opiekunki. Nie trzeba trzeba bajki 
braci Grimm – choć jest jedna, 
która o tym właśnie opowiada – 
aby wyobrazić sobie, jak te nasze 
maluchy postąpią z nami, kiedy to 
my wkroczymy w naszą osobistą 
egzystencjalna jesień. 

Podobnie, kiedy za oknem 
zaczyna się plucha większość  
z nas zaczyna udawać, że deszcz za 
oknem nas nie dotyczy. Niektórzy 
wyjeżdżają na zaległy urlop w 
cieplejsze rejony, inni biegną do 
apteki po dziurawiec. Najbardziej 

zdeterminowani po tabletki do 
doktora. Byle nastrój nie oklapł, 
byle było nam nadal przyjemnie.

Obserwując od dwudziestu 
lat pacjentów depresyjnych, od-
noszę nieodparte wrażenie, że 
wielu z nich funkcjonowałoby 

lepiej, gdyby nie kopali się tak 
bardzo ze stanem w jakim się zna-
leźli. Depresja rozumiana jako 
wyczerpanie z deficytem nastroju  
i napędu, nie kliniczna rzecz jasna, 
ale ta fizjologiczna, jest przecież 
naturalną reakcją organizmu, ma 
swój sens i cel. Służy odbudowie 
i regeneracji, która nie jest moż-
liwa, jeżeli organizm pracujący 
na minimalnym jałowym bie-
gu jest zmuszany farmakologią  
i zachętą terapeutyczną do pracy na 
roboczych obrotach. Przypomina 
to trochę sytuację samochodu, 
jadącego na resztce paliwa po 
długiej trasie, któremu kierowca 
nie pozwala się zatrzymać, wystu-
dzić silnik i uzupełnić benzynę,  
a w miejsce tego z wielkim trudem, 
bo przecież cały czas w ruchu, usiłu-
je dolewać do baku jakiś polepszać 
paliwa i trochę benzyny lotniczej 
przy okazji dociskając gaz do dechy 
i włączając turbodoładowanie. Sa-
mochód zapewne pojedzie jeszcze 
kilkaset metrów, może nawet nieco 
żwawiej, ale prędzej czy później 

na pewno się zatrzyma i, co naj-
ważniejsze, prawdopodobnie nie 
da się ponownie uruchomić nawet 
po zatankowaniu.

Leczenie depresji, w szcze-
gólności tej sezonowej, jesiennej, 
często wygląda właśnie w taki 

sposób i błędem byłoby myślenie, 
że przyczyną tego stanu rzeczy jest 
chciwość lekarzy, farmaceutów 
czy terapeutów. Przyczynkiem 
dla powyższego jest nasza własna 

chciwość. Żądza przyjemności 
albo przynajmniej dobrego sa-
mopoczucia za wszelka cenę,  
strach przed słabością, starością 
i śmiercią, a przy okazji głupota 
i trenowana systematycznie przez 
naszą kulturę bezmyślność, która 

powoduje, że pora słoty, która 
ma być czasem refleksji, marzeń, 
tęsknoty i nadziei staje się czasem 
ucieczki od samego siebie. Czasem 
straconym.
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Jeszcze do niedawna aktyw-
ni, żyjący w pośpiechu, a teraz po 
przejściu na emeryturę - zagu-
bieni, pozostawieni sami sobie, 
czujący się niepotrzebni, często 
bezradni. Zatroszczmy się więc  
o nich, aby zachowali jak najdłużej 
dobrą kondycję, aby mogli spełnić 
marzenia, których realizację przez 
lata odkładali, aby każdego dnia 
towarzyszyła im radość życia.

 Lekarze zalecają, aby osoby 
po 60 roku życia przynajmniej 
raz do roku wykonały u siebie 
komplet niezbędnych badań. 
Należy pamiętać o pomiarze 
ciśnienia krwi , badaniu EKG 
serca, badaniu gęstości kości 
(densytometria), kolonoskopii, 

Seniorzy, zadbajcie o swoje zdrowie!
USG i Rtg klatki piersiowej.

Bardzo ważne są także ba-
dania u stomatologa, okulisty, 
laryngologa i w przypadku kobiet -  
u ginekologa.

Jeżeli chodzi o badania krwi, 
to kontrolujemy: morfologię, 
poziom: glukozy, cholesterolu  
i trójglicerydów, hormony tarczy-
cy, próby wątrobowe, u mężczyzn 
- PSA (stan prostaty). Co jakiś czas 
wskazane byłoby badanie kału na 
krew utajoną (wykluczenie nie-
bezpiecznych zmian na jelitach).

 Jedną z najczęstszych chorób 
wśród seniorów jest cukrzy-
ca. Aby ją prawidłowo leczyć, 
na leży kont rolować poz io -
my glukozy we k rwi, odpo-

wiednio kojarzyć ich wartości  
z przyjmowanymi pokarmami  
i lekami. Regularne pomiary 
zapobiegają stanom hipoglikemii  
i hiperglikemii, które zagrażają 
życiu i są szczególnie niebez-
pieczne dla osób, które mieszkają 
same.

Pomóżmy więc naszym bliskim 
i nauczmy ich prawidłowego korzy-
stania z glukometru. Zakupmy glu-
kometr renomowanej firmy (dobrze 
byłoby w tej sprawie skonsultować 
się z lekarzem prowadzącym). Glu-
kometr powinien mieć niewielkie 
gabaryty, aby można było zabrać go 
do torebki lub kieszeni i w razie po-
trzeby dyskretnie wykonać badanie. 
Ważne, aby wyświetlacz miał duże 

cyfry, które zmieniają kolor w zależ-
ności od poziomu glukozy, a wejście 
na pasek było podświetlane. No-
woczesne glukometry posiadają 
także alarmy przypominające  
o konieczności wykonania bada-
nia oraz możliwość połączenia z 
aplikacją telefonu, gdzie zbiera-
ne są wyniki dla łatwiejszej ich 
analizy.

Bardzo ważne jest prawidłowe 
przeprowadzenie badania za po-
mocą glukometru. Przed badaniem 
ręce należy umyć w czystej, ciepłej 
wodzie bez detergentów. Przed 

nakłuciem palca nie dezynfekuje-
my go, aby nie sfałszować wyniku. 
Nakłuwamy bok opuszka palca i 
pozwalamy, aby krew swobodnie 
wypłynęła na pasek do pomiaru 
(nadmierne uciskanie powoduje, że 
we krwi pojawia się więcej osocza i 
wynik nie będzie miarodajny).

Paski do pomiaru glukozy nie 
mogą być przeterminowane, ani 
przechowywane w wilgotnych 
pomieszczeniach (dotyczy to także 
glukometrów).

Co jakiś czas lekarz prowadzący 
na pewno poprosi o wykonanie 

poziomu glukozy i innych specjali-
stycznych badań z krwi obwodowej. 
Badania takie są dokładniejsze  
i wszechstronne. Zapraszamy wte-
dy do Punktu Pobrań.

Wystarczy jeszcze zadbać 
o to, aby nasz podopieczny 
przestrzegał diety i regularnie 
zgłaszał się na wizyty u lekarza, 
a życie z cukrzycą nie będzie 
uciążliwe, ani nie będzie ograni-
czać naszego seniora w cieszeniu 
się ze swobody i wielu przyjem-
ności, które na pewno jeszcze na 
niego czekają.

Darmowe leki dla seniorów 
– nie tak miało być?

Ustawa gwarantująca bezpłat-
ne leki dla seniorów obowiązuje od 
1 września. Ale nie tak wyobrażali 
ją sobie seniorzy, już od momentu 
wejścia ustawy w życie zaczęły się 
kontrowersje. Osoby po 75. roku 
życia narzekają, że na liście leków 
są te, które i tak kosztowały mało, 
natomiast najdroższe i najbardziej 
seniorom potrzebne są płatne. 
Darmowe leki dla seniorów – nie 
tak miało być? Z tych leków, z któ-
rych ja korzystam, nie ma żadnego 
bezpłatnego. To jest ściema. To są 
kpiny ze starszych ludzi. Szumne 
hasła „Leki za darmo”, a tymcza-
sem moje leki kosztują mnie jakieś 
240 zł na 4 tygodnie. Chcieliśmy 
skorzystać, ale powiedziano nam, 
że nie wszystkie nam przysługują. 
- to tylko niektóre wypowiedzi 
emerytów z Piotrkowa. Ponadto 
ten sam lek, ale w większym 
opakowaniu nie jest refundowany. 
Dlaczego? - Konkretny lek i kon-
kretne opakowanie jest wskazane 
przez firmę farmaceutyczną jako 
produkt, który jest refundowa-
ny przez Ministerstwo Zdrowia  
i jest umieszczony na liście refun-

dacyjnej. Jeśli lekarz chce, żeby 
pacjent, który ma do tego upraw-
nienia otrzymał jakiś lek jako 
refundowany, to powinien przede 
wszystkim wskazać na recepcie 

liczbę tabletek, poziom odpłatności  
i dodatkowy kod uprawnień, czyli 
literkę „S” - mówi Anna Leder, 
rzecznik prasowy Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Łodzi.
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Czym jest czerniak?
Lek. Spec. Zbigniewem Pie-

trzak: Czerniak skóry jest jed-
nym z najbardziej złośliwych 
nowotworów występujących  
w ludzkim organizmie. Wywodzi 
się z komórek barwnikowych tzw. 
melanocytów. Średnia zachoro-
walność na czerniaka w Polsce 
kształtuje się na poziomie około 
5 zachorowań na 100 tysięcy osób 
rocznie, co przekłada się na 3 ty-
siące nowych zachorowań rocznie. 
W tej grupie coraz większą część 
stanowią kobiety. Średnia wieku 
zachorowania na czerniaka dla obu 
płci mieści się w granicach 50 lat, 
niemniej jednak coraz wcześniej 
rozpoznajemy ten nowotwór.

Co sprzyja powstawaniu 
czerniaka?

Do najistotniejszych czynni-
ków zachorowalności na czer-
niaka złośliwego skóry przede 
wszystkim uznaje się intensywne 
oddziaływanie promieniowania 
ultrafioletowego czy to natural-
nego w postaci promieni słonecz-
nych czy też promieniowania 
sztucznego, na które wystawiamy 
się np. w solariach. Czynnikiem 
sprzyjającym powstawaniu czer-
niaka jest także stałe drażnienie 
znamion czy to chemiczne lub 
mechaniczne, niska zawartość 
barwnika w skórze (tzn. niski 
fototyp skóry). Na zachorowalność 
mają też wpływ predyspozycje 
genetyczne czyli występowanie 
czerniaka u rodziców, dziadków 
czy rodzeństwa oraz rodzinny ze-
spół znamion atypowych. Wywiad 
przeprowadzony z pacjentem po-
maga w określeniu stopnia ryzyka. 

Czerniak - podstępny zabójca
Każde znamię, które budzi niepokój lub wydaje się być inne niż wcześniej, należy pokazać lekarzowi. Nie czekaj z wizytą. Szybka diagnoza w przypad-
ku czerniaka daje szansę na całkowite wyleczenie.

O jednym z najbardziej złośliwych nowotworów skóry rozmawiamy z lekarzem specjalistą Zbigniewem 
Pietrzakiem dermatologiem-wenerologiem z gabinetu Derm Center w Piotrkowskim Centrum Zdrowia.

Jakich sytuacji należy uni-
kać, aby zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia tego nowotworu?

Przede wszystkim musimy 
zwrócić uwagę na te czynniki 
ryzyka, które zostały przeze mnie 
wcześniej wspomniane. Należy 
racjonalnie i z umiarem korzystać  
z kąpieli słonecznych oraz sola-
riów. Mój mentor mawiał „Naj-
lepszym filtrem jest koszulka”, ale 
wiem, że w dzisiejszych czasach, 
gdy wakacje coraz częściej spę-
dzane są w ciepłych krajach, nie 

da się całkowicie unikać słońca. 
Udając się na plażę miejmy jednak 
ze sobą filtr SPF 50, który ochroni 
nas przed zbyt dużym narażeniem 
na promienie słoneczne. Dzięki 
temu przeciwdziałamy uszkadza-
niu naszej skóry.

Jak często się badać ? Raz  
w sezonie czy np. co kwartał?

Jeżeli ktoś nigdy nie był bada-
ny przez dermatologa, to powinien 
się poddać badaniu dermatosko-
powemu. Co najmniej raz w roku 

powinno się przeprowadzić takie 
badanie. Jest nieinwazyjne i zaj-
muje niedużo czasu. Jedyną nie-
dogodnością dla pacjenta jest to, 
że trzeba pokazać całą skórę. Nie 
ma żadnych wyjątków, badamy się 
cali od stóp do głowy, w dobrym 
oświetleniu-lekarz ogląda każdy 
centymetr ciała. Dermatoskopię 
przeprowadza się przy użyciu 
specjalnej lupy z własnym źródłem 
światła. Nie naruszamy ciągłości 
skóry i badanie jest kompletnie 
bezbolesne.

Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka są to wszystkie okoliczności, które 

mogą, choć nie muszą, prowadzić do powstania nowotworu. 
Najważniejszymi są:

● Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, zarów-
no słońce, jak i sztuczne opalanie, czyli solaria; promienio-
wanie UVA oraz UVB może być jednakowo szkodliwe, choć 
to drugie jest istotniejsze.

● Kumulacyjna ekspozycja na słońce (także w dzieciń-
stwie) z poważnymi słonecznymi oparzeniami skóry ma 
ścisły związek ze zwiększonym ryzykiem zachorowania 
na czerniaka.

● Jasny fototyp skóry (rasa biała, włosy rude albo blond, 
wysoka skłonność do oparzeń słonecznych daje pewną 
predyspozycję do czerniaka).

● Wiek i płeć (od wielu lat ryzyko zachorowania wzrasta 
u kobiet i wzrasta wraz z wiekiem).

● Wcześniejsze zachorowania (u ok. 5-10% osób wcze-
śniej chorujących na czerniaka można się spodziewać 
powtórnego zachorowania).

● Dodatni wywiad rodzinny, czyli występowanie czer-
niaka u osób blisko spokrewnionych, zwiększa ryzyko 
czerniaka.

● Mnogie znamiona (u osób z minimum pięcioma zna-
mionami o wielkości powyżej 6 mm ryzyko zachorowania 
jest wyższe niż u osób bez znamion).

● Zespół znamion atypowych (minimum 50 znamion o 
średnicy powyżej 2 mm – rzadkie schorzenie dziedziczone 
w złożony sposób).

● Obecność znamion wrodzonych zwłaszcza olbrzymich 
(występują u ok. 1% populacji).

● Immunosupresja, czyli celowe hamowanie aktywności 
układu odpornościowego u chorych, np. po transplantacji 
narządów. U ludzi otrzymujących ciągłe leczenie immuno-
supresyjne wzrasta ryzyko czerniaka.

● Podłoże genetyczne (odpowiedzialne za ok. 3% 
zachorowań).

fot. Z.P.

Mięso czerwone – potwierdzo-
no, że zwiększa ryzyko nowotwo-
rów okrężnicy i odbytu, a wyniki 
sugerują też nowotwory trzustki, 
płuc, przełyku, żołądka, prostaty  
i macicy. Najbardziej niebezpiecz-
ne są przetwory mięsne (wędliny) 
– podwyższają ryzyko zachoro-
wania na raka okrężnicy o ok. 36 
proc. przy jedzeniu 100 g dziennie. 
W pieczonym i grillowanym mię-
sie powstają związki rakotwórcze.

Nabiał – badania sugerują, że 
zwiększa ryzyko nowotworu pro-
staty, jednak z drugiej strony dieta 
z dużą zawartością wapnia zmniej-
sza ryzyko raka jelita grubego.

Tłuszcz (ogółem) – jego nad-
miar może podwyższyć ryzyko 
raka piersi u kobiet. Dieta nisko-
błonnikowa z wysokim udziałem 
tłuszczów, szczególnie zwierzę-
cych (typowa dieta polska), sprzyja 
wyższym stężeniom estrogenów  
i wolniejszemu ich metaboli-

Te produkty nam szkodzą...
Są produkty, których spożywanie, wg naukowców, zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Oto  niektóre z nich.

zmowi (nadmiar estrogenów jest  
w mniejszym stopniu usuwany  
z kałem i z powrotem wchłaniany 
do wątroby).

Białko – nadmiar białka, 
głównie zwierzęcego, zwiększa 
stężenie hormonu IGF-1 (insuli-
nopodobny czynnik wzrostu 1), 
który sprawia, że komórki szybko 
się dzielą. O ile u dzieci powodu-
je to, że organizm rośnie, o tyle  
u dorosłych nadmierna stymulacja 
podziałów komórkowych może 
promować rozwój raka.

Cukry i wysokoprzetwo-
rzone węglowodany – sprzyjają 
nadwadze, podwyższają stężenie 
insuliny, która w dużych ilościach 
jest hormonem pronowotworo-
wym, i wywołują insulinoopor-
ność, zwiększają procesy zapalne  
w organizmie.

Alkohol  – potwierdzono, 
że zwiększa ryzyko raka ust, 
krtani, gardła, przełyku, piersi, 

jelita grubego u mężczyzn, praw-
dopodobnie też raka jelita grubego  
u kobiet i raka wątroby. Ryzyko 
zachorowania na raka okrężnicy 
zwiększa się o 25 proc. przy piciu 
2 kieliszków wina dziennie lub 1/2 
litra piwa w porównaniu do osób 
niepijących. Nawet niskie i umiar-
kowane picie alkoholu podwyższa 
ryzyko nowotworu piersi (alkohol 
zmienia metabolizm estrogenów).

Sól – dieta bogata w produkty 
solone zwiększa ryzyko nowotwo-
rów nosogardzieli i żołądka. Sól 
podrażnia błonę śluzową.

Napoje gazowane - po które 
często sięgamy zwłaszcza w lecie, 
nie mają w sobie żadnej wartości 
odżywczej, witamin czy minera-
łów. Przeciwnie mają w swoim 
składzie ogromną ilość frukto-
zowego syropu kukurydzianego, 
cukru, barwników roślinnych, 
bromowanego oleju roślinnego, 
który jest środkiem zmniejszają-

cym palność. Dodatkowo znaj-
dziemy w nich aspartam i inne 
substancje chemiczne. Negatyw-
nie wpływają na funkcjonowanie 
całego organizmu.

Piwo - lubiane przez mężczyzn, 
to główne źródło nitrozamin, które 
mają właściwości kancerogenne, 
więc osoby pijące bursztynowy 
płyn są bardziej zagrożone rakiem 
trzustki, niż ci, którzy okazjonal-
nie po niego sięgają.

Wszelka spleśniała żyw-
ność - sprzyja powstawaniu raka 
wątroby. Jeśli nie chcemy tej 
chorobie pomagać, powinniśmy 
„jak ognia” unikać wszelkiej sple-
śniałej, nadpleśniałej żywności.  
Zawiera bardzo szkodliwe dla 
nas alfatoksyny.  Nie wystarczy 
odcięcie fragmentu np. nadgniłej 
marchewki. To, co widzimy gołym 
okiem to zaledwie „wierzchołek 
góry lodowej”, niewielki fragment 
zakażonej żywności. Wewnątrz  

już od dłuższego czasu namnażają 
się i rozprzestrzeniają szkodliwe 
związki. Nadpleśniały produkt 
należy wyrzucić, utylizować cały 
i nie karmić nim zwierząt.

Suplementy diety -  W kilku 
badaniach stwierdzono, że wy-
sokie dawki tych preparatów nie 
tylko nie pomagają, ale wręcz 

mogą szkodzić zwiększając ryzyko 
rozwoju choroby nowotworowej. 
A to głównie dlatego, że zawie-
rają dużo różnych dodatkowych 
substancji, które wcale nie są 
potrzebne. Wchłanianie zawartych  
w nich związków pro-zdrowotnych 
jest niewielkie, zwykle wynosi kil-
ka-kilkadziesiąt procent. 

Oferujemy możliwość bezpłatnej rehabilitacji bez kolejek obej-
mującą m.in.: laseroterapię, magnetoterapię, elektroterapię, 
terapię ultradźwiękami, lampy solux, krioterapię, hydromasaże, 
masaże i ćwiczenia indywidualne z rehabilitantami.

Piotrków Tryb., Dmowskiego 38 tel. 44 733 90 77  
www.piotrkowskiecentrumzdrowia.pl

czynne 8.00 – 18.00.
/Materiał promocyjny

• urologia
• alergologia/pediatria 
• dermatologia
• endokrynologia 
• psychologia

Piotrkowskie Centrum Zdrowia

specjalności:

• ortopedia: 
• neurologia 
• kardiologia
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Od kilku lat jest pani twarzą 
takich przemian w sposobie 
odżywiania i prowadzenia zdro-
wego stylu życia. Skąd u pani 
pomysł by samemu zmienić swój 
sposób odżywiania się?

Anna Guzik: – Sądzę, że to 
przychodzi do każdego w swoim 
czasie, być może do niektórych 
w ogóle nie przychodzi taka po-
trzeba spojrzenia na swoje życie  
z perspektywy i zastanowienia się 
co należało by zmienić, co należa-
łoby poprawić. Ale myślę, że ten 
zdrowy styl życia to jest przede 
wszystkim nasze lepsze codzienne 
funkcjonowanie, jeśli odżywiamy 
się prawidłowo, dostarczamy 
naszemu organizmowi witamin, 
mikroelementów i makroelemen-
tów to wtedy lepiej on funkcjonuje, 
a co za tym idzie lepiej pracujemy, 
nasz mózg lepiej pracuje, jesteśmy 
w stanie wytrzymać długotrwały 
wysiłek, wszystko składa się  
w jedną całość. 

Pani pochodzi ze Śląska, 
kuchnia śląska słynie z tego, że 

Od czasu do czasu pozwalam sobie 
na smakołyki kuchni śląskiej

O żywieniowych grzeszkach i zdrowym stylu życia rozmawiamy z Anną 
Guzik. Aktorka znana między innymi z ról Żanety z serialu „Na Wspólnej” 
i tytułowej „Heli w opałach”, od kilku lat jest prowadzącą programy „Zdro-
wie na widelcu” i „Grzeszki na widelcu”, w których przekonuje Polaków do  
rozsądnego i prawidłowego odżywiania się oraz do dbania o siebie.  

jest kuchnią kaloryczną i bardzo 
pyszną, czy trudno było z niej 
zrezygnować?

Anna Guzik: – Przyznam 
szczerze, że nie. Oczywiście 
uwielbiam kuchnię śląską i od cza-
su do czasu sobie na nią pozwalam, 
natomiast ja nawet jedząc, kiedy 
byłam nastolatką i ta kuchnia była 
moją codziennością, to jakbym 
była przesycona tą kuchnią. Było 
jej jakby za dużo. Brakowało mnie 
czegoś lżejszego. Myślę, że teraz 
jest to tak fajnie wyważone. Na 
co dzień jem zdrowo, niekiedy 
pozwalając sobie na te smakołyki, 
które pamiętam z dzieciństwa. Ale 
w takich proporcjach.

Jak więc wygląda codzienny 
jadłospis Anny Guzik?

Anna Guzik: – Absolutnie 
płatki owsiane na śniadanie, są one 
z jogurtem, z ziarnami i owocami, 
to jest dla mnie taka solidna dawka 
błonnika, witamin i zastrzyku 
energii na dłuższy czas. To jest 
taka moja podstawa. A potem… 
ja uwielbiam zupy, a ponieważ 

teraz wkraczamy w taki okres 
jesienno-zimowy, kiedy te zupy 
nas rozgrzewają, poza tym one też 
są świetne kiedy przechodzimy 
na dietę, bo są rozgrzewające, 
wypełniające żołądek, dodają 
energii więc na pewno jem te zupy. 
A potem to już co fantazja pod-
powie. Ale raczej jakby dla mnie 
podstawą stało się to śniadanie, 
które musi być,  nie omijam tego 
śniadania, bo ono ustawia orga-
nizm na cały dzień i sprawia, że 
człowiek potem nie jest głodny  
i nie rzuca się na wszelkie potrawy 
z wilczym głodem. 

A grzeszki w postaci spoży-
wania cukru? Zdarzają się pani?

Anna Guzik: – No niestety, cu-
kier to jest podobno nasze najwięk-
sze uzależnienie i ja to absolutnie 
potwierdzam, ponieważ ja próbuję 
się pozbyć tego cukru od wielu lat  
i jakoś mi nie wychodzi. Nie 
jestem uzależniona od żadnych 
innych używek, natomiast ten cu-
kier cały czas gdzieś powraca więc 
chyba faktycznie jest największym 
uzależnieniem. 

fot. YoAnna

O zaletach ruchu i prawidło-
wego odżywiania opowiadali 
profesjonalni trenerzy, kucharz 
i dietetyk. W tym celu w cen-
tralnym miejscu galerii obok 
fontanny powstały strefy odpo-
wiadające każdemu z zagadnień. 
Gospodynią kulinarnej strefy 
była Karolina Sadura – uczest-
niczka trwającej edycji Hell’s 
Kitchen Polska i szefowa kuch-

Zdrowy styl życia w Focus Mall Piotrków Trybunalski
Nie od dziś wiadomo, że podstawą zachowania dobrej 
kondycji i samopoczucia jest prowadzenie zdrowego 
trybu życia. O tym, jak ważne są: zbilansowana dieta, 
aktywność fizyczna oraz dobry stan psychiczny, klienci 
galerii Focus Mall Piotrków Trybunalski mogli przekonać 
się w dniach 15-16 października podczas imprezy pod 
hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

ni restauracji Shifudo. Dzięki 
świeżymi pełnym witamin pro-
duktom powstały zdrowe dania, 
które klienci  mogli spróbować. 
Goście  mogli także skorzystać  
z konsultacji z dietetykiem. 

Strefę ruchu zapewnił nowo 
otwar ty, k lub StepONE Fit-
ness. Udostępnił urządzenia 
do ćwiczeń – rowerki, bieżnie, 
steppery i orbitreki. Wszelkie 

aktywności sportowe odbywały 
się pod okiem trenera, który tak-
że udzielił specjalistycznych rad. 
Dodatkowo, każdy kto ćwicząc 
na dostępnym sprzęcie spalił 50 
kalorii mógł wesprzeć lokalne 
szkoły. Każde 50 spalonych 
kalorii, to 5 zł dla danej szkoły. 
Cała kwota uzbierana podczas 
dwóch dni zostanie przeznaczona 
na zakup sprzętu.

Wiedząc jak ważną sferą 
dobrego samopoczucia jest kon-
dycja psychiczna, Focus Mall 
zorganizował również konsulta-
cje z psychologiem z piotrkow-
skiej fundacji „Ty, ja, razem”.

Podczas imprezy nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci. 

Wszyscy uczestnicy imprezy 
mogli wziąć udział w licznych 
zabawach i konkursach. 

Fot. facebook.com/Focus Mall Piotrków

fot. KB

/Materiał promocyjny
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Ubierz się i zjedz
Podstawowe zasady zacho-

wań prozdrowotnych są nam 
wpajane od dziecka. Śniadanie  
– w tym sezonie powinno być dość 
obfite i o ile to możliwe ciepłe. 
Powinniśmy się również ubierać 
stosownie do pogody. Nie ma nic 
złego w staromodnym być może 
dla młodszych pokoleń ubieraniu 
się „na cebulkę”. Ranki bywają 
bardzo chłodne, a potem się ocie-
pla. Wówczas można zdjąć jedną 
lżejszą warstwę odzieży. Osoby, 
które więcej chodzą niż jeżdżą 
samochodami powinny przeprosić 
w tym sezonie kalesony. Starsze 
kobiety sięgają w tym okresie 
po cieplejszą bieliznę spodnią. 
Młodsi oraz osoby bardziej ak-
tywne fizycznie mogą korzystać  
z dobrodziejstw odzieży ter-
micznej.

Dobrze jest zaopatrzyć się  
w solidną kurtkę – wiatroszczelną 
lub puchową.
Po drugie ruch

Aby wzmocnić nasz system 
immunologiczny, potrzebujemy 
ruchu na świeżym powietrzu. 

W zależności od wieku i indy-
widualnych preferencji mogą to 
być spacery, bieganie, pływanie, 
jazda na rowerze, rolkach. Kiedy 
spadnie śnieg, znajdźmy czas na 
rzucanie śnieżkami, szaleństwa 
na sankach czy lepienie bałwana 
z najbliższymi. Mróz jest tak na-
prawdę naszym sprzymierzeńcem. 
Aktywność fizyczna pobudza 
wytwarzanie limfocytów, krwi-

Przejście jesieni w zimę nie musi oznaczać przeziębienia
nek, które chronią nasz organizm 
przed drobnoustrojami chorobo-
twórczymi. 
Hartowanie ciała

Nie polega ono na niepotrzeb-
nym eksponowa-
niu organizmu na 
zimno. Chodzi 
o zaplanowane 
post ępowa n ie. 
Wiąże się ono  
z wystawianiem 
nie tylko na zim-
no, ale także na 
wiat r i słońce, 
którego w sezo-
nie jesienno-zi-
mowym bardzo 
p o t r z ebujemy. 
Aby rozpocząć 
ten proces, można 
podczas kąpieli 
stosować naprze-
miennie zimne  
i ciepłe pryszni-
ce. Zaczynamy 
od prysznica dość 
ciepłego (ok.20 
stopni) i powo-
l i  och ładzamy 
strumień wody, 
którym płuczemy ciało. Orga-
nizm należy hartować w sposób 
stały, bez długotrwałych przerw. 
Specjaliści nie zalecają hartowa-
nia rozpoczynać na przykład od 
kąpieli w przeręblu. W ten sposób 
można sobie tylko zaszkodzić. 
Pomocne mogą być także wizyty 
w grocie solnej lub w kabinie 
krioterapii. Ale w przypadku tej 

ostatniej, trzeba skonsultować 
się z lekarzem. Efekty daje już 
10-15 zabiegów. Podnoszą one 
odporność, pobudzają krążenie  
i przynoszą ulgę w bólach stawów. 

Można z niej korzystać, jeżeli nie 
mamy kłopotów z krążeniem i nie 
przebyliśmy zawału. Po wyjściu  
z komory krioterapii niezbędny 
jest wysiłek fizyczny, aby rozgrzać 
wychłodzony organizm.
Gdy już coś złapiemy zioła, leki 
lub homeopatia

Istnieje pogląd, że na wszystkie 
dolegliwości są naturalne środki, 

które być może po prostu nie zo-
stały jeszcze odkryte. Zwolennicy 
kuracji blisko natury zalecają na 
odporność stosowanie miodu (na 
przeziębienie najlepiej lipowy), 

naturalnych mikstrur z imbiru, 
cytryny i goździków. Kiedy zaata-
kuje nas już infekcja, niezawodny 
jest czosnek, ale trzeba go lubić  
i uważać, ponieważ obniża ci-
śnienie. Kolejny dobry środek 
to sok malinowy lub z czarnego 
bzu, ale najlepszy jest oczywiście 
ten sporządzony samodzielnie. 
Istnieje także wiele mieszanek ziół 

o działaniu uodparniającym. W ich 
skład wchodzą m. in. owoce czar-
nej porzeczki, aronii, dzikiej róży, 
hibiskus, liście pokrzywy, melisy.  
Z dobrze znanych kuchennych 

przypraw działanie wspo-
magające układ odporno-
ściowy mają: majeranek, 
rozmaryn, tymianek, estra-
gon, cynamon, gorczyca, 
kminek, oregano, papry-
ka, czosnek niedźwiedzi, 
pieprz, imbir, cząber, goź-
dziki, szałwia, ziele jeżów-
ki, kora wierzby, tarniny, 
rumianek i inne. Niestety są 
osoby, które mogą być uczu-
lone na część ze wskazanych 
ziół. Przy ich stosowaniu 
zaleca się więc obserwację 
organizmu i oczywiście 
pomoc doświadczonych 
zielarzy. W przypadku ziół 
efekty przynosi długotrwałe 
ich stosowanie.

Leki tradycyjne – być 
może ich efekty są szybsze, 
bardziej widoczne. Nie-
mniej jednak wywołują 
skutki uboczne. Dlatego też 
trzeba bacznie obserwować 

swój organizm jaka jest jego 
odpowiedź na używanie danego 
specyfiku. Nie ma co dopatrywać 
się u siebie wszystkich skutków 
ubocznych, ponieważ podczas 
testów klinicznych niektóre z nich 
występują u zaledwie u 1 lub 2% 
badanych. Żadnych leków nie po-
winno się używać bez konsultacji 
z lekarzem lub choćby farmaceutą.

Jeżeli chodzi o leki home-
opatyczne, to mają one swoich 
zwolenników i przeciwników. 
Podobno nie mają skutków ubocz-
nych. Dlatego lubiane są przez 
młode mamy i kobiety w ciąży. 
Przeciwnicy twierdzą, że w tym 
przypadku działa bardziej efekt 
placebo oraz wiara pacjenta we 
właściwości lecznicze tychże le-
ków. W tym przypadku „podobne 
leczy się podobnym”. Dobranie 
odpowiedniego leku homeopa-
tycznego wymaga bardzo dobrej 
znajomości pacjenta i jego daw-
nych oraz obecnych dolegliwości.

Przeziębienie należy wygrzać 
i wyleżeć minimum przez 5-7 
dni, ale decyzję o tym jak długo 
mamy pozostać w domu, powinien 
podjąć lekarz.
Szczepienia

Na grypę chorujemy w za-
sadzie od października do mar-
ca w sukurs przychodzą nam 
tutaj szczepionki. Nawet jeżeli 
po szczepieniu zachorujemy –  
choroba może mieć łagodniejszy 
przebieg. Jednak i tutaj nie brak 
kontrowersji. Szczepionka za-
wiera kilka zabitych szczepów 
wirusa. Co roku musi być „nowa”, 
ponieważ wirusy mutują i udosko-
nalają się. Zaszczepić przeciwko 
grypie powinny się zwłaszcza 
osoby starsze, którym trudniej 
zmagać się z atakami choroby,  
i u których występują powikłania 
po przebytej chorobie. W grupie 
seniorów grypa może powodować 
nawet zagrożenie życia.

Pomarańcze na jesień i zimę
Zbliża się sezon, w którym 

pomarańcze i inne cytrusy będą  
u nas najsmaczniejsze.

K r a j a m i  p r z o d u j ą c y -
mi obecnie w ich produkcji 
są Hiszpania, Włochy, Grecja  
i Stany Zjednoczone.

Te aromatyczne owoce mają 
swoich zwolenników i przeciw-
ników. Zawierają tak ważne dla 
organizmu substancje, jak beta 
karoten, dość znaczną 
ilość witaminy C 
oraz te z grupy 
B – między 
innymi kwas 
f o l i o w y , 
który jest 
ważny dla 
n a s z e g o 
s y s t e m u 
nerwowego. 
Poza tym są 
źródłem pota-
su, odpowiedzial-
nego za regulację 
ciśnienia krwi. Podobno już jedna 
pomarańcza w ciągu dnia zaspo-
kaja dzienne zapotrzebowanie na-
szego organizmu na witaminę C. 
Jest to witamina, której organizm 
nie przechowuje, a jej nadmiar wy-
dalany jest z moczem oraz potem. 
W wersji naturalnej – z owoców 
i warzyw jest ona zdecydowanie 
lepiej przyswajalna niż w formie 
tabletek. Pomarańcze są także 
źródłem błonnika pokarmowego, 
który z kolei usprawnia funk-
cjonowanie układu trawiennego.  
Z tego względu powinno się je jeść 
wraz z białymi błonkami, które 
oddzielają poszczególne cząstki. 
Ta błonka zawiera także pektyny  

i witaminę P. Poza tym poma-
rańcze zawierają też związki  
o działaniu przeciwbakteryj-
nym. Do wykorzystan ia na-
daje się również skórka tych 
egzotycznych owoców. Przesma-
żona w cukrze stanowi do-
datek do ciast i deserów, ale  
o tym wiedziały już nasze 
babcie. Rewelacyjne  
w smaku są rów-

nież kon-
fitury 

poma-
rańczowe, któ-

r ym od robi na 
skórki nadaje spe-

cyficzną goryczkę.
W  k o s m e t y c e 

ma z  kolei  zastosowa-
n ie olejek pomarańczowy z 
kwiatów pomarańczy. Nosi on 
nazwę neroli i jest pozyskiwany  
w procesie destylacji. Olejek ten 
ma właściwości uspokajające, 
tonizujące i przeciwdepresyjne, 
łagodzi objawy zespołu napię-
cia przedmiesiączkowego. Jest 
dobry dla cery tłustej ze wzglę-
du na właściwości regulujące 
wytwarzanie sebum. Jest rów-
nież sprzymierzeńcem w walce  
z trądzikiem różowatym. Pomaga 
także w zwalczaniu rozstępów 
po ciąży oraz na skutek szybkiej 
utraty masy ciała. Redukuje 
wypadanie włosów, działa także 
leczniczo na skórę głowy, kiedy 

mamy problem z łupieżem. Nie 
zaleca się używania go w trakcie 
ciąży oraz w stanie nierozcień-
czonym bezpośrednio na skórę.

Ze względu na jego właściwości 
używa się go w aromaterapii oraz  

w  ek sk lu z y w nych 
p e r f u m a c h  

i wodach toale-
towych takich 
ja k choćby 
Vet iver  od 
Guerla i na , 
Dahlia Noir 
Givenchy’ego 

czy Lady Mil-
lion Absolutely 

Gold od Paco 
Rabanne’a.
J e d n a  z  g a -

t u n k ó w  p o m a r a ń c z y 
gorzkiej używana jest do wytwa-
rzania olejku bergamotowego,  
a ten z kolei do produkcji lubianej 
zwłaszcza w sezonie jesiennym 
herbaty Earl Grey.

Spożywanie pomarańczy po-
maga w chorobach i przypadło-
ściach takich jak: grypa, zgaga, 
wzdęcia, szkorbut, gorączka, 
osteoporoza, przy nadciśnieniu 
tętniczym oraz podczas infekcji 
dróg oddechowych.

Niestety cytrusy są także silnie 
alergizujące. Ich przeciwnicy do-
strzegają słusznie fakt, że owoce 
często zrywa się, gdy są jeszcze 
niedojrzałe. Muszą przetrwać 
transport – w związku z tym są 
pryskane preparatami, które mają 
zapobiegać ich psuciu się. Dlatego 
tak ważne jest ich dokładne mycie 
przed obraniem.

(mw)

OGŁOSZENIE

AUTOREKLAMA
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Atrybuty kobiecości
Ewa dziś ma 49 lat. Jest kobietą 

niesamowicie zaradną życiowo. 
Opowiedziała nam swoją historię 
podczas rozmowy telefonicznej.

- To było w 1998 roku. Mia-
łam 32 lata. Zaczęło się od guzka  
w piersi. Pojechałam do domu 
na wakacje do mamy i od razu 
wiedziałam, że będzie źle. Stan-
dardowo USG, biopsja cienkoigło-
wa. Z wynikiem lekarze przyszli 
we dwoje. Ukucnęli obok mnie  
i padło „To nowotwór” - wspomina 
Ewa. - Kazali mi znaleźć doktora. 
Dobra, pomyślałam. Wróciłam 
do domu i zaczęłam obdzwaniać 
przychodnie. Nie mogłam znaleźć 
tego lekarza, którego mi polecili. 
Okazało się, że był z Wielunia. 
Chyba wtedy czę-
ściowo to do mnie 
dotarło, rozpłakałam 
się. Wiedziałam, że ja 
muszę do niego już, 
teraz, a jego nie ma. 
Całkowicie rozwalił 
mnie bukiet marga-
retek od koleżanek, 
kiedy przyszły mnie 
odwiedzić w szpitalu.

Jak kobieta re-
aguje na utratę tego 
co w pewnym sensie 
stanowi o jej kobie-
cości? - Usunięto mi 
pierś. Dwa tygodnie 
pobytu w szpitalu. 
Później jeździłam 
przez listopad i gru-
dzień na ściąganie 
takiego płynu chłon-
ki. Ściągano mi to 
igłą spod pachy, bo  
z piersią usuwa się 
węzły chłonne i ten 
płyn nie ma jak od-
pływać. Po opera-
cji patrzysz, nie ma 
piersi, ale ja byłam 
świadoma,  że po 
pięciu latach pójdę 
na operację plastycz-
ną. Komfortowe to 
nie jest. Wiesz, że 
proteza nie będzie 
się układała tak, jak 
wcześniej pierś – 
wspomina Ewa.

Po chemii
Jak to było po 

pierwszej chemioterapii? - Do-
jechałam do domu i zaczęły się 
wymioty. Najgorzej było rano. Na 
początku nie wiesz, o co chodzi. 
Przy trzeciej miałam dość już 
kiedy pielęgniarka otwierała strzy-
kawkę. Ten zapach odrzuca. - To 
nie boli, to męczy. Potem nie mo-
żesz jeść, denerwują cię wszystkie 
zapachy, smaki - tłumaczy Ewa.

Mówi się, że chory jest tak 
zapatrzony w swoje cierpienie, że 
reaguje bardzo egoistycznie, co 
zresztą w przypadku takiej sytu-
acji dziwić nie może. - To zależy. 

Żyję pomimo raka!
Nie tylko celebryci wygrywają walkę z rakiem. Chorzy i zwycięzcy są wśród nas. Trudno sobie na-
wet wyobrazić, co czuje osoba, która słyszy tę diagnozę, a jeszcze trudniej spróbować wczuć się  
w sytuację chorego w trakcie walki z nią. Swoimi przeżyciami zdecydowali podzielić się z nami Ewa 
i Marek, mieszkańcy naszego miasta i regionu.

Jeśli jesteś w szpitalu, to między 
sobą pacjentki sobie pomagały. 
Podwoziłyśmy się na chemię. Go-
rzej reaguje się na ludzi z zewnątrz 
- opowiada 49-latka.

Zawsze byłam silna baba 
Kiedy Ewa zachorowała , 

mieszkała w Zduńskiej Woli, 
pracowała w szwalni, gdzie 
szyli bieliznę dla włoskiej fir-
my. Wszystkich bliskich miała  
w maleńkim miasteczku w Biesz-
czadach. W trakcie choroby mu-
siała wrócić do domu rodzinnego.

Jak ważne jest wsparcie bli-
skich? - Ja myślałam, że dam sobie 
radę. Zawsze byłam silna baba. 
Dotarło do mnie, że niepotrzeb-
nie się sama męczyłam. Dopóki 

nikogo przy sobie nie miałam, 
to się męczyłam. Potem, kiedy 
wróciłam do mamy i Zbyszka, 
było już znacznie łatwiej. Byli przy 
mnie każdego dnia w szpitalu.  
I o to chodzi. Potrzebujesz pomocy 
przy głupim zakładaniu skarpet, 
pójściu do kibla.

W przypadku Ewy rak wrócił 
jak bumerang... - Podczas choroby 
dostałam zaproszenie na badanie 
genetyczne. Mutacja genu BRCA1, 
który mam, w dalszej kolejności 
atakuje narządy rodne. Nie po-
szłam – opowiada. To był duży 

błąd. - Gdybym wtedy się przeba-
dała, pewnie poszłabym na opera-
cję usunięcie narządów rodnych. 
I nie przechodziłabym tego drugi 
raz – dodaje. - Nawrót według 
specjalistów następuje w ciągu  
5 lat. U mnie to było po 10 latach. 
Wtedy to jest nowa choroba.

Trzeba zaznaczyć, że obecność 
tej mutacji genu nie zawsze musi 
powodować chorobę nowotworo-
wą. Dlatego też test wykrywający 
powinna zrobić każda kobieta 
powyżej 25 roku życia, u której  
w rodzinie wystąpił chociażby 
jeden przypadek raka piersi lub 
jajnika. Jeżeli jest się w grupie 
ryzyka, test można wykonać za 
darmo. W innym przypadku to 
koszt około 300 zł. Do analizy 

pobiera się próbkę krwi.

Nie tylko kobiety
Z Markiem spotykamy się  

w jego biurze. To pogodny męż-
czyzna w sile wieku. 

Jak to się zaczęło? - Przyje-
chała koleżanka tak jak ty teraz. 
To ona zasugerowała, że może 
mam chorobę wątroby lub płuc 
ze względu na podkrążone oczy. 
Powiedziałem jej, że mam takie 
zawsze. Naciskała. Zresztą żona 
też, nawet bardziej - uśmiecha się 
Marek. - Zgodziłem się, by zrobić 

kontrolne prześwietlenie płuc. 
Trzeba było wziąć skierowanie od 
lekarza pierwszego kontaktu. Za-
pytał, po co mi to. Powiedziałem, 
że palę i warto byłoby zrobić. Le-
karz machnął ręką, stwierdził, że 
przy takich papierosach nie warto. 
Roentgen wykazał, że mam guza 
8,6 cm na lewym płucu. Do mnie 
to długo nie docierało.

Dalsze badania to tomogra-
fia, oczywiście prywatnie, bo 
państwowo długo trzeba czekać. 
Po diagnozie przeszedł operację 
w szpitalu w Tuszynku, po 10 
dniach. - Lekarz zapytał, ile czasu 
potrzebuję, by załatwić zaległe 
sprawy. Nie docierało wtedy do 
mnie, o czym on mówi. Cały czas 
tłumaczyłem sobie, że może przy-

wlokłem to coś z egzotycznych 
krajów – mówi Marek. - Od nikogo 
nie usłyszałem: „Zostało panu 
tyle, czy tyle miesięcy, lat życia”.

„Ale się pan opier...”
Najgorsza trauma? Sześć ty-

godni po usunięciu guza. - Do-
stawałem bardzo silną chemię. Ja 
po chemii nie wymiotowałem. Po 
siedmiu dniach, kiedy się obudzi-
łem, poduszka była pełna włosów. 
Pochylam się nad umywalką,  
a tam włosy – wspomina męż-
czyzna. - Do końca walczyłem, 

by ich nie ścinać. Najgorsza była 
reakcja niektórych ludzi. „Ale się 
pan opier...” rzuciła jedna kobieta. 
- Markowi drży głos. - Powie-
działem jej, żeby się zastanowiła, 
co mówi.

Nawrót choroby nastąpił po 
3 miesiącach. - Jak zobaczy-
łem drugi wynik tomografii, 
to się załamałem. Wznowa jest 
w tym samym organie, tylko 
w innym miejscu. Drugi raz 
chemię przechodziłem gorzej. 
Najtrudniej radioterapię, byłem 
sam w Centrum Onkologii. Tutaj 
była ze mną rodzina. Kiedy nie 
masz co robić, cały czas myślisz  
o chorobie, to wykańcza. Z nie-
którymi chorymi spotykałem 
się na drugiej chemii... Znajomi  

w szpitalu układali sobie od 
nowa życie i planowali, co gdy-
by... - Marek zawiesza głos. - Pa-
dały teksty typu „dobrze by było, 
gdybym dożył do maja, żeby 
żona miała po mnie emeryturę”. 
Rodzinom się o tych myślach nie 
mówi. Myślę, że u mnie również 
rodzina najtrudniej to zniosła. 
Oni byli w pełni świadomi. Syn 
miał wtedy maturę.

Kiedyś się na raka umierało
W czasie chemii nie odbierał 

telefonu. Kiedy ktoś dzwonił, 

oddawał telefon żonie. Każdy 
chce wiedzieć, ale pytania, jak 
się czujesz w tym momencie są 
głupie. - Co ja mam powiedzieć 
takiej osobie? - pyta Marek. - Naj-
gorzej jest ze starszymi osobami. 
Nie rozumieją, że wiele w leczeniu  
i diagnostyce się zmieniło. Żyją 
stereotypami sprzed wielu lat. 
Myślą, że rak to wyrok. Kiedyś 
się raka nie diagnozowało, kiedyś 
się na raka umierało. Ja jakby nie 
zdawałem sobie z tego do końca 
sprawy. Przychodziły takie myśli, 
że może się nie obudzę, że to może 
być za miesiąc... 

Drugi guz był nieoperacyjny. 
Pani profesor zapytała, czy by-
łem na naświetlaniach. Powie-
dział, że nie. „To pan będzie” 

– padło. - Ważne, 
by  t r a f ić  do  do -
brej kliniki, takiej, 
gdzie zaopiekują się 
tobą kompleksowo. 
Wraz ze wsparciem 
psychologicznym – 
kontynuuje. - Trzeba 
mieć świadomość 
konieczności zro-
bienia porządnych 
badań diagnostycz-
nych -  podk reś la 
Marek. - Niewiele 
osób wie o bada-
niach takich jak PET 
(Pozytonowa Tomo-
graf ia Emisyjna - 
przyp. red.). Skanuje 
to część organizmu  
i precyzyjnie można 
okreś l ić, w jakim 
stanie są narządy. 
Nie każdy rodzaj 
r a k a  w y c h o d z i  
z krwi. Teraz każdą 
infekcję w zasadzie 
przechodzę gorzej 
niż przed chorobą. 
Jestem wtedy bardzo 
osłabiony. Zapalenie 
płuc na przykład by-
łoby dla mnie spo-
rym zagrożeniem.

Dziś rak to nie 
wyrok skazujący

Nasi rozmówcy 
oboje podkreślają, 
że najistotniejsze jest 
szybk ie wykrycie 
„niechcianego loka-

tora”, czyli komórek rakowych  
w organizmie. Na drugim miejscu 
w walce z nowotworem sytuują 
siłę psychiki oraz wsparcie ro-
dziny. Podstawą jest oczywiście 
właściwe leczenie. Zarówno Ewa, 
jak i Marek zapytani o wiarę 
stwierdzili, że to przeżycie było im 
do czegoś potrzebne. Nie stracili 
wiary. Są wdzięczni za każdy dany 
im dzień życia.

Małgorzata Wawrzyniak

(na prośbę jednego z bohate-
rów jego imię zostało zmienione)
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