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Brakuje Ci słońca? Cierpisz 
na wiosenne przesilenie? 
Weź sprawy w swoje ręce. 
Recepta jest 3-składnikowa. 
STR. II

Naturalne sposoby walki  
z chorobami. Dziś ostatnia 
część poradnika „Słynne 
leki na 100 dolegliwości”. 
STR. III-VI
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AMD: Czy grozi nam epidemia ślepoty?
Rozmowa z dr hab. n. med. Katarzyną Michalską-Małecką – STR. VII
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U
porczywy katar, zaczer-
wienione oczy, podraż-
nione gardło, podwyż-

szona temperatura. Łatwo to 
pomylić z przeziębieniem. – Pi-
łam syropy, zażywałam neosi-
ne i aspirynę, poleżałam parę 
dni w łóżku, ale nie pomogło. 
Wciąż czuję się ,,rozbita”. Pew-
nie potrzebny będzie antybio-
tyk – skarżyła się parę dni temu 
młoda pacjentka, przytykając 
do ,,zmaltretowanego” nosa 
chusteczkę higieniczną. – Mam 
uczulenie  na pyłki roślin, ale to 
chyba jeszcze nie pora, jest do-
piero początek marca – dodała 
 przekonana, że ,,złapała” jakie-
goś wrednego wirusa.  

Z
 łapała, ale właśnie pyłki 
leszczyny, olchy, a może 
wiązu? Trudno wyroko-

wać, choć te rośliny kwitną naj-
wcześniej – leszczyna ,,sieje 
spustoszenie” u alergików już 
od lutego. Jakieś dwa, trzy ty-
godnie później zaczyna się cały 
,,wysyp” pyłków. Przy łagodnej 
zimie – jak tegoroczna – wiosna 
już teraz ,,kapie” nam z nosa.  

A
 życie życiem i większość 
moich pacjentów alergi-
ków nie zadbała wcześ-

niej o wiosenne samopoczucie. 
Nie radzę im wypatrywać prze-
biśniegów, tylko jak najszybciej 
przeprowadzić immunotera-
pię, czyli odczulanie. To ostatni 
dzwonek! Bo później będzie już 
można jedynie łagodzić objawy 
alergii, zażywając odpowiednie 
leki. Ale dobrane przez alergo-
loga, nie te dostępne bez recep-
ty, które jeśli na coś działają, to 
na ,,odchudzenie” portfela. a

Zawsze zdrowie
 
GORSZE SAMOPOCZUCIE związane z przesileniem wiosennym jest faktem 
i dotyka wielu osób. Wahania temperatur, ciśnienia, brak słońca, niedobór war-
tościowych witamin i mikroelementów, i w końcu znikoma aktywność fizyczna – 
wszystko to nie pozostaje bez wpływu na nasz nastrój. 

Dr Violetta Jurczyk-Stanisław-
ska, lekarka rodzinna, medy-
cyny pracy oraz internistka

Wiosna nie czeka 
na kalendarz, ale 
już kapie z nosa!

Przychodzi pacjent do lekarza

Pamiętajcie o profilaktyce!  

Jak radzić sobie z alergią? Pamiętajcie, 
że stężenie pyłków w miastach rośnie 
wieczorem – zamykajcie wtedy okna.

Macie pytania?   
Nasi lekarze rodzinni 

Wam pomogą.  
Piszcie na adres: 

zawszezdrowie@dz.com.pl

Kobieta dojrzała: czy jest 
skazana na emeryturę? 
 
A Czego pragnie i jaka jest kobieta 
50+? Jak zmienia się wraz z wiekiem 
kobiecy organizm? Menopauza – jak 
ją przetrwać i nie zwariować? Jak 
zadbać o zdrowie intymne? Seks 
po 50-tce – czy jest skazany na eme-
ryturę? Na te i wiele innych pytań od-
powie prof. Wioletta Skrzypulec-Plin-
ta podczas wykładu otwarte-
go na Śląskim Uniwersytecie Me-
dycznym w Katowicach.  
Spotkanie odbędzie się 16 marca 
o godz. 15 przy ul. Medyków 18 
(Katowice-Ligota), w auli A3 
im. W. Zahorskiego. Wstęp 
jest wolny. Zaproszone są 
panie 50+, ale i młod-
sze.  
Prof. Wioletta 
Skrzypulec-Plinta jest 
specjalistą ginekolo-
giem-położnikiem, 
endokrynologiem, 
seksuologiem. Na co 

dzień kieruje Katedrą Zdrowia Kobie-
ty ŚUM. Ma na koncie kilkaset publi-
kacji naukowych  i tyle samo nagród 
i wyróżnień , w tym prestiżową: ,,Le-
karz – Przyjacielem Kobiety”.  
a AMA 
 
Tydzień  dla mózgu  
na Uniwersytecie Śląskim 
A Od 14 do 18 marca 2016 r.  Uniwer-
sytet  Śląski w Katowicach zaprasza 
na  cykl bezpłatnych wykładów i war-
sztatów  organizowanych  w ramach 

Świa-

towego Tygodnia  Mózgu. Wydarze-
nie  jest adresowane do studentów, 
uczniów oraz osób, które interesują 
się możliwościami i ograniczeniami 
ludzkiego mózgu. 
Naukowcy UŚ, Polskiej Akademii 
Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, 
a także specjaliści CINiBA odpowie-
dzą m.in. na pytania: ,,W jaki sposób 
mózg  zapamiętuje trasę i jak tworzy 
mapy pamięci przestrzennej? “ albo 
,,Co mózg niemowlaka wie o świecie 
i jak to badać? “. Z kolei podczas war-
sztatów będzie można m.in. zapro-
gramować robota  lub wytyczyć  
ścieżkę dostępu do informacji, które 

mają dla nas wartość. Wszystkie 
spotkania będą odbywać się  

od godz. 17  w CINi BA  
w Katowicach  

(ul. Bankowa 11a).  
Wstęp na  wykłady jest 
wolny. Udział w warszta-
tach wymaga wcześniej-
szej  rejestracji na stronie: 
www.ciniba.edu.pl 
a AMA

 W TYM TYGODNIU  NIE PRZEGAP:

Za mało słońca? Poszukaj go na własną rękę. Warto!

N
 a przełomie pór ro-
ku, kiedy myślami 
jesteśmy już 
przy wiosennych 
dniach, ale pogoda 

za oknem wciąż jeszcze przypo-
mina o zimie, nierzadko trudno 
jest wykrzesać potrzebną 
do normalnego funkcjonowania 
energię... Choć dni stają się co-
raz dłuższe, to pogodowe ano-
malia potrafią mocno namieszać 
w naszych organizmach. Prze-
łom wiosny i zimy u sporej licz-
by osób wiąże się ze spowolnie-
niem procesów metabolicznych, 
wypadaniem włosów, kiepską 
kondycją skóry i ogólnym osła-
bieniem. Główną przyczyną złe-
go samopoczucia jest brak słoń-
ca, które odpowiada m.in. 
za produkcję witaminy D oraz 
serotoniny, bez której organizm 
jest bardziej podatny na depre-
sję. Jeśli w ostatnich dniach je-

steś wewnętrznie rozbity, apa-
tyczny, łatwo wyprowadzić cię 
z równowagi i... nieustannie 
chce ci się spać, to znak, że wio-
senne przemęczenie dopadło 
również ciebie. Recepta na zmia-
nę tego stanu jest 
trójskładnikowa: po pierwsze –
warto zmienić  dietę, po drugie – 
suplementować witaminę D3, 
po trzecie – więcej się ruszać, 
najlepiej na świeżym powietrzu.  

 
Niedobory uzupełniaj dietą 
Posiłki o tej porze roku starajmy 
się przygotowywać tak, aby za-
wierały  jak najwięcej witamin 
i minerałów. Wczesną wiosną, 
oprócz sezonowych warzyw 
i owoców, ich kopalnią są mro-
żonki, których Polacy jedzą cią-
gle za mało. Dobrze również się-
gać po bardziej wartościowe pro-
dukty, zamieniając np. pieczy-
wo pszenne na razowe. W trosce 
o uzupełnienie w organizmie 
witaminy D   (90 proc. Polaków 
ma jej niedobór!) warto wprowa-
dzić do diety tłuste ryby (makre-
la, łosoś) oraz wzbogacić ją pro-

duktami mlecznymi oraz jajka-
mi.  

Latem całkowite zapotrzebo-
wanie na witaminę D pokrywa-
ne jest w naturalny sposób, gdy 
jesteśmy na dworze, bowiem  
witamina D3 syntetyzuje się 
przez naszą skórę pod wpływem 
słońca. Od września do kwietnia, 
kiedy słońca jest coraz mniej, 
warto ją suplementować. Leka-
rze podkreślają, że jest to jedyny 

suplement diety, który można 
przepisać sobie na własną rękę.  

Do niedawna witaminę D ko-
jarzono wyłącznie z korzystnym 
wpływem na układ kostny. Wia-
domo było, że jej niedobory gro-
żą krzywicą u dzieci, a u star-
szych osób, zwłaszcza kobiet 
po menopauzie – osteoporozą 
i związanymi z nią złamaniami. 
Dzięki rozwojowi nauk medycz-
nych mamy coraz więcej dowo-

dów na to, że witamina D działa 
na cały organizm, niezależnie 
od wieku. Lista  schorzeń zwią-
zanych z  jej niedoborem  jest 
bardzo długa – począwszy 
od choroby układu sercowo-na-
czyniowego, przez cukrzycę, 
nadciśnienie tętnicze, nowo-
twory – w tym rak piersi i jelita 
grubego, choroby autoimmu-
nologiczne, reumatoidalne za-
palenie stawów, stwardnienie 

rozsiane, infekcje związane z ob-
niżeniem odporności, aż po de-
presję.  

 
Zażyj świeżego powietrza 
Choć promieni słonecznych nie 
da się zastąpić sztucznym świat-
łem, to warto, aby w naszym co-
dziennym otoczeniu dominowa-
ły teraz jasne, ciepłe barwy 
i wręcz nadmiar oświetlenia. Do-
datkowe lampy w domu z moc-
niejszymi żarówkami, stale od-
słonięte rolety i zasłony oraz bar-
wne dodatki, takie jak narzuty, 
pledy i poduszki – wszystko 
to spowoduje, że organizm bę-
dzie pozytywnie odbierał otocze-
nie, a sztuczne światło pobudzi 
go do normalnego funkcjonowa-
nia. Drugą ważną rzeczą jest spę-
dzanie  czasu na świeżym powie-
trzu. Jeśli to możliwe  – warto zre-
zygnować z porannej podwózki 
samochodem do pracy i przejść 
się lub skorzystać z komunikacji 
miejskiej. Weekendowe leżenie 
na kanapie warto zastąpić space-
rem po okolicy lub wyjazdem 
w góry. a AMA

Twoje zdrowie
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„Gdy osądzasz 
innych – nie 
pokazujesz,  
jakimi oni są  
– pokazujesz, 
jaki Ty jesteś” 

Wayne Dyer

Motto tygodnia

Niedobór słońca  sprawia, że chce nam się spać. Zamiast kolejnej filiżanki kawy – lepszy będzie spacer
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z okazji największych w Polsce XLIII Targów BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ NATURY
i Spotkań z medycyną naturalną, które odbędą się w dniach 18-19-20 marca 2016 r. 
w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2.
W dodatku wiele interesujących porad i artykułów, m.in.: Możesz sam uzdrowić swoje serce
• Naturalne sposoby wydłużania życia • Najzdrowsze jest to, co zielone • Boska woda

Zapraszamy do lektury i ogłaszania się w dodatku. Zgłoszenia pod nr tel. 32 634 23 39

Bliżej zdrowia, bliżej natury
Już we wtorek
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To już szósta, ostatnia część na-
szego poradnika „Słynne leki 
na 100 pospolitych dolegliwoś-
ci”. Tym razem przedstawiamy 
m.in. naturalne sposoby na ży-
laki, bóle stóp, wzmocnienie or-
ganizmu, zgagę, zatrucia czy 
ukąszenia. Porady są autorstwa 
Zbigniewa Przybylaka. 

Nasz poradnik ułożony jest 
w porządku alfabetycznym, po-
przednie części ukazały się dwa 
tygodnie temu i przed tygod-
niem. A już za tydzień, w piątek, 
18 marca polecamy porady ojca 
Grande. Warto zebrać całą ko-
lekcję! a 

S 
SKÓRA – spękania. Jesienią, 
gdy nie było trudno o soczy-

ste i winne jabłka oraz wosk 
pszczeli, nasze babunie przystę-
powały do sporządzania maści, 
kremów usuwających spękania 
na rękach. Taki domowy kosme-
tyk łatwo można przygotować 
i dzisiaj. A oto receptura ze sta-
rego poradnika: „wymieszać ra-
zem dokładnie 30 dag niesolo-
nego masła, 15 dag żółtego wo-
sku pszczelego, 15 dag drobno 
pokrojonych rodzynków bez pe-
stek oraz 15 dag obranych i po-
krojonych w talarki jabłek win-
nych. Składniki gotować na wol-
nym ogniu w garnku, tak długo 
aż kropla spuszczona na gorącą 
blachę nie przestanie skwier-
czeć. Potem jeszcze gorącą ma-

sę, ostrożnie, by się nie popa-
rzyć, wyciska się przez płócien-
ną chustę do naczynia napełnio-
nego wodą różaną. Po ostygnię-
ciu oddziela się ją od wody 
i wkłada do słoików”. 

Wodę różaną nasze babcie, 
tak jak współczesne kosmetycz-
ne firmy, stosowały głównie 
do nadania ładnego zapachu 
kremom, maściom i wodom. Je-
żeli wody różanej nie posiada-
my, można wycisnąć masę 
do zwykłej wody albo wody 
z dodatkiem kilku kropli olejku 
różanego albo innego łagodne-
go olejku naturalnego. 

 
SKÓRA – świąd, zapalenia 
W medycynie ludowej, w kura-
cjach leczących różnorakie do-

legliwości skórne, między inny-
mi trądzik, świąd, zapalenia 
i zgrubienia skóry, wykorzysty-
wano dosyć często octy 
nagietkowe. Takim preparatem 
smarowano również miejsca 
kontuzjowane oraz brodawki. 
By zlikwidować narośla, z regu-
ły smarowania powtarzano do-
syć często, niekiedy także ob-
wiązywano nałożony na bro-
dawkę tamponik namoczony 
w occie nagietkowym.  

Sporządzanie octu nie jest 
trudne. Przygotowuje się go po-
dobnie jak nalewki. Około 15 ml 
spirytusu i 70 ml (niecała jedna 
czwarta szklanki) octu spirytu-
sowego 10-procentowego, ale 
można też użyć dobrego octu 
winnego, wymieszać dokładnie 

z 50 g drobno pokrojonego ziela 
nagietka, zawierającego też po-
marańczowe kwiaty. Wymie-
szać i odstawić na około 10–14 
dni. Jak najczęściej wstrząsać. 
Potem przecedzić, przelać 
do butelek i używać w razie po-
trzeby. 

 
STOPY – zmęczenie, obrzmienie  
Szczególnie latem dokuczają 
różne nabrzmienia, opuchlizny, 
bóle żylaków. Jak łagodzić tego 
typu dolegliwości? 

 
Dobroczynne masaże  
Najbardziej skuteczne i nieo-
dzowne, zdaniem naturalistów, 
okazują się przemywania chłod-
ną lub ciepłą wodą. Tego rodza-
ju zabieg warto wykonywać dwa 

razy dziennie. Po myciu zawsze 
trzeba nogi dokładnie wytrzeć, 
jeszcze lepiej byłoby, gdyby uda-
ło się znaleźć kilka minut na so-
lidny masaż ręcznikiem. Wyko-
nujemy go, pocierając skórę, naj-
lepiej na stopach, potem stop-
niowo coraz wyżej, ruchem 
od dołu ku górze. Po masażu 
można natrzeć stopy kremem. 

Bardzo poprawia krążenie 
krwi w kończynach oraz orzeź-
wia masowanie stóp i nóg mięk-
ką szczoteczką. Posługiwanie się 
szorstkim ręcznikiem daje po-
dobny efekt.  

Masaż rozpoczynamy od pal-
ców, po czym przesuwamy 
szczotkę energicznymi ruchami 
ku górze.

Powrót do naturalnych metod
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Czytaj więcej a STR. IV-VI

Słynne leki
na 100 dolegliwości

Monika Krężel 

m.krezel@dz.com.pl

DZIŚ: VI, ostatnia część PORADNIKA 
Za tydzień, 
W PIĄTEK:  

Ojciec Grande
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T 
TRĄDZIK – też liszaje, egze-
my i inne dermatozy  

Najprostszą kuracją polecaną 
przy różnego rodzaju wypry-
skach, trądzikach jest pijanie 
herbatek ekspresowych z ziela 
bratka, 1–2 szklaneczki dziennie. 
Herbatki można dosładzać mio-
dem. Większe dawki ziela mo-
gą spowodować niekiedy wy-
mioty, należy więc stosować je 
ostrożnie. 

 
Przymoczki 
Dobroczynne bywa również 
stosowanie przymoczków na-
sączonych odwarem z ziela. 
Odwar sporządza się, zalewając 
1 łyżkę ziół szklanką wody let-
niej. Potem na małym ogniu 
podgrzewać pod przykryciem, 
nie dopuszczając do wrzenia 
przez około 5 do 10 minut. Od-
stawić do wystudzenia. Nasą-
czać odwarem ligninę, watę, na-
kryć gazą i przyłożyć na miejsce 
objęte trądzikiem. Przymoczki 
pomocne są też przy liszajach, 
egzemach i innych dermato-
zach, zapobiegają pękaniu na-
czyń włosowatych. Zamiast 
odwaru można stosować okła-
dy z naparu lub zaparzonego 
ziela. 

 
Proszki z bratka 

Ziele bratka należy do najbar-
dziej popularnych ziół poleca-
nych przy różnych dolegliwoś-
ciach skórnych. Drobne zmiany 
skórne kuruje się kąpielami 
z dodatkiem odwaru z ziela 
bratka. Korzystne efekty uzy-
skuje się po dłuższym czasie 
stosowania. 

Kuracja przy dolegliwoś-
ciach dróg oddechowych, dróg 
moczowych, białych upławach, 
skórnych wyrzutach, złej prze-
mianie materii, reumatyzmie 
polega na jadaniu 2–3 razy 
dziennie proszku ziela bratka. 
Jednorazowa porcja to mniej niż 
pół małej łyżeczki. Można pro-
szek rozpuścić w wodzie z mio-
dem. 

 
Ziółka z pokrzywą 
Ziele bratka wchodzi w skład 
popularnych mieszanek prze-
ciw różnym skórnym wyrzu-
tom. Najczęściej łączy się je 
z zielem pokrzywy, rdestu pta-
siego, skrzypu, korzeniami 

mniszka lub łopianu, liśćmi 
orzecha włoskiego oraz kwia-
tem bzu czarnego. A oto jedna 
z mieszanek. Zmieszać równe 
części ziela bratka, liści pokrzy-
wy, ziela rdestu ptasiego i korze-
nia mniszka. 1 łyżeczkę mie-
szanki zalać szklanką wrzątku. 
Pozostawić pod przykryciem 
na 5 do 10 minut. Dziennie pić 2 
szklanki herbaty, najlepiej ma-
łymi porcjami między posiłka-
mi. 

 
Uczulenie na mleko 
Mnożą się różnego rodzaju aler-
gie, także na mleko. Nie należy 
jednak zbyt szybko rezygnować 
z tego wartościowego pokarmu. 
Doświadczenia wskazują, że 
wiele dzieci nietolerujących 
krowiego mleka może spoży-
wać mleko kozie, zresztą zdecy-
dowanie wartościowsze. Po-
nadto przy uczuleniach warto 
mleko testować i koniecznie po-
dawać je w postaci jak najbar-
dziej naturalnej. Dotyczy to 
również innych produktów nie-
mlecznych. Kolejna prosta za-
sada to podawanie bardzo ma-
łych ilości i bardzo często. Nie-
kiedy uczulenie znika przy po-
dawaniu świeżego mleka dojo-
nego ręcznie, a nie dojarką. Wte-
dy eliminuje się resztki substan-
cji czyszczących, często wywo-
łujących uczulenia. 

 

U 
UKŁUCIA, UŻĄDLENIA, 
UKĄSZENIA 

Przy użądleniach pszczół naj-
pierw należy usunąć żądło. 
Dawni lekarze naturaliści tak ra-
dzili to wykonywać: „Zwilża się 
paznokieć wielkiego palca i po-
suwa nim nacisnąwszy po silnie 
naprężonej skórze w miejscu 
skaleczonym, tak długo, aż się 
żądło, względnie trucizna wy-
sunie. Żądło trzeba najprzód 
wydobyć”.  

Współcześni lekarze są tego 
samego zdania, ponieważ uwa-
żają, że nie należy wyciągać 
żądła, chwytając dwoma palca-
mi za jego koniec, ponieważ po-
woduje to wyciśnięcie resztek 
jadu, lecz należy żądło najpierw 
podważyć paznokciem lub koń-
cem szpilki, potem delikatnie 
usunąć. 

 
Zimne okłady 
Medycyna naturalna i ludowa 
radzi okładać miejsce ukłucia 
zimnymi okładami wody, twa-
rogu. Pomocne w takich przy-
padkach bywają też okłady z oc-
tu, cytryny, z zimnej gliny i mle-
ka. Wcierać też można sok z ce-
buli lub oliwę, natrzeć ranę 
amoniakiem (tutaj chodzi o roz-
puszczony węglan amonu (dop. 
ZP) albo smarować całą ukłutą 
ranę lub nogę ciepłą oliwą. 

 
Nalewki i mydło 
Kolejnym pomocnym środkiem 
jest eter, którym nacieramy 
miejsca bolące, zmywamy na-
lewką z pomornika lub octem 
aromatyzowanym i okładamy 
liśćmi rojnika pospolitego. Sku-
tecznie łagodzi również skutki 
ukąszenia natarcie kawałkiem 
selera. 

Na Kujawach zalecano 
na miejsca użądlone kłaść kom-
presy z zimnej wody lub wody 
z octem, ciepłego mleka, spiry-
tusu. Przykładano również 
mydło, jakikolwiek stołowy 
przedmiot oraz dojrzały ogórek. 

 
Kojące liście babki i szałwii 
Ukłucie przez osy i pszczoły le-
czy się nakładaniem na opuchli-
znę roztartych świeżych liści 
babki lub szałwii. Dobre są kom-
presy ze świeżo startego ziem-
niaka. Zalecano kłaść na zranio-
ne miejsce rozmiażdżone liście 
mięty wodnej lub pietruszki. 
Podobnie działa pokrojony ko-
rzeń pietruszki. W starym po-
radniku domowym przed stu 
laty radzono przykładać zwilżo-
ną wodą sól kuchenną albo 
smarować po prostu śliną. 

Powyższe rady odnoszą się 
również w większości do ranek 
po ukłuciach komarów lub in-
nych owadów. W takich przy-
padkach można też smarować 
obolałe miejsca nalewką aloe-
sową. Jak radzą dawne kalenda-
rze, gdy cierpimy z powodu po-
gryzienia pcheł i pluskiew, skó-
rę należy wytrzeć spirytusem 
karbolowym i popudrować tal-
kiem. Z kolei kleszczy nie nale-
ży wyrywać ze skóry, lecz lekko 
zmyć terpentyną. 
 
Odstraszanie komarów 
I jeszcze dwie rady, jak uchronić 
się od ukąszenia komarów. 
Onegdaj smarowano na wy-
cieczkach i spacerach skórę olej-
kiem anyżowym, goździko-
wym lub koprowym. Z kolei 
po ugryzieniu zwilżano ją spiry-
tusem mentolowym. Od koma-
rów zabezpieczało także doda-
wanie do wody przy myciu kil-
kunastu kropel następującej 
mieszaniny: 1/3 części olejku 
goździkowego, 8 części wody 
kolońskiej i 32 części spirytusu. 
 
Pająki niegroźne 
I jeszcze o pająkach. Występu-
jące w Polsce nie są groźne. Zaś 
po ich ugryzieniach ranki, miej-
scowy ból, swędzenie, zaczer-
wienienie, obrzęk można likwi-
dować, podobnie jak w przy-
padku ukąszeń innych owadów, 
poprzez zimne okłady, odkaża-
nie ranek. 
 
UPAŁY 
Z powodu kaprysów pogody 
cierpią osoby uskarżające się 
na dolegliwości krążeniowe, re-
umatyczne, nad- i niedociśnie-
niowcy, nerwicowcy, alergicy, 
astmatycy. Z własnego do-
świadczenia każdy wie, że naj-
zdrowsza, poprawiająca samo-
poczucie, jest pogoda słonecz-
na, wyżowa.  

Wtedy czujemy przypływ sił 
witalnych, chętniej i sprawniej 
wstajemy z łóżka, mamy więcej 
ochoty do pracy. Ten lepszy re-
laks, wzrost witalności tłuma-
czy się przede wszystkim ko-
rzystnym oddziaływaniem 
światła. Promienie słoneczne 
odbierane przez siatkówkę, 
w postaci impulsów nerwo-
wych, usprawniają pracę nasze-

go mózgu, różnych organów. 
Słonecznej pogodzie powinna 
towarzyszyć też odpowiednia 
temperatura, w granicach 21 st. 
C, wilgotność powietrza rzędu 
50 proc. i szybkość wiatru moż-
liwie niewielka. 

Tak idealne warunki wystę-
pują rzadko. Częściej więc mu-
simy spotykać się z inną pogo-
dą. Jak ona na nas wpływa? 
Otóż swego czasu ciekawe ba-
dania na ten temat przeprowa-
dzili eksperci Światowej Orga-
nizacji Meteorologicznej.  

Dowiodły one, że w czasie 
burz liczba wypadków w fabry-
kach wzrasta nawet do 20 proc., 
w kopalniach o 12 proc. Wypad-
ki na drogach zdarzają się nawet 
o 70 proc. częściej. Stąd wnio-
sek, że przed albo w trakcie bu-
rzy lepiej nie prowadzić pojaz-
dów. 

 
Parność dokucza najbardziej 
Najbardziej niekorzystnie od-
bieramy ciepłą i parną pogodę. 
W wielkich miastach odnoto-
wano w tym czasie najwięcej 
zgonów. Biometeorolodzy ra-
dzą więc wtedy więcej wypo-
czywać, nie podejmować zbyt 
wielkich wysiłków, jadać lekko 
strawne posiłki, zażywać profi-
laktycznie leki, środki wzmac-
niające, zwłaszcza ziołowe. 
Wiadomo bowiem, że zwięk-
szona wilgotność powietrza  
obniża witalność, działa de-
presyjnie, sprzyja też rozwojo-
wi niektórych bakterii.  

Wysokie temperatury z ko-
lei osłabiają pracę nerek, obcią-
żają serce, obniżają odporność 
na infekcje, pogarszają krążenie, 
osłabiają refleks. 
 
USTA – zapalenie dziąseł 
Winko nagietkowe, ale przede 
wszystkim rozcieńczoną wodą 
nalewkę nagietkową, (recepta – 
patrz: kobiece dolegliwości) 
można z powodzeniem wyko-
rzystywać zewnętrznie do płu-
kania gardła przy anginie i ust 
przy zapaleniu dziąseł. 

 
WĄTROBA – obrzmienie 
Pijać regularnie codziennie 
po 2–3 szklanki herbaty z maje-
ranku. 1 łyżeczkę ziół zalać 
szklanką wrzątku (patrz też: za-
trucia alkoholowe). 

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI 
ORGANIZMU 
Doskonale uodparnia i wzmac-
nia organizm, chroniąc go 
przed infekcjami, witaminowa 
herbatka z dodatkiem pokrzywy. 
Zmieszać równe części kwiatu li-
py, liści pokrzywy oraz witami-
nowych owoców leśnych, dzikiej 
róży, berberysu, czarnego bzu, 
głogu i tarniny. Jedną łyżkę mie-
szanki zalać szklanką wrzątku. 
Pozostawić pod przykryciem 
około 10 minut. Po lekkim wy-
studzeniu dodać łyżkę miodu li-
powego oraz łyżkę soku z czar-
nej lub czerwonej porzeczki. Mo-
żemy też dodać kilka kropli na-
lewki z propolisu. W ten sposób 
dodatkowo wzmocnimy działa-
nie herbaty antybiotycznymi 
związkami zawartymi w propo-
lisie. Dziennie w okresach zagro-
żenia grypą pić między posiłka-
mi 2–3 szklanki bardzo ciepłej 
herbaty. Jedną szklankę najlepiej 
wieczorem na godzinę albo dwie 
przed snem. 

 
Herbaty witaminowe 
Kiedy czujemy już pierwsze 
oznaki grypy, przeziębienia, wte-
dy z podanej mieszanki ziołowej 
możemy również sporządzić do-
skonałą herbatkę napotną w spo-
sób następujący. Do szklanki 
wsypać łyżeczkę mieszanki wi-
taminowej, dodać łyżeczkę su-
szonych malin oraz łyżeczkę 
kwiatu lipy. Zalać szklanką 
wrzątku. Odstawić na kilka mi-
nut. Dosłodzić miodem lipo-
wym. Wypić jednorazowo po-
woli, łykami trzy czwarte szklan-
ki gorącej herbaty, najlepiej 
w trakcie moczenia nóg w gorą-
cej wodzie przed udaniem się 
do łóżka. 

Miodowe kuracje wzmacnia-
jące 
Poniżej przytaczam kilka porad 
Edwarda Kałużnego, autora 
książki „Pszczela apteka”. Świe-
że miody są najbardziej cenne 
i godne polecenia w kuracjach. 
Najlepiej oczywiście stosować 
produkty dosłownie prosto z ula. 

Jeden kilogram otrąb pszen-
nych (najlepiej z upraw natural-
nych) zagotować w 2 litrach wo-
dy. Trzymać na ogniu aż do uzy-
skania objętości 1 litra. Dodać 
dwie łyżki miodu i ponownie za-
gotować. Stosować w rekonwa-
lescencji przy wyniszczających 
chorobach dwa razy dziennie 
po jednej szklance. Oczywiście 
może być to również środek 
wzmacniający przy osłabieniu, 
przemęczeniu. 

Zagotować półtorej szklanki 
mleka pełnego i pół szklanki 
płatków owsianych. Odstawić 
na 15 minut. Przemieszać. Dodać 
dwie łyżki miodu i cztery łyżki 
śmietanki. Spożywać na śniada-
nie w celu wzmocnienia organi-
zmu po chorobach. 

Młode listki orzecha włoskie-
go wysuszyć bez dostępu świat-
ła i utrzeć na proszek. Do łyżecz-
ki sproszkowanych liści dodać 
łyżeczkę miodu i ucierać aż 
do uzyskania jednolitej masy. Ja-
dać 2 razy dziennie po łyżeczce 
przy osłabieniu, w trakcie rekon-
walescencji. 

 

Z 
ZAPALENIE DZIĄSEŁ – 
patrz: usta 

 
ZAPARCIA 
Z dawien dawna ceniono korę 
kruszyny jako najlepszy, najsku-
teczniejszy środek przeczyszcza-
jący. Wchodzi ona w skład kilku 

Dokończenie ze a STR. III

b Niekiedy warto sięgnąć po naturalne, sprawdzone metody naszych babć. Medycyna  ludowa zna wiele sposobów walki z pospolitymi dolegliwościami

F
O

T.
 A

R
C

F
O

T.
 A

R
C

Zawsze zdrowie



Zawsze zdrowie •  Vwww.dziennikzachodni.pl
Polska Dziennik Zachodni 
Sobota–niedziela, 12–13 marca 2016

gotowych preparatów miesza-
nek i granulatów. 

Można używać odwarów 
z kory. Pół łyżki zalać szklanką 
letniej wody. Ogrzewać do wrze-
nia. Gotować pod przykryciem 
na wolnym ogniu 15–20 minut. 
Odstawić do wystudzenia. Prze-
cedzić. Uzupełnić do pełnej 
szklanki. Wypić pół szklanki wie-
czorem jako środek przeczysz-
czający. Mniej znanym środkiem 
są owoce kruszyny. Odwar z nich 
traktuje się jako łagodny lek prze-
czyszczający. Pół łyżeczki zalać 
szklanką wody. Gotować 
pod przykryciem 15–20 minut. 
Przecedzić. Pić po 1–2 łyżki. 

 
Przeczyszczający rabarbar 
Drugim bardzo popularnym zio-
łem przeczyszczającym są kłą-
cza i korzenie rzewienia dłonia-
stego, czyli po prostu rabarbaru. 
Zbiera się go w maju z roślin star-
szych, co najmniej trzyletnich. 
Surowiec suszy się w temperatu-
rze 30–40 st. C. Najprostszym 
specyfikiem przeczyszczającym 
jest odwar z korzenia. Łyżkę sto-
łową rozdrobnionych ziół zalać 
szklanką wody. Gotować 
pod przykryciem kilka minut. 
Odstawić. Przecedzić. Pić po pół 
szklanki dwa razy dziennie jako 

środek łagodnie przeczyszczają-
cy. Są też gotowe preparaty, za-
wierające rzewień. 
 
Sproszkowany szakłak 
Trzecią rośliną o właściwościach 
przeczyszczających jest szakłak. 
Wykorzystuje się korę i owoce 
krzewu. Najprostszy środek 
przeczyszczający sporządza się 
ze sproszkowanych owoców. 
Jedną łyżeczkę rozdrobnić 
w młynku lub w moździerzu. 
Zmieszać z dżemem, powidłami, 
miodem. Zjeść wieczorem. Po-
pić połową szklanki ziół, wody 
lub innego płynu. 

 
Szklanka wody z rana i śliwki 
Poza tym warto także z rana zaw-
sze na czczo wypić szklankę wo-
dy. W diecie uwzględnić dużo su-
rówek, owoców, otręby, razo-
wiec. Ułatwiają wypróżnianie 
maceraty z lnu (1 łyżkę nasion za-
lać szklanką zimnej wody, wypić 
po 12 godzinach) oraz śliwki, 
w różnej postaci. 

 
ZATRUCIA ALKOHOLOWE 
Przy zatruciach alkoholowych 
naturaliści radzą pić wolno, drob-
nymi łykami mocną kawę natu-
ralną. Dobrym lekiem jest też 
niesłodzony, naturalny jogurt lub 

kefir. Napoje przyjmuje się ma-
łymi łykami, dobrze mieszając ze 
śliną. 

 
Kwaśne mleko i maślanka 
Medycyna ludowa z kolei za-
chwalała na kaca kwaśne mleko, 
serwatkę, maślankę oraz sok 
z kwaszonej kapusty. Pomagają 
także zimne kąpiele i zimne 
kompresy na głowę. Wskazane 
są także spacery i lekki wysiłek 
fizyczny. Przy wszelkiego rodza-
ju odbijaniach łagodzi nieprzy-
jemne odczucie herbatka z any-
żu, rozmarynu, mniszka lub 
przetacznika. 
 
Soki na zgagę 
Po nadmiernym spożyciu alko-
holu, napojów gazowanych, 
przy objawach nadkwaśności, 
nerwicy i innych schorzeniach 
z reguły pojawia się nasilona zga-
ga. Jak ją złagodzić? Najlepiej wy-
pić powoli pół szklanki soku ze 
świeżych ziemniaków albo z po-
marańczy, cytryny, surowej ka-
pusty kiszonej lub jabłek. Picie 
soków można przedłużyć. Kil-
kudniowa kuracja likwiduje 
skutki sylwestrowego wyskoku 
bardziej skutecznie. Wtedy nale-
ży soki przyjmować dwa, trzy ra-
zy dziennie, zawsze przed jedze-
niem (patrz też: zgaga). 
 
ZATRUCIA ORGANIZMU 
Przy wszelkiego rodzaju zatru-
ciach organizmu, także w wio-
sennych kuracjach oczyszczają-
cych i odtruwających organizm, 
warto pijać herbatki z perzu. Spo-
rządzić je można bardzo łatwo. 
Łyżkę rozdrobnionych kłączy za-
lać szklanką wody. Ogrzewać 
do wrzenia i gotować powoli, 
na granicy wrzenia, kilka minut 
(od 5 do 10) pod przykryciem. 
Odstawić na kilkanaście minut. 
Przecedzić. Pić po pół szklanki 
trzy razy dziennie. Kuracja win-
na trwać co najmniej kilkanaście 
dni. Potem ją przerywamy na ty-
dzień i powtarzamy. 

Wspaniale też odtruwają mie-
szanki perzu z innymi podobnie 
działającymi chwastami. Można 
więc zmieszać w równych częś-
ciach trzy zioła: perz, rdest pta-
si, korzeń mniszka, albo pięć, 
oprócz wymienionych poprzed-
nich dodatkowo korzeń łopianu 
i ziele bratka. Przygotować i sto-
sować tak samo jak odwar z sa-
mego perzu. 

Korzystne bywa też miesza-
nie perzu z kwiatem lipy albo bzu 
czarnego. W takich przypadkach 
najpierw przygotowuje się 
odwar z perzu, a potem, po od-
stawieniu, dorzuca łyżeczkę zió-
łek i wszystko odstawia do na-
ciągnięcia na kilkanaście minut. 

ZĘBY – bóle 
Przy bólu zębów należy płukać 
usta odwarem z kory dębowej. 
Pomaga również trzymanie roz-
tworu sody oczyszczonej. Łago-
dzi ból żucie korzeni tataraku lub 
korzeni dzięgla leśnego. Warto 
również przyłożyć na bolący ząb 
kawałek cebuli, kamfory lub wa-
cik zmoczony olejkiem goździ-
kowym. Pomaga też nacieranie 
twarzy roztworem mentolu 
w spirytusie. 

W bólu rozprzestrzeniającym 
się na całą szczękę pomóc moż-
na ciepłymi okładami z rumian-
ku, ciepłymi płukankami z bab-
ki, kory dębowej, rdestu ptasie-
go i malwy. 
 
Nalewka na luźne zęby 
Gdy poruszają się zęby, zaś dzią-
sła są obrzękłe i krwawiące, nale-
ży płukać usta następującą na-
lewką. Garść szałwii, rumianku 
i melisy zalać 2 szklankami spi-
rytusu lub wina. Po naciągnięciu 
odcedzić, trzymać odrobinę na-
lewki w ustach przez chwilę. 
Chwiejące się zęby płukać także 
można kilka razy dziennie aloe-
sem (łyżeczka na szklankę wo-
dy). 

 
Ćwiczenia oddechowe i masaż 
Naturaliści radzili także robić 
ćwiczenia oddechowe – wyko-
nywać głębokie wdechy i zatrzy-
mywać powietrze tak długo, jak 
tylko jest to możliwe. Następnie 
szybko wypuścić i powtórzyć kil-
kakrotnie. Bardzo często ból zo-
staje złagodzony lub ustępuje zu-
pełnie. Oprócz oddychania po-
maga masaż. Należy silnie gła-
skać i nacierać kark i plecy w dół 
ciała. Również trzeba silnie gła-
skać mięśnie szczęki. Wycieranie 
całego ciała kończymy masażem 
rąk i nóg, najlepiej wełnianymi 
chustami, uprzednio ogrzanymi. 

Zdaniem zielarzy, do wszel-
kich zapaleń jamy ustnej, próch-
nicy, paradentozy niejako przy-
sposabiają różnorakie niedobo-
ry witamin, szczególnie: C, A i B. 

Trwałość zębów obniżają także 
zaburzenia pracy niektórych gru-
czołów wewnętrznego wydzie-
lania. Tak więc również wszelkie 
działania mające na celu uspraw-
nianie pracy organizmu, likwi-
dacje awitaminoz mogą mieć 
zbawienny wpływ na chronicz-
ne dolegliwości jamy ustnej. 

 
Staropolskie rady 
Warto również przytoczyć zale-
cenia medycyny staropolskiej. 
Przed wiekami uśmierzano tę 
przypadłość ciepłymi płukanka-
mi octu winnego, w którym go-
towano podwójną szczyptę pie-
przu (mieszczącą się na końcu 
noża). Uśmierzały też ból odwa-
ry z drzewa bzu. W dziurawe zę-
by wkładano bawełnę nasyconą 
kamforą. Uśmierzał ból także 
świeży olejek lniany, sok z na-
gietka. Ratowano się przykłada-
niem za ucho upieczonej w go-
rącym popiele rzepy. 

Z kolei medycyna ludowa Ku-
jaw na bóle zębów zalecała przy-
kładanie ałunu (siarczanu 
glinowo-potasowego), wódki lub 
spirytusu, denaturatu, jodyny, 
octu. Płukano też zęby odwarem 
kory dębowej, wywarem roz-
chodnika, dziewanny, tłuczo-
nych owoców głogu. 

 
Nabrzmienie wątroby 
Gdy czujemy nabrzmienie wą-
troby (twardość), warto przykła-
dać świeże, zielone liście kapu-
sty. Działa taki środek uspokaja-
jąco, uśmierzająco bóle. Warto go 
stosować również przy dolegli-
wościach pęcherzyka żółciowe-
go. Warstwę z 3–4 liści przykłada 
się co 4 godziny zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Warto za-
żywać także gotowy lek produ-
kowany z nasion ostropestu. 

Korzystnie działa mieszanka 
złożona w równych częściach 
z koperku, liści bobrka trójlistne-
go, liści mięty pieprzowej, ziela 
krwawnika i tysiącznika. Wszyst-
kie składniki dobrze wymieszać. 
Łyżeczkę ziół zalać filiżanką wo-
dy. Pozostawić 6–8 minut. Po od-
cedzeniu taki napar dawni natu-
raliści radzili dosłodzić cukrem 
lub zakwasić cytryną. Pić powo-
li łykami. 

 
ZGAGA 
Przeróżne niedomagania żołąd-
ka nasilają się bardzo często 
wiosną, w marcu, kwietniu i na-
wet jeszcze w maju, także jesie-
nią, w październiku, listopadzie, 
gdy zmiany pogody są szczegól-
nie częste i bardzo gwałtowne, 
co bardzo negatywnie odbija się 
na funkcjonowaniu organi-
zmów. Zwłaszcza jednak wios-
ną, po witaminowym, zimowym 

wygłodzeniu, wiele osób cierpią-
cych na zaburzenia pracy żołąd-
ka, całego systemu trawiennego 
zachowuje się jak przysłowiowy 
barometr. Wtedy również po ob-
fitszych posiłkach nasilają się 
przeróżne pieczenia, palenia 
w żołądku, dokucza zgaga, nie-
kiedy pojawiają się silniejsze lub 
słabsze bóle, kwaśne odbijania, 
gniecenia. 

Według naturalistów, popu-
larna zgaga, pieczenie są obja-
wem nadkwaśności żołądka, 
która powstaje z powodu nad-
miernego wydzielania kwasu 
solnego przez żołądek. Ta dole-
gliwość również może być skut-
kiem nerwicy, nieżytu żołądka 
i innych schorzeń. Nie należy jej 
lekceważyć, bo często prowadzi 
ona do owrzodzenia żołądka 
i dwunastnicy. 
 
Bez słodyczy i gazowanych na-
pojów 
Najprostszą i zarazem najsku-
teczniejszą kuracją przeciw tym 
wiosennym i jesiennym niedo-
maganiom żołądka bywa lekka 
dieta bez słodyczy, ciast, ciaste-
czek, cukierków, tłustych oraz 
smażonych i pieczonych potraw, 

zawiesistych sosów. Dobroczyn-
ne bywają lekkie posty owocowe 
i warzywne. Warto jadać sporo 
surówek. Konieczna jest też re-
zygnacja z palenia papierosów 
i picia alkoholu. Należy odstawić 
napoje gazowane, które fatalnie 
wpływają na pracę żołądka i ca-
łego układu trawiennego.  

Odradzają naturaliści rów-
nież stosowanie sody oczysz-
czonej, która łagodzi dolegli-
wość tylko na krótko, potem zaś 
pogłębia odczucie zgagi, piecze-
nia oraz inne niedomagania żo-
łądka. a 

Oprac. MOKR
Ciąg dalszy a STR. VI

Niekiedy warto sięgnąć po naturalne, sprawdzone metody naszych babć. Medycyna  ludowa zna wiele sposobów walki z pospolitymi dolegliwościami
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• Bogata oferta handlowa – zioła, miody, zdrowa żywność, kosmetyki i wiele innych produktów.
• Niekonwencjonalne terapie – m.in. bioterapia, diagnozy z oka, zabiegi na kręgosłupie.

Temat przewodni Spotkań z medycyną naturalną:
NIEZNANE PRAWDY O TYM CO NAS ZABIJA

W sali koncertowej interesujące wykłady:
• Bezcenna wiedza o tym, co powinniśmy jeść.
• Poznaj prawdę o chorobach przewlekłych.
• Stres – podstępny morderca.
• Czy szczepienia skłócą Polaków?

XLIII Targi Bliżej zdrowia, bliżej natury
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Dobroczynna herbatka z lipy 
Bardzo pomocne w łagodzeniu 
zgagi, pieczenia w żołądku są 
kuracje ziołami zawierającymi 
śluzy roślinne, które chronią 
błonę śluzową żołądka 
przed nadmiarem kwasów. 

Najprostszym i najłagodniej-
szym ziółkiem dobroczynnie 
wpływającym na pracę żołąd-
ka, zwłaszcza dodatkowo zner-
wicowanego, jest kwiat lipy. 
Herbatki z tego kwiatu z reguły 
pija się przy przeziębieniach, ale 
zawierają one sporo śluzu, więc 
z powodzeniem mogą wyko-
rzystać ich zalety cierpiący 
na zgagę i pieczenie. W przy-
padku osób nerwowych działa-
ją one także lekko uspokajająco. 
Herbatkami z lipy można zastą-
pić normalne herbaty i wtedy 
będziemy kurować się niejako 
przy okazji. Odstawić pod przy-
kryciem na kilka minut. Potem 
pić ciepłe zamiast zwykłej her-
baty, albo jeszcze lepiej 
przed posiłkami, trzy razy 
dziennie. 

 
Ziółka z prawoślazem 
Zwiększyć moc lipy można, 
sporządzając z jej dodatkiem 
mieszanki, w których będą rów-
nież inne zioła bogate w śluzy, 
między innymi prawoślaz i len. 
Trzeba zmieszać równe części 
kwiatu lipy, korzenia prawośla-
zu, siemienia lnianego, kłączy 

perzu, nasion kopru włoskiego, 
liści babki i kłączy tataraku. Jed-
ną łyżeczkę dokładnie wymie-
szanych ziół zalać szklanką 
wrzątku. Gotować na wolnym 
ogniu pod przykryciem, nie do-
puszczając do wrzenia przez 2–
5 minut. Odstawić do wystu-
dzenia. Pić 2–3 razy dziennie 
lekko ciepły odwar przed jedze-
niem. Kurację stosować przez 
około 14 dni. Potem po kilkud-
niowej przerwie można ją pow-
tórzyć. 

 
Kuracje sokiem z ziemniaków 
Autorzy sławnego poradnika 
zielarskiego „Vademecum fito-
terapii” radzą przy zgadze pijać 
sok z surowych ziemniaków. Pi-
ja się go 2–3 razy po małej fili-
żance, inni zielarze zalecają pi-
jać sok 2–3 razy dziennie po pół 
szklanki albo nawet nieco mniej 
– około jednej trzeciej szklanki. 
Sok nie jest zbyt smaczny, 
do smaku można więc dopra-
wić go kilkoma kroplami nalew-
ki miętowej, kropli miętowych 
albo herbaty miętowej. Zamiast 
mięty można dolać soku z cy-
tryny albo pomarańczy. 

Przygotowanie soku nie jest 
trudne. Należy wziąć około 0,5 
kg ziemniaków, najlepiej 
z upraw organicznych, wypro-
dukowanych bez nawozów 
sztucznych, bo wtedy ich dzia-
łanie leczące jest większe. Do-
brze, jeżeli jest to odmiana 
o fioletowoczerwonej barwie. 

Wybrać bulwy wolne od zazie-
leń, które zawierają trujące 
związki. Usunąć dlatego rów-
nież kiełki. Potem ziemniaki do-
kładnie wymyć szczotką 
pod bieżącą wodą i pokroić 
na kawałki, nie obierając ze 
skórki, a to dlatego, że właśnie 
pod skórką jest bardzo dużo 
wartościowych składników le-
czących. Plasterki wrzuca się 
do sokowirówki i odwirowuje. 
Otrzymany sok można krótko 
przechowywać w lodówce, ale 
najlepiej pijać jak najświeższy. 

 
ŻOŁĄDEK – niedomagania, bo-
leści (patrz też: zgaga) 
Korzeń goryczki dobrze wysu-
szony i drobno pokrojony zale-
wa się spirytusem. Zdaniem 

Kneippa, taka nalewka jest „je-
dynym środkiem na żołądek”. 
Do szklanki daje się 6–8 łyżek 
wody, dolewa 20–30 kropel ek-
straktu i pija codziennie przez 
dłuższy czas. Kuracja poprawia 
trawienie i apetyt. Gdy jakaś po-
trawa ciąży na żołądku, to ły-
żeczka nalewki w połowie 
szklanki ciepłej wody szybko 
usunie dolegliwości. 

 
ŻYLAKI 
Żylaki są schorzeniem coraz bar-
dziej powszechnym, zwłaszcza 
u pań. Najczęściej bywają skut-
kiem złego krążenia krwi i sta-
łego przemęczania kończyn. 
Kurując tę dolegliwość, trzeba 
nie tylko łagodzić zewnętrzne 
objawy i łączące się z tym boleś-

ci, ale również poprawić pracę 
całego organizmu. 

 
Więcej ruchu i surówek 
Zażywać trzeba ruchu na świe-
żym powietrzu, gimnastyko-
wać się. Dobroczynne jest przej-
ście na lekką dietę, najlepiej 
mleczno-jarską z dużą ilością 
owoców, surówek z warzyw 
i przypraw trawiennych. Dobrze 
trzeba się wysypiać, wypoczy-
wać od czasu do czasu z noga-
mi uniesionymi wyżej. Unikać 
ostrych przypraw, słodyczy, pa-
pierosów i alkoholu. Dbać o re-
gularne wypróżnienia. Ta opi-
nia zbieżna jest z poglądami 
sławnego prekursora przyrodo-
lecznictwa, ks. Kneippa. Pisał 
on już przed stu laty: „Jeżeli 
chcemy wyleczyć żylaki na no-
gach, wtedy tylko skutecznie to 
potrafimy, gdy zadziałamy 
na całe ciało i przywrócimy mu 
regularny obieg krwi”. 

 
Zimne kompresy i hartowanie 
Jedną z prostych metod popra-
wy krążenia w kończynach są 
zabiegi wodne. Warto obmy-
wać, polewać bolesne, ale nie 
otwarte jeszcze żylaki, zimną 
wodą. Najlepiej rano i wieczo-
rem. Korzystne bywają krótkie, 
1–2 minut, kompresy z zimnej 
wody.  

Zabiegi wykonuje się 3–4 
dni, potem zrobić dzień przer-
wy i powtarzać. Jest to również 
rodzaj hartowania organizmu. 

Na początku można stosować 
wodę o temperaturze pokojo-
wej. Korzystny bywa dodatek 
do wody odrobiny octu winne-
go. Wystarczy na litr wody wlać 
łyżkę octu winnego. 

 
Odwar do moczenia nóg 
W medycynie ludowej przy ży-
lakach znana była kuracja korą 
wierzby, korą dębu i kwiatem 
nagietka. Zmieszać równe por-
cje kory z jednego i drugiego 
drzewa. 2–3 garście mieszanki 
zalać 4 litrami wody i gotować 
na wolnym ogniu pod przykry-
ciem około 10 min. Po odstawie-
niu wrzucić do odwaru garść 
ziela nagietka. Po wystudzeniu 
moczyć nogi w odwarze. Warto 
też w trakcie moczenia polewać 
bolesne miejsca, jeżeli nie ma 
na nich ran. 

 
Kompresy z ziołowej papki 
Autorzy „Vademecum fitotera-
pii” radzili przy żylakach stoso-
wać kompresy z papki ze 
sproszkowanego korzenia ży-
wokostu albo roztworu nalew-
ki arniki.  

Do kompresów można wy-
korzystać odwar sporządzony 
z kory kasztanowca, kłączy ta-
taraku i kwiatu arniki. Równe 
części ziół wymieszać. Trzy łyż-
ki zalać czterema szklankami 
gorącej wody. Gotować na wol-
nym ogniu pod przykryciem 
około 10–12 minut. a  
Oprac. MOKR
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Pakiet obejmuje:
l   noclegi w komfortowych pokojach z łazienką, balkonem, telefonem, telewizorem 

i dostępem do Internetu
l   urozmaicone śniadania w formie bufetu szwedzkiego, w tym uroczyste śniadania 

Wielkanocne
l  obiady i kolacje serwowane w restauracji
l    konsultację z rehabilitantem na początku pobytu 
l  codzienne korzystanie z basenu 
 (w godzinach 7.00-21.00)
l  codzienne korzystanie z sali gimnastycznej i mini siłowni oraz stołu do bilarda
l  gimnastykę poranną w basenie
l  gimnastykę na sali gimnastycznej
l  jeden zabieg rehabilitacyjny dziennie* (dla osób dorosłych)
l  odnowę biologiczną bez ograniczeń (w dniu 27.03) – sauna promieniowa i jacuzzi
l   korzystanie z pokoju zabaw dla dzieci
l  parking

Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne oraz grupowe zajęcia ruchowe dostępne codziennie, 
poza dniem 27.03.

*drenaż, masaże ręczne, masaż podwodny oraz bicze szkockie – płatne dodatkowo

Dodatkowo w cenie:
l świąteczne menu 
l słodki bufet (w dniach 27-28.03)
l ognisko z pieczeniem kiełbasek
l wieczorek z muzyczną niespodzianką
l Śmigus Dyngus na basenie

Dla najmłodszych:
l malowanie pisanek
l gotowanie z Szefem Kuchni
l kinowy wieczór z projekcją bajki

Dla wszystkich:
l wyjątkowy klimat i rodzinna atmosfera 

Osoba dorosła 
w pokoju

2-osobowym
 lub 3-osobowym

Dziecko 
4-12 lat 

z dwoma osobami 
dorosłymi w pokoju

Doby 
24,25.03

150,00
zł/doba

100,00 
zł/doba

Doby 26, 
27, 28.03

195,00 
zł/doba

115,00 
zł/doba

• pobyt dziecka do 4 lat - gratis

• wstawienie łóżeczka dziecięcego - bez opłat

• pobyt zwierzęcia domowego - 30,00 zł/doba

• doba trwa od godziny 14.00 do 11.00

• dopłata do pokoju studio - 50,00 zł/doba

• dopłata do pokoju jednoosobowego - 30,00 zł/doba

Istnieje możliwość przygotowania koszyczka do święcenia, w cenie 40,00 zł

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Powitaj wiosnę w górach! Villa Barbara zaprasza na Święta 
Wielkanocne i gwarantuje doskonały wypoczynek, relaks i rodzinną 
atmosferę.

ul. Wczasowa 171

43-384 Jaworze 

k. Bielska-Białej

tel. 33 817 23 00

recepcja@villabarbara.pl

www.villabarbara.pl

ul. Wczasowa 171ul. Wczasowa 171

RODZINNY WYPOCZYNEK I MOC ATRAKCJI

24-29.03.2016
REKLAMA 006196250
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Dziś tematem naszej rozmowy 
będzie choroba pod tajemniczą 
nazwą AMD, zwyrodnienie 
plamki żółtej. Co to takiego ta 
żółta plamka?  
To bardzo mała powierzchnia 
w siatkówce. Siatkówka zaś 
to bardzo ważna błona znajdu-
jąca się we wnętrzu gałki ocz-
nej, która odpowiada za od-
biór bodźców świetlnych. Tam 
znajdują się wszystkie recep-
tory. Plamka to niewielki, ale 
najważniejszy obszar siatków-
ki, odpowiedzialny za widze-
nie centralne, czyli np. za moż-
liwość czytania, innymi słowy, 
wykonywania codziennych 
czynności. 
 
Czy każdy może zachorować 
na AMD?  
Akronim nazwy tej choroby – 
AMD – pochodzi od angielskie-
go age-related macular 
degeneration. To sygnalizuje 
związek choroby z wiekiem  
pacjenta. Z coraz starszym  
wiekiem. 
 
Kiedy  powinniśmy więc szczegól-
nie zwracać na tę chorobę uwagę?  
Profilaktycznym badaniom 
okulistycznym powinniśmy 

poddawać się już po ukończe-
niu 50. roku życia.  Zwłaszcza 
że AMD jest jedną z najczęst-
szych przyczyn utraty wzroku. 
Zmiany w oku są związane 
z procesem spowolnienia me-
tabolizmu w pewnych bardzo 
ważnych elementach siatków-
ki.  
 
Czy to oznacza, że zwyrodnienie 
plamki żółtej dotyczy tylko osób 
po 50. roku życia?  
W wypadku AMD, przeważnie 
tak. Ale średnia wieku chorych 
obniża się. Z drugiej strony, na-
sze społeczeństwo jest coraz 
starsze. W ciągu najbliższych 
kilkunastu lat liczba osób 
po 60. roku życia wzrośnie 
dwukrotnie, natomiast od 15. 
do 50. roku życia dwukrotnie 
zmaleje. Przybędzie nam 
na pewno dwukrotnie więcej 
pacjentów z AMD. NFZ będzie 
musiał uwzględnić to w swo-
ich kosztach. 
 
Jaka jest, pani zdaniem, wiedza 
pacjentów na temat AMD?  
Myślę, że niewystarczająca. 
Ludzie na ogół wiele wiedzą 
o zaćmie, boją się jej. Tymcza-
sem zaćma to zmętnienie so-
czewki. Możemy ją usunąć 
operacyjnie i wszczepić 
sztuczną i jeżeli jest zdrowy 
nerw wzrokowy i siatkówka, 
to pacjent, który np. widział 
tylko ruchy ręki przed okiem, 
może mieć po operacji pełną 
ostrość wzroku. Chcę jednak 
podkreślić, że jeśli jest uszko-
dzona siatkówka i nieleczone 
AMD, usunięcie zaćmy nicze-
go nie zmieni.  
 
Czy to znaczy, że pacjenci z AMD 
po usunięciu zaćmy nie będą le-
piej widzieć? 
Dokładnie tak. Słyszymy po-
tem: dlaczego ja sobie dałem 
tę zaćmę zoperować. Nic nie 
pomogło. Tacy pacjenci naj-
prawdopodobniej mają zmia-
ny już w zaawansowanej fazie 
AMD.  
 
Jakie są pierwsze objawy zwy-
rodnienia plamki żółtej? 
Przede wszystkim pogarsza się 
widzenie, szczególnie 
na wprost: obraz jest zamaza-
ny, niewyraźny, mniej kontra-
stowy niż wcześniej, a kolory 
wydają się wyblakłe. Pacjent 
może skarżyć się na znie-
kształcenie obrazu, wrażenie 
pofalowania linii i szarą lub 
czarną plamę przed okiem, 
która pojawia się zawsze 
w tym samym położeniu. Po-
czątkowo objawy są bardzo 
subtelne, a co ważniejsze, 

można je wychwycić wyłącz-
nie przy patrzeniu każdym 
okiem osobno. Dlatego bardzo 
ważna jest regularna kontrola 
wzroku, ale zawsze przy zasło-
nięciu oka towarzyszącego. 
Można samemu wykonać so-
bie także w domu tzw. test 
Amslera. 
 
Na czym on polega? 
Test polega na obserwacji 
z odległości 30 cm siatki 
Amslera, będącej kwadratem 
o boku 10 cm podzielonym 
czarną albo białą siatką linii 
przecinających się co 0,5 cm. 
Każdy z utworzonych kwadra-
cików odpowiada kątowi wi-
dzenia 1°. W centrum siatki 
znajduje się punkt, na który 
kieruje się oś widzenia. Najle-
piej narysować taki kwadrat 
w zeszycie w kratkę. 
 
Jak prawidłowo przeprowadzić 
badanie? 
Jeśli ktoś korzysta z okularów 
do czytania – niech je założy. 
Trzeba zasłonić jedno oko, 
drugim patrzeć w centralny 
punkt siatki. Trzeba skoncen-
trować wzrok tylko i wyłącz-
nie na środkowym punkcie. 
Ocenić, czy wszystkie linie, 
które się widzi, pozostają linia-
mi prostymi, czy wszystkie 
kwadraty mają taki sam wy-
miar. Przy zmianach obrzęko-
wych w plamce żółtej powsta-
ją nieprawidłowości obrazu 
w postaci mroczków lub znie-
kształceń. Linie się krzywią. 
Test dla każdego oka wykonać 
trzeba oddzielnie.  
 
Jakie objawy najczęściej zgłasza-
ją sami pacjenci? 
Pogorszenie widzenia do bliży 
(np. krzywienie i falowanie 
wyrazów, centralna stała pla-

ma przed okiem uniemożli-
wiająca np. czytanie, nalanie 
wody do szklanki, a w skraj-
nych przypadkach samodziel-
ne poruszanie się). U więk-
szości pacjentów w początko-
wym etapie choroby zmiany 
dotyczą przeważnie jednego 
oka. 
 
Falowanie pisma to może być ob-
jaw AMD? 
Nie chciałabym, żeby było to 
odebrane jednoznacznie,  
ponieważ istnieje też wada  
refrakcji, zwana astygmaty-
zmem, związana 
z niesferycznością rogówki, 
nieskorygowana też może po-
wodować krzywienie linii pis-
ma. Jeśli jednak powiążemy to 
z wiekiem i pojawi się taki ob-
jaw nagle, powinniśmy po-
traktować go jako objaw AMD.  
 
Pełne badanie okulistyczne jest 
niezbędne po 50. roku życia? 
Absolutnie tak, zwłaszcza że 
AMD to wiodąca przyczyna 
ślepoty u osób po 50. roku  
życia. Dlatego w tym wieku 
przynajmniej raz w roku po-
winniśmy poddać się bada-
niom okulistycznym. Ale nie 
takim związanym tylko z do-
borem okularów, tylko peł-
nym. Bo to największy błąd, 
jaki można popełnić. Należy 
powiedzieć lekarzowi: proszę 
mnie porządnie zbadać: 
sprawdzić przedni i tylny odci-
nek oka. Tylko wtedy takie ba-
danie ma sens. Jeżeli pacjent 
po dobraniu okularów nadal 
ma zaburzenia widzenia, mo-
że mu się krzywić obraz, znie-
kształcać, w centralnej części 
pola widzenia może widzieć 
ciemną plamę, to świadczy 
o zaawansowanej postaci zwy-
rodnienia plamki żółtej. Gene-

ralnie, jeśli w centrum pola wi-
dzenia występuje wspomnia-
na ciemna plama, istnieje ry-
zyko, że mamy AMD.  
 
AMD występuje w dwóch posta-
ciach: suchej i mokrej. Czym się 
różnią? 
Postać sucha charakteryzuje 
się stopniowym i bezboles-
nym pogorszeniem widzenia 
przez wiele lat. Postać mokra, 
czyli o wysiękowym, gwał-
townym przebiegu, związana 
jest z rozwojem tzw. 
neowaskularyzacji 
podsiatkówkowej. Przeciek 
krwi i płynu z naczyń 
podsiatkówkowych powoduje 
upośledzenie widzenia cen-
tralnego. Postać sucha wystę-
puje w 80-90 proc. przypad-
ków, natomiast to właśnie po-
zostałe 10-20 proc. postaci wy-
siękowej jest odpowiedzialne 
za większość krańcowych sta-
diów choroby, czyli praktycz-
nej ślepoty. 
 
Czy oprócz wieku są inne czynni-
ki ryzyka AMD? 
Można podzielić je generalnie 
na dwie grupy. Pierwszą sta-
nowią te, na które nie mamy 
wpływu, czyli wiek, rasa, płeć, 
uwarunkowania genetyczne. 
Druga to te, na które wpływać 
możemy, np. poprzez działa-
nie profilaktyczne lub leczni-
cze. Na pewno szkodzi palenie 
tytoniu, nie służą choroby 
układu krążenia, nieprawi-
dłowe wartości cholesterolu,  
ekspozycja na światło. Oko, co 
ważne, jest w dużym stopniu 
narażone na niszczący wpływ 
wolnych rodników tlenowych, 
ponieważ podlega dużej  
ekspozycji na światło słonecz-
ne. Najważniejszym jednak, 
o czym już wspomniałam, 

czynnikiem ryzyka jest wiek 
pacjenta. Nie potwierdzono 
za to jednoznacznie, aby płeć 
pacjenta wpływała na częstość 
zachorowania – AMD w rów-
nym stopniu dotyka męż-
czyzn i kobiety, jednak u osób 
po 75. roku życia częściej z po-
wodu AMD chorują kobiety. 
Zwyrodnienie plamki częściej 
występuje też u osób rasy bia-
łej. Tłumaczy się to ochron-
nym działaniem barwnika 
siatkówki – melaniny. 
 
Jak leczy się AMD? 
We wczesnej fazie AMD wy-
starczy suplementacja luteiny 
i innych pierwiastków. Pozwo-
lę sobie zareklamować świeży, 
polski szpinak i zieloną kapu-
stę, gdyż zawierają w sobie 
najwięcej tych mikroelemen-
tów, które mogą wspomóc na-
szą siatkówkę.  
 
Jak leczy się wysiękową postać 
AMD?  
Jest kilka sposobów leczenia, 
m.in. terapia fotodynamiczna, 
tzw. PDT oraz podawane 
doszklistkowo leki hamujące 
postęp choroby. W rzadszych 
przypadkach laseroterapia lub 
podsiatkówkowe zabiegi chi-
rurgiczne. Iniekcje, czyli za-
strzyki do wnętrza gałki ocz-
nej, to leki hamujące rozwój 
niepełnowartościowych na-
czyń. To na dziś najlepsza me-
toda leczenia. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że niestety,  
AMD jest generalnie chorobą 
nieuleczalną. Polska jest nie-
stety wśród czterech krajów 
o najgorszym dostępie do le-
czenia AMD w Europie.  
ROZMAWIALI: 
MARIA ZAWAŁA, 
MAREK CIEPLIŃSKI  
(POLSKIE RADIO KATOWICE)

Wielki problem z żółtą plamką

MEDYCYNA JEST DLA LUDZI. To hasło dnia otwartego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który 
od 18 do 20 lutego odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pod-
czas Spotkań Medycznych im. Krystyny Bochenek rozmawialiśmy m.in. o chorobach oczu, a zwłasz-
cza o AMD, czyli zwyrodnieniu plamki żółtej.

230. Spotkania Medyczne 
im. Krystyny Bochenek

b Spotkania Medyczne im. Krystyny Bochenek prowadzili podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Maria Zawała i Marek Ciepliński
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Gość spotkania

Otyłość, zła dieta, 
nadciśnienie 

i palenie 
papierosów 

szkodzą też oczom

Dr hab. n. med. Katarzyna 
Michalska-Małecka, adiunkt 
w Katedrze Okulistyki Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego, 
lekarz Uniwersyteckiego Cen-
trum Okulistyki i Onkologii 
w Katowicach, konsultant woje-
wódzki w dziedzinie okulistyki 



VIII •  Zawsze zdrowie www.dziennikzachodni.pl
Polska Dziennik Zachodni 

Sobota–niedziela, 12–13 marca 2016

NAJPOPULARNIEJSZA KOSMETYCZKA 
W WOJ. ŚLĄSKIM  WG INTERNAUTÓW*

* W plebiscycie Dziennika Zachodniego „Laur piękna” uzyskała  2735 głosów, zajmując pierwsze miejsce nie tylko w powiecie chorzowskim, ale i w całym regionie

GABINET 
Gabinet Moniki Słotwińskiej jest niepozorny. Nie ma w nim urządzeń ani na-
rzędzi, brak jest specjalistycznych kremów czy masek. Za to po masażu są 
zdumiewające efekty. Jest też satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i za-
dowolenie klienta. Niektóre osoby przychodzą tu z czystej ciekawości, 
na wstępie zaznaczając, że nie wierzą w jakiekolwiek zmiany już po jednym 
zabiegu. Kiedy po masażu spoglądają w lustro, są wyraźnie zaskoczone, 
a efekty, jakie widzą, zaliczają do kategorii cudów. To nie cud, tylko kwestia 
odpowiedniej techniki i wiedzy. Twarz nie tylko wygląda inaczej, ale i osoba 
jest zrelaksowana. Lepszy wygląd od razu poprawia samopoczucie i doda-
je pewności siebie. Masaż ma również działanie długofalowe. Mięśnie, od-
wdzięczając się za okazaną im troskę, zaczynają pracować. Dzięki temu zni-
kają zmarszczki, a twarz nawet po zmęczeniu wygląda na wypoczętą. 

 
METODA 
Terapia manualna łączy techniki masażu japońskiego, akupresury i drenażu limfa-
tycznego. Podczas masażu pobudzone zostają wszystkie mięśnie twarzy, nawet te 
najgłębiej położone. W obrębie twarzy, karku i szyi uciskane są punkty młodości. Ich 
stymulacja eliminuje wiotkość mięśni, stopniowo redukuje zmarszczki i bruzdy. Dot-
lenione mięśnie stają się bardziej elastyczne i się podnoszą. Terapeutka ma holistycz-
ne podejście do odmładzania, dlatego też często podpowiada, w jaki sposób sku-
tecznie nawodnić organizm i jakie produkty włączyć do swojej diety, aby ich spoży-
cie gwarantowało zdrowie i urodę nie tylko twarzy, ale i całego ciała. 
 
TO NIE SKÓRA ZDRADZA WIEK 
Zdecydowana większość działań upiększających skupia się na poprawie wyglądu 
skóry, a przecież to nie skóra zdradza wiek. Zmarszczki, bruzdy i fałdy na skórze ma-
ją charakter wtórny i są spowodowane zdeformowanym rusztowaniem, które two-
rzą mięśnie. Skóra jest odżywiana przez mięśnie, które pokrywa. Gdy mięśnie się 
starzeją lub przestają pracować, krew z trudem zaopatruje skórę w niezbędne wi-
taminy i składniki odżywcze. Dlatego twarz się zniekształca. 
 
BIOLOGICZNE ODMŁADZANIE DLA KAŻDEGO 
Metoda stymuluje naturalne procesy naprawcze i jest skuteczną alternatywą dla in-
wazyjnych i chemicznych metod odmładzania twarzy i szyi. Ponadto wszystkie me-
tody chemiczne czy inwazyjne mają działanie doraźne, a więc likwidują na pewien 
czas objawy, ale przyczyny pozostają. Twarz jest skomplikowaną konstrukcją bio-
chemiczną i nie  można w nią bezkarnie ingerować. Technika masażu zapewnia rów-
nowagę mięśni, które dzięki odzyskaniu możliwości zaopatrywania się w tlen i skład-
niki odżywcze uzyskują prawidłowe napięcie i właściwe miejsce na twarzy. Dzięki 
temu stopniowo znikają zmarszczki, bruzdy i deformacje, podnoszą się brwi, po-
wieki, kąciki ust, redukują obrzęki i worki pod oczami, koryguje się owal twarzy. 

CERTYFIKOWANA TERAPEUTKA MANUALNA, KTÓREJ DOMENĄ 
JEST MASAŻ  LARI YUGAI. SPECJALIZUJE SIĘ W ODMŁADZANIU 
TWARZY I SZYI ORAZ KOREKCJI „WDOWIEGO GARBU” 

Spotkajmy się w GABINECIE NATURALNEGO ODMŁADZANIA TWARZY I SZYI 
w Chorzowie przy ul. Kadeckiej 2, tel. 514-492-390,  www.monikaslotwinska.pl

 MONIKA 
SŁOTWIŃSKA

Przywracam 
młodość 
i piękno rysów 
twarzy, 
smukłość 
i kształtność 
szyi!
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