
UTW BEZ GRANIC
Wydawnictwo współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

Nr 1
czerwiec 2014

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy tegorocz-
ny numer czasopisma „UTW BEZ GRANIC” – tym razem z no-
wym podtytułem: „Akademia Zdrowego Seniora”. W  odpo-
wiedzi na głos wielu Czytelników postanowiliśmy poświęcić 
najwięcej uwagi kwestiom zdrowia. Jak zapobiegać poważnym 
chorobom i radzić sobie z dolegliwościami, które pojawiają się 
z upływem czasu? W tym i w kolejnych numerach znajdą Pań-
stwo wiele praktycznych porad i podpowiedzi, pochodzących 
od cenionych medyków.

Chcemy, by gazeta służyła Państwu jak najlepiej. Zachęcamy do 
podzielenia się z nami wrażeniami i uwagami. Można to zrobić 
przy pomocy ankiety, którą dołączamy do przesyłki z gazetami. 
Życzymy miłej lektury!

    Redakcja „UTW BEZ GRANIC”

– Akademia Zdrowego Seniora

ZAWROTY 
GŁOWY

NIE LEKCEWAŻ 
PROBLEMU!

BĄDŹMY ZDROWI PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Kiedyś biegał, trenował 
boks. Dziś? Dużo chodzi. 
Bo wie, że aktywność fi-
zyczna w jego wieku jest 
jak najbardziej wskaza-
na. Choć przeszedł już na 
emeryturę, swoją wiedzą 
i doświadczeniem dzie-
li się z innymi każdego 
dnia. Lekarz Włodzimierz Janiszewski promuje zdro-
wy styl życia nie tylko w Zielonogórskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku. 

PROBLEMY ZE SŁUCHEM 
– MOŻNA POMÓC PRAWIE KAŻDEMU

Nie można pozostawać aktyw-
nym bez sprawnych narządów 
zmysłów, wzroku czy słuchu. 
Tymczasem w obecnym świe-
cie coraz więcej osób – zwłasz-
cza tych wkraczających w wiek 
senioralny – ma problemy ze 
słuchem. Na szczęście lekarze 
podkreś- lają, że dziś można 
pomóc prawie każdemu pa-
cjentowi z zaburzeniami słu-
chu – od dziecka po stulat-
ka.

Cukrzyca 
epidemią 
XXI wieku

KIEDY LEKI SZKODZĄ, 
ZAMIAST POMAGAĆ
Apteczki seniorów pękają w szwach. 
Przeciętny Polak powyżej 65. roku 
życia codziennie sięga po pięć róż-
nych leków – w tym również po te 
wydawane bez recepty. Lekarze 
alarmują: im więcej leków bierze-
my, tym większe prawdopodo-
bieństwo, że działają one na naszą 
szkodę. 

Na świecie co kilkanaście 
sekund zdiagnozowana zo-
staje kolejna osoba chora 
na cukrzycę. W tym samym 
czasie w wyniku jej powi-
kłań umiera kolejna osoba. 
Niestety wciąż co czwarty 
Polak, który ma cukrzycę, 
nie wie o swojej chorobie. 
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W  przypadku tej choroby żarty już się 
skończyły. I  choć cukrzyca jest choro-
bą niezakaźną, została ogłoszona przez 
ONZ epidemią XXI w. Jeśli naukowcy 
nie wymyślą skutecznej metody na jej 
zwalczenie, to w  2035 r. liczba chorych 
na świecie sięgnie prawie 600 milionów. 
Jean Claude Mbanya z  Międzynarodo-
wej Federacji Cukrzycy kilka lat temu 
podkreślił, że żaden kraj nie jest odporny 
na cukrzycę, a także nie zna odpowiedzi 
na pytanie, jak wygrać z tym wspólnym 
wrogiem. – Żadnemu z państw nie udało 
się zatrzymać galopującego wzrostu wy-
stępowania choroby. Pokonanie cukrzy-
cy będzie wymagało od nas wszystkich 
niebywałej pomysłowości i  maksymal-
nego zaangażowania – uważa Jean Clau-
de Mbanya.

Sytuacja Polski jest równie niepoko-
jąca jak na świecie. – Już około 2 mi-
liony 300 tys. osób w Polsce cierpi na 
tę chorobę. Niestety chorych wciąż 

przybywa – stwierdza dr med. Mar-
cin Rutkowski z  Katedry Nadciśnienia 
Tętniczego i Diabetologii GUMed. Nic 
dziwnego, że podczas odbywające-
go się w  maju 2014 r. w  Gdańsku XV 
Zjazdu Naukowego Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego, w  któ-
rym wzięło udział ponad 2600 lekarzy 
i  pielęgniarek, zwrócono uwagę na 
ogromną potrzebę stworzenia Naro-
dowego Programu Przeciwdziałania 

Cukrzycy i  Jej Powikłaniom. Okazuje 
się bowiem, że spośród ponad 2 mi-
lionów chorych na cukrzycę Polaków 
aż 25% nie jest leczonych, bo nie wie-
dzą, że są chorzy. Dlatego w  2012 r. 
Parlament Europejski wezwał rządy 
wszystkich krajów członkowskich do 
tworzenia narodowych programów 
walki z  cukrzycą i  energicznego dzia-
łania w  celu skutecznego zapobiega-
nia tej chorobie. Aby pomóc rządowi 
i  parlamentowi, Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne zdecydowało się na 
opracowanie narodowego programu 
walki z  cukrzycą. Prof. nadzw. dr hab. 
med. Leszek Czupryniak, Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Diabetologiczne-
go, podczas zjazdu zwracał uwagę na 
fakt, iż występuje zbyt dużo zaniedbań 
w opiece nad chorymi na cukrzycę. – 
Zbyt nisko finansowane są przez NFZ 
świadczenia dla chorych na cukrzycę, 
nie jest finansowana edukacja, a  od 
prowadzenia właściwego trybu życia 

zależy powodzenie terapii – podkreśla 
prof. Czupryniak.
Z  kolei dr hab. med. Tomasz Zdrojew-
ski z  Katedry Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii Gdańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego, przewodniczący Ko-
mitetu Zdrowia Publicznego Polskiej 
Akademii Nauk, zwraca uwagę na ko-
nieczność i dostępność powszechnych 
badań przesiewowych. – Zdecydowa-
nie ważniejsze jest podkreślanie za-

grożenia wynikającego z  nieleczenia 
cukrzycy niż stwierdzanie, że wciąż jest 
za mało pieniędzy na badania – mówi 
dr hab. med. Tomasz Zdrojewski. Zwra-
ca on też uwagę na pogarszający się 
stan zdrowia Polaków. – Otyłość i brak 
aktywności to bardzo poważna przy-
czyna, która prowadzi do powstawania 
fazy przedcukrzycowej – stwierdza.

Przypadek 1, czyli skąd 
u mnie cukrzyca?
Mijają właśnie dwa lata, kiedy dowie-
dział się o swojej chorobie. Początkowo 
objawy nie robiły na nim wrażenia. Jed-
nak gdy dowiedział się, że może mieć 
cukrzycę, zaczął przyglądać się swo-
jemu organizmowi. „Objawy hipergli-
kemii”, „podwyższony poziom glukozy 
we krwi” – te terminy były mu obce. Do 
czasu, gdy zauważył je u siebie. – Naj-
pierw odczuwałem notoryczne zmę-
czenie, brak siły, ciągle musiałem pić 
nadmierną ilość płynów, pojawiły się 
zaburzenia widzenia. Mimo że sugero-
wano mi cukrzycę, ciągle odrzucałem 
tę myśl od siebie. Jednak po tygodniu 
szukania przyczyn i  walki z  narasta-
jącymi objawami cukrzycy oddałem 
krew do analizy, trafiłem w  trybie pil-
nym do szpitala – opowiada o  swojej 
chorobie ks. Tomek. Choć na początku 
niechętnie o tym mówił, dziś już potrafi 
to robić. Zaakceptował chorobę. Oswa-
ja ją codziennie. Ks. Tomasz był bardzo 
czynny, zaangażowany w  różnorodną 
działalność z  młodzieżą i  starszymi. 
Założył z  przyjaciółmi klub kajakowy, 
chodził po górach, organizował raj-
dy rowerowe, wyprawy i  pielgrzymki. 
Odkąd zaczął chorować, musiał zwe-
ryfikować swoje plany. – Sam pobyt 
w szpitalu był dla mnie czymś nowym. 
Najgorsza była diagnoza i informacja, że 
jest to choroba nieuleczalna, z którą się 
wiąże ciągłe kontrolowanie poziomu 
cukru we krwi i  dostarczanie insuliny. 
Perspektywa codziennego nakłuwania 
sobie opuszków palców igłą i wstrzyki-
wanie insuliny w  udo i  w  brzuch była 
dla mnie czymś przerażającym – opo-
wiada swoją historię z cukrzycą ks. To-
masz. Dziś, po dwuletnim życiu z  cu-

krzycą, nastąpiło pogodzenie się z  tą 
chorobą. Cukrzyca wymagała zmiany 
trybu życia, planowania posiłków, ich 
składu i  godzin. Sprawiła, że tempo 
życia musiało wyhamować. Warto pa-
miętać, by o  chorobie poinformować 
swoje najbliższe otoczenie. – Wiem, 
że to mój problem, z  którym próbuję 
żyć. Nie oczekuję od innych, że będą 
mi współczuć. Sam pamiętam, że kie-
dy wcześniej spotykałem się z osobami 
chorymi na cukrzycę, zarówno z dzieć-
mi i dorosłymi, nie potrafiłem wczuć się 
w  ich trudną sytuację. Jednak ważne 
jest, by jak największe otoczenie wie-
działo o  mojej sytuacji, bo w  sytuacji 
ekstremalnej może mi pomóc, jeśli wie, 
co w danej chwili zrobić.

SŁODKIE PRZEKLEŃSTWO
Cukrzyca epidemią XXI wieku
Na świecie co kilkanaście sekund zdiagnozowana zostaje kolejna osoba 
chora na cukrzycę. W tym samym czasie w wyniku jej powikłań umiera 
kolejna osoba. Niestety wciąż co czwarty Polak, który ma cukrzycę, nie wie 
o swojej chorobie. 

Cukrzyca w Polsce w liczbach

Prawie 3 miliony osób chorych na 
cukrzycę.
1 milion osób nie jest świadomych 
swojej choroby.
Po 60. roku życia co czwarta osoba 
choruje na cukrzycę.
Koszt leczenia chorych na cukrzy-
cę wynosi ponad 6 mld złotych.
Około 20 tys. dzieci i młodzieży 
choruje na cukrzycę typu 1.
(dane opracowane przez prof. nadzw. dr. 
hab. med. Leszka Czupryniaka, Prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Diabetologicznego)

Warto zrobić badanie
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 
zaleca:

Badania przesiewowe w kierunku 
cukrzycy powinna wykonać każda 
osoba powyżej 45. roku życia raz 
na 3 lata.
Niezależnie od wieku badanie na-
leży wykonywać co roku u  osób 
z grup ryzyka.
Wysokie ryzyko wystąpienia cu-
krzycy typu 2 stwierdza się u osób:

• z nadwagą lub otyłością – 
wskaźnik masy ciała >_ 25 kg/m2 
i/lub obwód talii > 80 cm (ko-
biety), > 94 cm (mężczyźni),

• z cukrzycą występującą w ro-
dzinie (rodzice bądź rodzeń-
stwo),

• mało aktywni fizycznie,
• z grupy środowiskowej czę-

ściej narażonej na cukrzycę,
• u których w poprzednich 

badaniach stwierdzono stan 
przedcukrzycowy,

• u kobiet z przebytą cukrzycą 
ciążową,

• z nadciśnieniem tętniczym 
(>_ 140/90 mm Hg),

• z chorobą układu sercowo-
-naczyniowego.

dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego 
Polskiej Akademii Nauk

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski
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Z  tą chorobą styka się m.in. lek. med. 
Urszula Wyrwińska, lekarz POZ. Na co 
dzień leczy małych pacjentów. – Kilka-
krotnie miałam możliwość rozpoznania 
tej choroby u  swoich podopiecznych. 
W związku z tym, że opiekuję się dzieć-
mi, to za każdym razem była to cukrzyca 
typu 1. Tylko jeden raz na plan pierwszy 
wysuwały się klasyczne objawy, czyli 
nadmierne pragnienie i  zwiększone 
oddawanie moczu, choć akurat w tym 
przypadku pierwsze podstawowe ba-
dania były prawidłowe – opowiada lek. 
med. Urszula Wyrwińska. – Niestety 
po około dwóch miesiącach wyniki 
podstawowe nie pozostawiły żadnych 
wątpliwości.
W  kolejnych dwu przypadkach pa-
cjenci zgłaszali się do lek. Wyrwińskiej 
z  objawami dotyczącymi przewodu 
pokarmowego. Dopiero wywiad skło-
nił do poszukiwania cukrzycy. Wszyst-
kie rozpoznane przypadki cukrzy-
cy lek. Wyrwińska kieruje do Kliniki 
Diabetologii GUMed. – Wszyscy moi 
podopieczni korzystają z  intensywnej 
insulinoterapii za pomocą osobistej 
pompy insulinowej. Tego typu terapia 
jest najbardziej optymalnym lecze-
niem, niemniej wymaga od rodziców 
i  chorego dużej wiedzy i  dyscypliny 
– podkreśla Urszula Wyrwińska. Waż-
nym aspektem, na który zwraca uwa-
gę lekarka, jest wskazywany już przez 
dr. hab. med. Tomasza Zdrojewskiego 

problem z  nadwagą i  otyłością. – Te 
dzieci mają zaburzony metabolizm 
węglowodanów i  gdy dorosną, mogą 
niestety stać się pacjentami z  cukrzy-
cą typu 2. Zachęcam więc wszystkich 
rodziców do dokładania wszelkich sta-
rań do prowadzenia zdrowego trybu 

życia oraz stosowania prawidłowego 
żywienia. Zamieńmy czas spędzony 
przy konsoli gier na wspólny czas na 
boisku czy wycieczce rowerowej. Zy-
skamy szansę na zdrową przyszłość 
naszych pociech, a  w  bonusie auto-
rytet i  świetny kontakt emocjonalny 
na czas dojrzewania – proponuje lek. 
med. Urszula Wyrwińska.

Przypadek 2, czyli nie 
martwię się za bardzo

Niestety nie wszyscy, u  których na-
stąpiło rozpoznanie cukrzycy, traktują 
chorobę poważnie. Pan Krzysztof za-
chorował na cukrzycę w wieku kilkuna-
stu lat. Dziś ma ponad dwudziestolet-
nie doświadczenie walki z tą chorobą. 
– Nigdy się z nią nie pogodziłem. Gdy 
usłyszałem po raz pierwszy, co mi jest, 
zacząłem się buntować. Nie przyjmo-
wałem tego faktu. Płakałem i złościłem 
się jednocześnie – mówi dzisiaj. Mimo 
iż dziś jest dużo mądrzejszy, nie akcep-
tuje swojego stanu zdrowia. – Czasami 
nawet bunt przeradza się w  lekcewa-
żenie. Mam takie momenty, że mimo 
wiedzy i bardzo groźnych konsekwen-
cji zdarza się, że nie zawsze systema-
tycznie biorę leki czy nie do końca 
zbilansuję swoje jedzenie. Dopiero 
gdy sam poczułem i przekonałem się, 
że pogorszył mi się wzrok, a poranne 

wstawanie stanowi nie lada wysiłek, 
zacząłem konfrontować swoje „lekkie” 
podejście do choroby. Marzę o  leku, 
który nie tylko spowodowałby prze-
rwanie choroby, ale zupełnie złagodził 
jej skutki – podsumowuje pan Krzysz-
tof. Dziś ma 37 lat. Rodzinę i  własną 

firmę. Pracuje bardzo dużo i  czasami 
zatraca się w  działaniu. Z  jednej stro-
ny chce zapomnieć o swojej chorobie, 
a z drugiej nie może tego uczynić.

Świadomość bardzo 
ważna

Choć osoby niezorientowane mogą 
odnosić wrażenie, że wysoki poziom 
cukru nie jest taki groźny, to w najgor-
szym przypadku choroba o  słodkiej 
nazwie może prowadzić do bardzo 
poważnych powikłań, te zaś – nawet 
przyczynić się do śmierci. Podstawo-
wym objawem choroby jest zbyt duży 
poziom glukozy we krwi. A  głównym 
winowajcą – nieprawidłowe działanie 
wytwarzanego w  trzustce hormonu 
insuliny.
– Utrzymywany w organizmie, w spo-
sób niekontrolowany, wysoki poziom 
cukru we krwi może ostatecznie do-
prowadzić do chorób serca i  naczyń. 
U  osób chorych na cukrzycę ryzyko 
zawału serca kilkakrotnie przekra-
cza ryzyko średniej populacji – mówi 
dr med. Marcin Rutkowski z  Katedry 
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. – Cukrzyca jest jedną z  głównych 
przyczyn ślepoty oraz doprowadza do 
tzw. nieurazowych amputacji kończyn 
dolnych – dodaje dr Rutkowski. Wśród 

pacjentów ze schyłkową niewydolno-
ścią nerek, a więc u pacjentów dializo-
wanych, lub oczekujących na przesz-
czep nerki większość stanowią osoby, 
u których do niewydolności nerek do-
prowadziła właśnie cukrzyca.
Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski pod-
kreśla, że cukrzyca stanowi bardzo 
poważny problem cywilizacyjny. – 
Przede wszystkim cukrzyca przyspie-
sza miażdżycę, jest tzw. szarą eminen-
cją dla zawałów serca, niewydolności 
nerek, a nawet niedokrwienia mózgu. 

Jakie błędy najczęściej popełniamy w przypadku cukrzycy?

Niestosowanie się do zaleceń dotyczących diety i stylu życia.
Nieregularne stosowanie leków.
Złe interwencje terapeutyczno-dietetyczne w stosunku do wysiłku fizycz-
nego – zamiast zmniejszenia dawki insuliny (pod kontrolą lekarską) podno-
szenie kaloryczności posiłków, co prowadzi do niepotrzebnego podnosze-
nia poziomu insuliny we krwi.

Najczęstsze błędy dietetyczne to:
• nieregularne posiłki (powinno ich być pięć), pomijanie śniadań, obfite 

kolacje,
• podnoszenie kaloryczności posiłków poprzez nieodpowiednie ich przy-

gotowanie (smażenie zamiast np. duszenia czy gotowania na parze),
• nieodpowiednie przekąski między posiłkami – owoce należy zastąpić 

warzywami,
• nieodpowiednie proporcje składników pokarmowych w diecie; prawi-

dłowa dieta powinna pokrywać zapotrzebowanie energetyczne w na-
stępujących proporcjach: 40–50% – węglowodany (głównie o  niskim 
indeksie glikemicznym, tj. < 50 IG), 30–35% – tłuszcze (zawierające wy-
sokonienasycone kwasy tłuszczowe) oraz 15–20% – białka (przy czym 
proporcje białka zwierzęcego do roślinnego powinny wynosić 1 : 1),

• dostateczna podaż witamin, zwłaszcza D, B1, PP.

Ta choroba jest ukrytym zabójcą – za-
znacza dr hab. med. Zdrojewski. I choć 
na mapie ogólnoświatowej Polska jest 
na nie najgorszym miejscu w  jej wy-
krywalności, wciąż jest zbyt duży od-
setek osób, które nie wiedzą o swojej 
chorobie. Co czwarty Polak nie wie, 
że jest chory. A  to oznacza, że kon-
sekwencje w  przyszłości mogą być 
tragiczne. – Za mało jest badań prze-
siewowych, za rzadko bada się cukier 
– mówi dr Tomasz Zdrojewski. Z dru-
giej strony wśród tych, którzy nie wie-
dzą o swojej chorobie, są tacy, którzy 
po prostu wiedzieć nie chcą. Nie chcą 
się także badać. A  to już skrajna głu-
pota. – Niektórzy to po prostu lekce-
ważą, inni nie chcą stracić pracy. Przy-
czyn jest bardzo dużo i  do każdego 
przypadku należy podchodzić w spo-
sób zindywidualizowany – zauważa dr 
hab. med. Zdrojewski.
Cukrzycy nie można lekceważyć. Tym 
bardziej że jej przebieg jest często bez-
bolesny. Lekceważona lub źle leczona 
prowadzi do bardzo poważnych powi-
kłań. Warto przywołać tu także specjali-
stów prewencji chorób serca ze Stanów 
Zjednoczonych, z którymi ostatnio spo-
tykał się dr hab. med. Tomasz Zdrojew-
ski. Krytykują oni fakt badania poziomu 
samego cukru bez sprawdzenia pozio-
mu cholesterolu, trójglicerydów czy ci-
śnienia tętniczego. Coraz częściej mówi 
się o  współwystępowaniu cukrzycy 

z innymi podwyższonymi parametrami, 
które po prostu trzeba zmierzyć.
Specjaliści podkreślają dziś jedno: są 
dwa czynniki, które mają jednoznacz-
ny i  udowodniony związek ze zwięk-
szonym ryzykiem zachorowania na 
cukrzycę typu 2. Pierwszy to nadwaga 
i otyłość, a drugi – niska aktywność fi-
zyczna. Tym samym lekarze proponują 
schudnąć albo unikać nadwagi i otyło-
ści. Takie proste, a  zarazem trudne do 
wykonania. Ale jeśli przed nami zdrowe 
i długie życie, warto podjąć się tej walki.
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Jego dewiza życiowa? Nie ma zgody na 
przeciętność. Zawsze w górę! I jeszcze jed-
no: ruch jest najlepszym lekarstwem.
Włodzimierz Janiszewski urodził się 10 lip-
ca 1935 r. w  Aleksandrowie Łódzkim. Do 
szkoły średniej dojeżdżał do Łodzi. Myślał 
o  medycynie, bo biologią interesował się 
od zawsze. Jeśli nie medycyna, to planem 
B było prawo. Maturę zdał w 1954 r. A że 
czasy były ciężkie, ojciec myślał, że Włodek 
po skończeniu liceum ogólnokształcącego 
pójdzie od razu do pracy.
– Nikt nie wiedział, że zdaję egzaminy na 
medycynę w  Warszawie. Kiedy jednak 
powiedziałem, że mi się udało, rodzina 
była ze mnie dumna – przyznaje dziś już 
emerytowany doktor.
Od najmłodszych lat lubił sport. Nie wy-
obrażał sobie, że można ot tak sobie sie-
dzieć i nic nie robić. Jak każdy nastolatek 
dużo czasu spędzał z kolegami.
– Robili papierosy z wyschniętych liści ma-
chorki. Namawiali mnie, żebym w  końcu 
spróbował – wspomina pan doktor. – No to 
się zaciągnąłem. I mało co nie zwymioto-

BĄDŹMY ZDROWI PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Dbajmy o swoje zdrowie
Kiedyś biegał, trenował boks. Dziś? Dużo chodzi. 
Bo wie, że aktywność fizyczna w jego wieku jest 
jak najbardziej wskazana. Choć przeszedł już na 
emeryturę, swoją wiedzą i doświadczeniem dzie-
li się z innymi każdego dnia. Lekarz Włodzimierz 
Janiszewski promuje zdrowy styl życia nie tylko 
w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

wałem. Powiedział wtedy: – Takie coś pal-
cie sobie sami. No i już nigdy więcej nie się-
gnął po papierosy. Potem wszędzie, gdzie 
był, mówił: – Nie palcie!
Studia oznaczały nie tylko zdobywanie 
wiedzy i umiejętności medycznych. Zaan-
gażował się w pracę społeczną. Z czasem 
został wiceprzewodniczącym rady uczel-
nianej Zrzeszenia Studentów Polskich.

Leczył też wczasowiczów 
w Dziwnowie
Studia skończył w  Łodzi. Na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej. Był rok 
1960. Staż podyplomowy odbył w Rawie 
Mazowieckiej.
– Nie był to już system nakazowo-rozdziel-
czy – wspomina W. Janiszewski. – Rozpo-
cząłem wówczas specjalizację z  chorób 
wewnętrznych. Równolegle musiałem od-
być obowiązkową służbę wojskową.
Chciał zostać w Rawie, ale pewnego dnia 
przyszli oficerowie i  oświadczyli: – Jest 
pan kawalerem, więc z  przeprowadzką 
nie będzie problemu. Proponujemy do-

bre miejsce. Mieszkanie. I świeże powie-
trze.
Zbiórka w  Gdyni. Dostał mundur ma-
rynarki wojennej. I  bilet. Do Dziwnowa. 
Mała miejscowość nad morzem przyjęła 
go ciepło. Bo nie był tu tylko lekarzem 
żołnierzy. Leczył także ich rodziny, dzie-
ci. A latem, w sezonie, opiekował się też 
wczasowiczami.
– Mieszkanie dostałem bardzo blisko mo-
rza. W czasie wakacji był duży ruch, zimą – 
pustki. Zaangażowałem się w działalność 
społeczną. Bo nie lubię siedzieć bezczyn-
nie – przyznaje.
Po trzech latach służby wojskowej zapro-
ponowano mu, by został zawodowcem. 
Nie chciał jednak wiązać się z wojskiem. 
Myślał o założeniu rodziny. A że przyszła 
żona też była lekarzem, postanowili sko-
rzystać z  jednej z  trzech propozycji za-
trudnienia.
Wybrali Szprotawę. Odezwała się bo-
wiem jako pierwsza. Tam też czekało na 
nich mieszkanie. Co prawda, na czwar-
tym piętrze i  z  piecami, ale kto wtedy 
myślał, że codziennie trzeba będzie 
biegać z  węglem na górę i  z  popiołem 
w dół?! Byli szczęśliwi!
– Rozpocząłem pracę na oddziale cho-
rób wewnętrznych, kontynuując równo-
cześnie specjalizację, którą niebawem 
ukończyłem – dodaje.
Wkrótce został kierownikiem przychodni 
rejonowej w Szprotawie. Jako młody lekarz 
natychmiast rozpoczął specjalizację z  za-
rządzania jednostkami służby zdrowia. Ale 
to nie koniec. Myślał jeszcze o reumatolo-
gii. Jak pomyślał, tak zrobił.
A  łatwo nie było. Musiał odbyć co naj-
mniej trzymiesięczny staż w  Warszawie. 
Pracodawca miał obawy, czy to nie zbyt 
duży problem dla placówki. Wiele razy 
trzeba było ponawiać prośby o  zgodę. 
Wreszcie taka została wyrażona. W. Jani-
szewski egzaminy specjalizacyjne zdał 
celująco. Zaproponowano mu, by rozpo-
czął doktorat. Zgody ówczesnych władz 
wojewódzkich na dalsze kształcenie jed-
nak nie było.
Za to lekarz szybko zyskał sympatię miesz-
kańców, którzy wybrali go radnym.

Żagań trzeci w kraju, pierwszy 
w województwie
Po 10 latach pracy w  Szprotawie lekarz 
wojewódzki zaproponował mu funkcję 
dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Żaganiu.
– Trudna była tam sytuacja. Warunki lo-
kalowe tragiczne. Dyrektorzy zmieniali 
się co pół roku – opowiada W. Janiszew-
ski. – Jednak się zgodziłem. Ale pod wa-
runkiem, że władze województwa po-
mogą mi wywalczyć nową przychodnię.

Funkcję dyrektora pełnił 11,5 roku. W tym 
czasie Żagań zyskał jedną z największych, 
najnowocześniejszych w kraju przychod-
ni zdrowia i  świetny zespół lekarski. Pro-
blemem wówczas był nie tyle brak pienię-
dzy, ile… wykonawców.
W  konkursie na najlepszy ZOZ w  woje-
wództwie żagańska placówka zajmowała 
dwukrotnie pierwsze miejsce, w kraju na 
400 przychodni – trzecie. Nic więc dziw-
nego, że W. Janiszewski otrzymał nagrodę 
Zasłużony Dla Miasta Żagania. A od władz 
wojewódzkich odznaczenie państwowe 
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski.
Dziś budynek żagańskiego ZOZ-u  pełni 
funkcję szpitala.

Wracają z uzależnień, mała wiedza 
o AIDS
Czasy były takie, że coraz większym pro-
blemem wśród młodych stawały się nar-
kotyki. Pewnego dnia jedna z  uczennic 
żagańskiej szkoły przedawkowała.
– Po jej śmierci dyrektorzy liceów i tech-
ników zwrócili się do mnie z  prośbą 
o skierowanie lekarzy na tzw. pogadan-
ki – wspomina. – Zebrałem ordynatorów 
i  poprosiłem, by porozmawiali z  mło-
dzieżą. Nikt się nie chciał zgodzić, bo nikt 
nie znał tematu. To mnie mocno zdziwi-
ło, ale i zawstydziło. Skoro tak – pomyśla-
łem – to sam muszę zgłębić temat.
Zapisał się na różne kursy, szkolenia, bar-
dzo dużo czytał… I tak z czasem stał się 
specjalistą od narkomanii. Marihuana, 
klej, później nie tylko w  Żaganiu popu-
larna stała się produkcja kompotu. Wraz 
z dożylnym wstrzykiwaniem go pojawił 
się HIV… Pierwsze zakażenia tą drogą. 
Tymczasem o AIDS niewiele się mówiło.
Założył więc Powrót z U – Towarzystwo 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. 
Przewodniczył mu przez 15 lat. Dzięki 
spotkaniom, konferencjom, publika-
cjom wiedza ludzi na temat narkoma-
nii stawała się coraz większa. Rodziny, 
przede wszystkim matki, otrzymywały 
duże wsparcie. Nie czuły się samotne 
ze swym problemem. Nawzajem sobie 
pomagały, jak postępować z  uzależnio-
nym dzieckiem. Jak najwięcej chcieli się 
też dowiedzieć dziadkowie, którzy na 
emeryturach mieli więcej czasu, by wy-
ciągnąć wnuka czy wnuczkę z  nałogu. 
A zdawali sobie już sprawę, że to nie ta-
kie proste. Ale się udawało. Coraz więcej 
osób powracało do normalnego życia.
– Z czasem zająłem się też uzależnienia-
mi od substancji niechemicznych. Z po-
zoru nie są one takie szkodliwe, ale to 
tylko pozór – podkreśla W. Janiszewski. 
– Na przykład hazard też może doprowa-
dzić do wielu tragedii rodzinnych.
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Będąc w  Żaganiu, działał również jako 
radny w powiatowej radzie. Dzięki temu 
łatwiej było rozwiązać wiele problemów.

Przeprowadzka do Zielonej Góry
– Kiedy doktor Stanisław Gura, pełniący 
funkcję lekarza wojewódzkiego, został 
wiceministrem zdrowa, zaproponowano 
mi, bym objął jego fotel. Jednak z powo-
dów rodzinnych, ale i zawodowych obo-
wiązków nie przyjąłem tego stanowiska 
– wspomina.
Myślał, że kolejne propozycje awansu 
już nie padną. Ale cóż, życie zmusza do 
dokonywania wyborów. Żona i  syn byli 
najważniejsi.
– Po dwóch latach wojewoda zielono-
górski zaproponował mi stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w  Zielonej Górze 
– mówi W. Janiszewski. – Po rozmowie 
z  żoną zdecydowałem się pokierować 
sanepidem. Potraktowałem to jako ko-
lejne wyzwanie życiowe.
Dyrektorem był 12 lat. Nowe miejsce 
pracy znów oznaczało przeprowadzkę 
– do Zielonej Góry, w której mieszka do 
dziś. W stolicy województwa czekało na 
niego mieszkanie i wiele nowych zadań 
do wykonania.
– Jako epidemiolog, bo w wojewódzkiej 
stacji była taka potrzeba, zająłem się opi-
sywaniem problemów epidemii chorób 
zakaźnych, szczepieniami – mówi W. Ja-
niszewski. – Ale też propagowałem, gdzie 
się tylko dało, zdrowy styl życia. Organi-
zowałem ogólnopolskie konferencje na 
temat narkomanii, AIDS/HIV. Z  czasem 
wiedza na ten temat była coraz większa.

Seniorzy, szczepcie siebie 
i swoich wnuków
Przez dwie kadencje był radnym Woje-
wódzkiej Rady Narodowej i  przewodni-
czącym Komisji Zdrowia przy niej, a tak-
że członkiem Prezydium WRN.
Zdobytym doświadczeniem dzielił się ze 
studentami. Wykładał na Uniwersytecie 

Zielonogórskim i  w  Lubuskiej Wyższej 
Szkole Zdrowia Publicznego w  Zielonej 
Górze.
Dziś jest na emeryturze, ale nadal propa-
guje zdrowy styl życia. Nie odmawia, gdy 
zapraszają go szkoły, redakcje gazet, roz-
głośni radiowych i  telewizyjnych. Prowa-
dził zajęcia m.in. na Zielonogórskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku.
– To bardzo ważna i  potrzebna instytu-
cja dla seniorów. Ale nie tylko dla nich. 
Studenci w  trzecim wieku swoją posta-
wą pokazują, jak należy żyć. Optymi-
stycznie, aktywnie, pływając w  basenie, 
chodząc z  kijkami, ćwicząc na sali, wy-
jeżdżając na wycieczki – podkreśla były 
dyrektor zielonogórskiego sanepidu. 
– UTW powstają w  coraz mniejszych 
miastach. I  oprócz wielu różnych funk-

cji wyręczają też lekarzy, bo prowadzą 
doskonałą profilaktykę. Zapraszają też 
specjalistów z różnych dziedzin, by pro-
wadzili wykłady, różne zajęcia.
W. Janiszewski podkreśla, że spotykając 
się z seniorami, dużo mówi np. o szcze-
pionkach.
– Ja szczepię się co roku i w ogóle nie cho-
ruję na grypę – podkreśla. – W  pewnym 
wieku ma się już obniżoną odporność 
i  szczepionki są jak najbardziej wskazane. 
Podobnie w przypadku dzieci. Dlatego za-
wsze zwracam się do babć i dziadków, by 
pilnowali swoich wnuków i  wnuczki, jeśli 
chodzi o kalendarz szczepień.
Zdaniem epidemiologa niebezpieczny 
jest rozwijający się w  Polsce i  na świe-
cie ruch antyszczepionkowy. Z  czasem 
może dojść do epidemii…

Zostaw samochód w garażu
– Nie tylko seniorom mówię, że ruch jest 
najlepszym lekarstwem na wszystko. 
Dlatego nie można zamykać się w swo-
ich czterech ścianach i  narzekać na los 
– opowiada W. Janiszewski. – Ja codzien-
nie wstaję około siódmej i  tak do dwu-
dziestej drugiej aktywnie spędzam czas. 
Kiedyś dużo biegałem, osiągając nawet 

wysokie wyniki. Trenowałem też boks. 
Dziś ze względu na wiek przede wszyst-
kim dużo chodzę. Samochód zostawiam 
w garażu. Wolę wyjść godzinę wcześniej 
i  przejść się, niż podjechać autem pod 
sam sklep czy redakcję.
Latem, kiedy wyjeżdża nad morze, po-
trafi przejść nawet trzysta kilometrów.
– Jestem lekarzem piszącym wiele arty-
kułów, więc zmuszony jestem też do sie-
dzenia. Dlatego tak bardzo dbam o rów-
nowagę. Na ruch musi być czas każdego 
dnia – podkreśla. – Podstawa to samody-
scyplina.
Tymczasem, jak pokazują badania, pol-
scy emeryci pod względem aktywności 
fizycznej zajmują ostatnie miejsce w Unii 
Europejskiej. Swój czas spędzają najczę-
ściej na oglądaniu telewizji, chodzeniu 

do kościoła i  spotkaniach z  rodziną. Na 
czwartym miejscu wymienia się upra-
wianie roślin na działce.
A  od wielu lat wiadomo, że sami mo-
żemy przedłużyć sobie życie. Ćwicząc 
ciało i umysł. Stąd warto rozwijać pasje, 
rozwiązywać krzyżówki, angażować się 
społecznie w różne akcje, wyjeżdżać na 
wycieczki. Najlepiej w grupie, w UTW!
W. Janiszewski podkreśla, że seniorzy 
powinni zadbać nie tylko o  siebie, lecz 
także o całą rodzinę. Ze względu na swo-
je doświadczenie życiowe z ich zdaniem 
liczą się młodsi członkowie familii. Stąd 
to właśnie seniorzy mogą np. namówić 
ich na długie spacery, na picie zimą her-
baty z sokiem malinowym czy ubieranie 
się odpowiednio do pogody, na cebulkę.
– Swoim pociechom nie powinni też ku-
pować słodyczy, bo wiadomo, jak cukier 
i  sztuczne barwniki szkodzą – podkreśla 
lekarz. – Im dłużej trzymamy cukierka 
w buzi, tym gorzej dla zdrowia. Poza tym, 
jeśli już go jemy, to od razu po skończeniu 
powinniśmy umyć zęby. Za każdym razem. 
Takie nawyki mają dzieci i dorośli w krajach 
skandynawskich i przynosi to dobre efekty. 
Warto więc, by babcia czy dziadek propa-
gowali w swojej rodzinie takie zachowania.

Warto też być z życiem na bieżąco. Bo nic 
nie stoi w miejscu, wszystko się zmienia. 
A my coraz bardziej stajemy się niewolni-
kami nowoczesnych sprzętów. Internetu, 
komórki. W. Janiszewski jako pierwszy 
w  kraju opracował listę polskich nało-
gów, pokazując w ten sposób, od ilu rze-
czy możemy się uzależnić. A  to rujnuje 
w  większym czy mniejszym stopniu na-
sze życie. Możemy przecież uzależnić się 
od pracy, pragnienia zachowania młode-
go wieku (ageoreksja), siecioholizmu, ro-
bienia zakupów, a nawet oglądania seriali 
czy ważenia się po każdym posiłku.
Seniorzy mają tu też niemałą rolę do 
odegrania. By takich przykładów jak 
ten z  bezrobotną matką czworga dzie-
ci z  Krakowa, uzależnioną od internetu, 
było jak najmniej. Sąd skierował ją na 
terapię, problem w tym, że brakuje nam 
w Polsce takich miejsc.

Biały Kruk od kardynała Glempa
W. Janiszewski na bieżąco śledzi wszelkie 
zmiany w medycynie. I dzieli się nimi nie 
tylko z seniorami w UTW. Chętnie bierze 
udział w  dyżurach telefonicznych w  lo-
kalnych redakcjach, jest gościem czatów, 
publikuje artykuły, np. na temat nowej pi-
ramidy żywieniowej.
– Dwadzieścia lat temu zalecano ogra-
niczanie tłuszczów zwierzęcych, a  tak-
że roślinnych, co obecnie można uznać 
za błąd. Jak wiadomo, tłuszcze roślinne 
są potrzebne, bo w  ich obecności roz-
puszczają się i  wchłaniają witaminy: 
A, D, E, K – mówi. – Niespodziewanie 
zdyskwalifikowany został biały ryż, a jaj-
ka całkowicie zrehabilitowane – w nowej 
piramidzie znalazły miejsce tuż obok 
niekwestionowanych ryb. Dziś zaleca 
się ich spożywanie w liczbie ośmiu sztuk 
tygodniowo (poprzednio dopuszczano 
tylko dwa jajka na tydzień).
W nowej piramidzie znalazły się też wy-
łącznie pełnoziarniste produkty zbożo-
we, z nasionami roślin oleistych (orzech, 
groch, fasola), z mąki razowej z dużą ilo-
ścią błonnika pokarmowego.
A  sól? Zapotrzebowanie na nią wyno-
si 5 gramów na dobę. Jest ona zawarta 
w  większości produktów (wędliny, wa-
rzywa, pieczywo), dlatego okazuje się, że 
spożywamy ją w wielokrotnie większych 
ilościach.
Jednak najważniejszą zmianą jest zale-
cana aktywność fizyczna: co najmniej 
30–60 minut dziennie. Organizm czło-
wieka został bowiem genetycznie zapro-
gramowany na aktywny styl życia. Ruch 
jest biologiczną potrzebą.
W. Janiszewski całe swoje życie zawodo-
we, i  obecne na emeryturze, poświęca 
promowaniu dobrych nawyków, poma-
ganiu innym, by nie tracili pogody du-
cha. Za swoją działalność otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień, w tym od kardynała 
Józefa Glempa – Białego Kruka. Odbierał 
go m.in. z aktorem Janem Englertem.

Wmurowanie aktu pod budowę przychodni w Żaganiu Dr W. Janiszewski z kardynałem J. Glempem podczas 
uroczystości wręczenia Białego Kruka
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Wiele medykamentów może wchodzić 
ze sobą w  niebezpieczne interakcje. 
Ryzyko rośnie wraz z  liczbą przyjmo-
wanych leków. Naukowcy obliczyli, że 
w  przypadku dwóch środków wynosi 
ono 20%, a przy pięciu wzrasta aż do 
80%. Jeśli ktoś przyjmuje osiem róż-
nych specyfików, ryzyko interakcji jest 
stuprocentowe.
Według specjalistów wielolekowość 
to jeden z najpoważniejszych proble-
mów polskich seniorów. Lista możli-
wych działań niepożądanych leków 
jest długa. Krwawienia z  przewodu 
pokarmowego, niewydolność nerek, 

osłabienie, biegunki, zaparcia – to 
tylko kilka z  najczęstszych skutków 
ubocznych. Przygotowaliśmy zestaw 
praktycznych rad dotyczących przyj-
mowania leków, z  których warto sko-
rzystać.

Po pierwsze: im mniej leków, 
tym lepiej

– Gdy leków jest dużo, istnieje ryzyko 
wejścia w tzw. spiralę chorób i terapii 
– wyjaśnia dr n. farm. Agnieszka Neu-
mann-Podczaska z Katedry Geriatrii i Ge-

rontologii Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
– Leczymy schorzenie, ale w efekcie róż-
nych interakcji i skutków ubocznych stan 
pacjenta się pogarsza. Często skutek 
uboczny rozpoznawany jest jako nowa 
choroba, na którą zapisuje się kolejne le-
karstwa.
To właśnie z  tego powodu niektórzy 
seniorzy, często leczący się u  różnych 
specjalistów, biorą nawet kilkana-
ście różnych leków. Jak mówi dr med. 
Alicja Klich-Rączka, geriatra z  Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, bywa, że do jej gabinetu 

trafiają pacjenci stosujący nawet 30 
medykamentów! Ograniczenie liczby 
leków przyjmowanych przez seniora 
do niezbędnego minimum jest jednym 
z głównych zadań geriatrów.
To pierwsza praktyczna rada: jeśli nie-
pokoisz się, że pomimo przyjmowania 
sporej liczby różnych medykamentów 
stan twojego zdrowia wcale nie ulega 
poprawie, a  być może się pogarsza, 
powiedz o tym lekarzowi. Do gabine-
tu weź pełną listę przyjmowanych le-
ków. Uwaga: nigdy nie zmieniaj zasad 
przyjmowania leków na własną rękę.

Po drugie: stosuj się do 
zaleceń lekarza

Badania dotyczące przestrzegania zale-
ceń lekarskich przez pacjentów są nie-
pokojące. Jak podaje dr hab. med. Prze-
mysław Kardas, profesor Uniwersytetu 
Medycznego w  Łodzi, jedna czwarta 
recept nigdy nie jest realizowana, a po-
łowa pacjentów, którzy wykupują prze-
pisane leki, nie przestrzega zaleceń co 
do ich stosowania. Ocenia się, że blisko 
jedna piąta hospitalizacji osób star-
szych jest uwarunkowana nieprzestrze-
ganiem zaleceń terapeutycznych.

Dla powodzenia farmakoterapii kluczo-
we znaczenie ma odpowiednia dawka 
leku, to, o  jakiej porze go przyjmuje-
my, oraz czy robimy to przed posiłkiem 
czy po nim. Stałą zasadą jest niełącze-
nie medykamentów z  alkoholem. Od-
stępstwa od zaleceń lekarskich mogą 
całkowicie zniweczyć terapię. – Lek, 
którego nie biorę, nie działa. Lek, który 
biorę niesystematycznie, nie działa tak 
dobrze albo nie działa w ogóle – mówił 
prof. Kardas podczas ubiegłorocznej 
konferencji poświęconej leczeniu star-
szych pacjentów.
Druga praktyczna rada: przyjmuj leki 
w  taki sposób, jaki zaleca lekarz. Nie 
zmniejszaj ani nie zwiększaj dawek, 
stosuj się do zasady przyjmowania leku 
przed posiłkiem lub po nim. Jeśli nie 
pamiętasz lub nie rozumiesz zaleceń 
lekarskich, poproś w  gabinecie o  wy-
jaśnienie. Podczas wizyty poinformuj 
lekarza także o  tych medykamentach, 
które kupujesz na własną rękę.

Po trzecie: uwaga na leki bez recepty

Wiele osób uważa, że skoro dany śro-
dek można nabyć bez recepty (nie 
tylko w  aptece, lecz także w  super-
markecie, na stacji benzynowej czy 
w kiosku), oznacza to, że jest on w peł-
ni bezpieczny. Takie myślenie to błąd! 

KIEDY LEKI SZKODZĄ, 
ZAMIAST POMAGAĆ
Apteczki seniorów pękają w szwach. Przeciętny Polak powyżej 65. roku ży-
cia codziennie sięga po pięć różnych leków – w tym również po te wydawa-
ne bez recepty. Lekarze alarmują: im więcej leków bierzemy, tym większe 
prawdopodobieństwo, że działają one na naszą szkodę. 

Jak leczą się polscy seniorzy?
Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyniki badań PolSenior. Okazuje się, 
że tylko co dziesiąty Polak powyżej 65. roku życia nie zażywa regularnie 
żadnych leków.

Problem wielolekowości narasta wraz z wiekiem – im jesteśmy starsi, tym 
więcej medykamentów przyjmujemy. Jest to związane z narastającymi pro-
blemami zdrowotnymi. Osoby do 69. roku życia mają średnio 2,8 schorzeń. 
Najstarsi, po 80. roku życia – 3,7 schorzeń.

Statystyczny polski senior stosuje pięć leków, w tym cztery przepisane 
przez lekarza i jeden bez recepty. Więcej medykamentów – 5,5 – zażywają 
mieszkańcy miast. Seniorzy z terenów wiejskich stosują średnio 4,5 leku.

Do niepokojących wniosków doszli badacze z Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zespół naukowców przeanalizo-
wał farmakoterapię stosowaną przez osoby powyżej 65. roku życia. Wśród 
tysiąca uczestników badania byli także słuchacze jednego z uniwersytetów 
trzeciego wieku. Badania dowiodły, że aż 28% seniorów otrzymywało co 
najmniej jeden potencjalnie niewłaściwy preparat leczniczy.
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Popularne, intensywnie reklamowane 
środki przeciwbólowe mogą zaszko-
dzić. Zwłaszcza gdy są stosowane bez 
wiedzy lekarza.
Przykład? Dr Neumann-Podczaska zwra-
ca uwagę, że wielu starszych pacjentów 
leczy się na nadciśnienie, przyjmując 
leki przepisane przez lekarza. Jednocze-

śnie część z tych osób cierpi z powodu 
bólu stawów, np. kolan. Aby złagodzić 
dolegliwości, pacjent sięga po środek 
przeciwbólowy – bardzo często jeden 
z  tzw. niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych. Tymczasem środki te 
mogą przyczynić się do wzrostu ciśnie-
nia tętniczego.

– Pacjent leczy więc ból kolana, ale 
jednocześnie pogarsza kontrolę nadci-
śnienia. Przychodzi do lekarza i mówi, 
że ma skoki ciśnienia mimo przyjmo-
wania leków. W efekcie lekarz przepi-
suje kolejne lekarstwa na jego wyrów-
nanie. Może więc dojść do sytuacji, że 
leczymy pacjenta, bo podniosło mu 
się ciśnienie, choć należałoby odsta-
wić lek, który to spowodował – wyja-
śnia dr Neumann-Podczaska.
Trzecia praktyczna rada: zanim sięg-
niesz po lek bez recepty, skonsultuj to 
ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Ta 
zasada dotyczy także ziołowych pre-
paratów.

Po czwarte: zioła też mogą szkodzić

Wiele starszych osób chętnie sięga po 
ziołowe specyfiki, uznając je za coś 
naturalnego i  w  pełni bezpiecznego 
dla zdrowia. Zioła rzeczywiście często 
pomagają w  zwalczaniu rozmaitych 
dolegliwości i  wielu lekarzy poleca je 
pacjentom. Problemy mogą zacząć się 
wówczas, gdy zaczniemy przyjmować 
ziołowe leki na własną rękę.
Dr Neumann-Podczaska zaleca ostroż-
ność w stosowaniu siemienia lnianego. 
– Nie może być przyjmowane razem 
z  lekami, zwłaszcza kardiologicznymi, 
bo uniemożliwia ich wchłanianie – 
przestrzega specjalistka. Z kolei popu-
larny dziurawiec obniża skuteczność 
leków na nadciśnienie. Należy uważać 
także na ziołowe herbatki stosowane 
przy zaparciach. Nie należy ich pić zbyt 

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny serwis internetowy „Interakcje”, 
który służy analizie i wykrywaniu interakcji między lekami. Aby sprawdzić, czy 
medykamenty, które przyjmujesz, nie szkodzą Twojemu zdrowiu, wystarczy 
wejść na stronę www.bil.aptek.pl.
Po uruchomieniu witryny wybierz pozycję „Interakcje”. Następnie kliknij przy-
cisk „Jestem Pacjentem”. W ten sposób przejdziesz do wyszukiwarki.
W pustym okienku wyszukiwarki wpisz nazwę jednego z leków, które przyjmu-
jesz. Następnie kliknij „Szukaj”. Wyświetli się lista leków o danej nazwie.
Zauważ, że kolejne pozycje na liście różnią się m.in. dawką oraz postacią. Wy-
bierz właściwy lek poprzez kliknięcie na jego nazwę.
Następnie powtórz całą procedurę dla kolejnych leków: w okienku wpisuj ich 
nazwy, a następnie wybieraj właściwe pozycje z listy.
Zauważ, że u dołu strony pojawia się lista „Wybrane leki do analizy interakcji”. 
Kiedy będą na niej już wszystkie medykamenty, które chcesz sprawdzić (mak-
symalnie 10 naraz), kliknij przycisk „Rozpocznij analizę interakcji leków”. W ten 
sposób przejdziesz do wyników badania interakcji. Wyświetlą się w formie ta-
beli.
Twój niepokój powinny wzbudzić wyniki podświetlone na różowo i czerwono. 
Oznaczają one, że istnieją interakcje między lekami, które przyjmujesz. Aby po-
znać szczegóły, kliknij kolorowe pole w tabeli.
Uwaga! Nie lekceważ uzyskanych wyników. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by 
w przypadku wystąpienia interakcji wydrukować wyniki i skonsultować je z le-
karzem, który przepisał leki.

Sprawdź, czy leki Ci nie szkodzą

często, bo mogą „rozleniwić” jelita.
Wyciąg z miłorzębu japońskiego, któ-
ry ma chronić przed zaburzeniami pa-
mięci i  poprawiać krążenie, również 
może mieć niekorzystny wpływ na 
zdrowie. – W połączeniu z  innymi po-
pularnymi lekami, które rozrzedzają 
krew, a  nawet bez ich udziału, może 
wywoływać niebezpieczne krwawie-
nia – ostrzega dr Klich-Rączka.
Czwarta praktyczna rada: nie zapomi-
naj, że zioła to także leki. Mogą pomóc 
zwalczyć określone dolegliwości, ale 
stosowane bez wiedzy lekarza mogą 
zaszkodzić. Dlatego ich przyjmowa-
nie skonsultuj w  gabinecie lekarskim. 
Z  podobną dozą ostrożności należy 
podchodzić do suplementów diety.

Po piąte: właściwa dieta i ruch 
zamiast suplementów

Eksponowane w widocznym miejscu na 
aptecznych półkach, szeroko reklamo-
wane w  telewizji i  prasie, suplementy 
diety coraz częściej lądują w apteczkach 
seniorów. Często za sprawą najbliższych 
członków rodziny – specyfiki w ozdob-
nych opakowaniach są promowane 
jako idealny prezent z okazji Dnia Ojca 
i  Matki oraz Babci i  Dziadka. Seniorzy 
często także sami sięgają po preparaty, 
które mają służyć wzmocnieniu, popra-
wić odporność, kondycję fizyczną czy 
wzrok. Czy suplementy diety rzeczywi-
ście mają zbawienny wpływ na zdrowie 
seniorów?
– Dobrej starości z pewnością nie zapew-
nimy sobie przy pomocy chemii. To nie 
w niej jest nadzieja – podkreśla dr Klich-
-Rączka. – Nie twierdzę oczywiście, że 
w  ogóle nie należy przyjmować pre-
paratów dostępnych w  aptekach. Są 
medykamenty, które pod kontrolą 
lekarza można z powodzeniem stoso-
wać, np. w profilaktyce miażdżycy.
Do reklam suplementów diety należy 
podchodzić z  krytycyzmem i  rozsąd-
kiem. Zanim sięgniemy po taki spe-
cyfik, warto zastanowić się, jak w inny 
sposób poprawić swoją jakość życia. 
Geriatrzy mają na to dwie recepty: 
aktywność fizyczna, dostosowana do 
stanu zdrowia i  możliwości seniora, 
oraz odpowiednie odżywianie.
Piąta praktyczna rada pochodzi od 
Wojciecha Oczki, XVI-wiecznego nad-
wornego lekarza polskich królów: 
„ruch zastąpi prawie każdy lek, pod-
czas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”. 
Prosta gimnastyka, a  nawet zwyczaj-
ny spacer, jeśli będą praktykowane re-
gularnie, mogą naprawdę polepszyć 
samopoczucie. Zamiast posiłkować 
się sztucznymi suplementami, staraj 
się dostarczać swojemu organizmowi 
niezbędnych składników odżywczych 
przy pomocy właściwej, zbilansowa-
nej diety.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda farmakoterapia słuchaczki jednego 
z krakowskich uniwersytetów trzeciego wieku. 83-letnia pani Janina zgo-
dziła się opowiedzieć nam o lekach, które przyjmuje.

Nasza czytelniczka od kilkunastu lat leczy się na nadciśnienie. Trzy lata 
temu stwierdzono u niej także depresję. Pani Janina często miewa proble-
my gastryczne. W przypadku zmiany pogody dokucza naszej czytelniczce 
ból stawów, w szczególności kolan.

Na liście leków przepisanych przez lekarza pani Janiny znajduje się siedem 
medykamentów: antydepresant, trzy różne leki na nadciśnienie, magnez, 
potas i środek na problemy z trawieniem. Oprócz tego nasza czytelniczka 
kupuje w aptece leki bez recepty: ziołowy preparat na zaparcia, maść na 
stawy, środek przeciwbólowy oraz dwa suplementy diety.

Nazwy leków, które pani Janina przyjmuje codziennie, wpisujemy do wy-
szukiwarki interakcji na stronie Ministerstwa Zdrowia (więcej na ten temat 
w  ramce poniżej). Wyniki są niepokojące. Okazuje się, że między dwoma 
lekami na nadciśnienie zachodzi bardzo istotna interakcja. Serwis podaje, 
że występuje „ryzyko ciężkiej hiperkaliemii prowadzącej nawet do zgonu”. 
Dodatkowo w istotną interakcję wchodzą ze sobą preparat z potasem oraz 
kolejny lek na nadciśnienie. Skutek? „Nasilenie działania hipotensyjnego, 
a także depresyjnego na mięsień sercowy”.

Z  wydrukowanym wynikiem pani Janina wybierze się na kolejną wizytę 
u swojego lekarza rodzinnego.

Niebezpieczne interakcje



8 UTW BEZ GRANIC – Akademia Zdrowego Seniora czerwiec 2014

Kobiety 50-letnie mają przed sobą 
jeszcze co najmniej jedną trzecią ży-
cia. Jak mogą wykorzystać ten czas, 
żeby żyć zdrowiej i dłużej?

W  tym okresie u  pań pojawiają się 
pierwsze symptomy różnego rodzaju 
niedomagań. Jest to pierwszy znak, 
żeby zainteresować się swoim stanem 
zdrowia, swoją kondycją i  potencja-
łem. Bez dobrego zdrowia ciężko zago-
spodarować kolejne 30 lat, a przed pa-
niami w tym wieku są lata niewątpliwie 
ciekawe, bo czekają je zupełnie inne 
zadania i  obowiązki. Są to też lata na 
spełnianie marzeń odkładanych dotąd 
na później. Dawniej była praca, eduka-
cja, rodzina, dzieci, teraz nadszedł czas, 
żeby marzenia zacząć spełniać.

Kobiety 50+, 60+, 70+, kiedy prze-
kraczają tę granicę wieku, zajmują 
się przede wszystkim wnukami (to 
oczywiście dobrze), ale co panie 
mogą zrobić dla siebie?

Na szczęście stereotypowe podejście, 
tzn. ograniczanie swojej aktywności 
w tym wieku do opieki nad wnukami, 
powoli się zmienia. Oczywiście to do-
brze, że młode babcie chętnie poma-
gają w  opiece nad wnukami, ale nie 
może to być narzuconą koniecznością. 
Nie wolno zapominać o inwestowaniu 
w  siebie. Obecne pięćdziesięciolatki 
nieco inaczej podchodzą do życia – 
najczęściej jeszcze pracują i  często są 
doceniane jako pracownice. Abyśmy 
jednak mogły realizować się w różnych 
zadaniach – niezależnie od tego, czy to 
będą obowiązki rodzinne, społeczne 
czy zawodowe – musimy zadbać o sie-
bie i swoją kondycję. To da nam duży 
potencjał i pozwoli jak najlepiej prze-
żyć te lata. Dlatego warto podejmo-
wać różnego rodzaju działania, współ-
czesny świat oferuje zresztą mnóstwo 
możliwości realizowania się.
W  jaki więc sposób panie po pięćdzie-
siątce powinny zacząć dbać o siebie?
Przede wszystkim trzeba zacząć od za-
stanowienia się, co wpływa na nasze 
zdrowie. Można wymienić trzy naj-
ważniejsze grzechy, jakie popełniamy. 
Pierwszy: tryb życia. Na szczęście już 
niewielka systematyczna dawka aktywi-
zacji ciała powinna wystarczyć, by pozy-
tywnie wpłynąć na zmianę trybu życia.
Po pięćdziesiątce zaczynają się proce-

sy starzenia, a  jeżeli pozwolimy sobie 
na bezruch, to przyśpieszą te procesy. 
W związku z tym naszym zadaniem jest 
spowalniać ten proces i walczyć z nim. 
Panie po pięćdziesiątce powinny po-
myśleć chociażby o umiarkowanej, ale 
systematycznej aktywności fizycznej, 
dostosowanej do ich możliwości. Aby 
była w  pełni skuteczna, musi jednak 
dawać przyjemność i zadowolenie.
Drugim grzechem jest złe odżywianie 
się, dlatego trzeba zwrócić uwagę na 
to, co jemy, w  jaki sposób dobieramy 
składniki, jak często spożywamy po-
szczególne posiłki.
Trzecim grzechem, często niedostrze-
ganym, jest stres, życie w ciągłym bie-
gu, gonitwa. W tym wieku – choć tak 
naprawdę w  każdym wieku – proble-
my zarówno zawodowe, rodzinne, jak 
i chorobowe szczególnie dają o sobie 

znać. Dlatego umiejętność radzenia 
sobie ze stresem jest bardzo ważna. 
Jeśli ktoś ma pasję, wówczas łatwiej te 
problemy rozwiązać.

Czyli trzeba znaleźć sobie hobby...

Tak, trzeba mieć zajęcie, które da sa-
tysfakcję, przyjemność, dzięki któremu 
będziemy mogli rozładować napięcia 
i stresy. A tych nie można bagatelizować, 
bo są to poważne czynniki ryzyka cho-
rób kardiologicznych, które dziesiątkują 
społeczeństwo. Dlatego trzeba walczyć 
i z chorobami, i z tymi czynnikami.

Mówi się też o tzw. zdrowym starzeniu 
się, ale w istocie to przez całe życie pra-
cujemy na te ostatnie lata. Okres 50+ 
jest newralgiczny, bo starzejemy się 
szybciej, w  bardziej widoczny sposób. 
Jeśli dochodzą do tego zmiany hormo-
nalne, to ciało zaczyna inaczej wyglą-
dać, gorzej funkcjonować. Nie można 
jednak się poddawać, załamywać rąk 
i  mówić: „tak ma być”. Właśnie w  tym 
momencie życia trzeba wziąć byka za 
rogi i przeciwdziałać starzeniu się.
Zaczynając więc od strony zdrowotnej: 
ważny jest ruch, właściwe odżywianie 
się, ale także wygląd. Warto pomyśleć 
o zmianie fryzury czy makijażu. Wiele 
jest rzeczy, które dają nam, kobietom, 
po prostu lepsze samopoczucie.

A  jakie sporty zaleca Pani kobietom 
po pięćdziesiątce? Na przykład rower 
czy modny ostatnio nordic walking?

Każda aktywność będzie dobra. Bada-
nia wykazują, że najchętniej wybieraną 
formą aktywności w  Polsce jest wła-
śnie rower, ale polecam też marsze czy 
wszelkie inne działania na bazie pro-
stych ruchów lokomocyjnych, czyli wła-
śnie nordic walking – jest on doskonałą 
formą aktywności, bo to my narzucamy 
tempo w zależności od naszej kondycji. 
Oczywiście musimy pamiętać o  wła-
ściwej technice chodzenia, bo można 
potraktować kije jako dwie laski, a nie 
jako sprzęt, który poprawia kondycję 
i zwiększa siłę mięśniową.
Jeśli chodzi o inne aktywności, to my, 
kobiety, lubimy wszystkie formy połą-
czone z  muzyką. Taniec to płynność, 
harmonia, gracja. Trzeba jednak do-
stosowywać aktywności do możliwo-
ści. Bo jeśli pójdziemy do klubu fitness 
i nikt nam nie podpowie, na czym po-
lega np. zumba, to można się rozcza-
rować. Musi więc to być aktywność, 
którą lubimy i  która będzie trwała co 
najmniej 30 minut. Może to być np. 
gimnastyka w  wodzie, różne formy 
zajęć fitnesowych, nordic walking czy 
jazda na rowerze. Ważny jest po pro-
stu prosty cykliczny ruch wykonywany 
w odpowiednim czasie – wtedy przy-
niesie największe korzyści.
Światowa Organizacja Zdrowia twier-
dzi, że w  przypadku dorosłego czło-
wieka aktywność pięć razy w tygodniu 
stanowi minimum, a najlepiej, gdyby-
śmy podejmowali taką aktywność co-

dziennie po 30 minut. Dużo jest form, 
które można śmiało podejmować, 
jednak przede wszystkim trzeba sobie 
odpowiedzieć na pytanie, po co chce-
my to robić. Najlepiej bowiem wybrać 
to, co sprawia nam przyjemność, dzię-
ki temu szybko się nie zniechęcimy. 
Jeżeli coś będziemy robić na siłę, to po 
miesiącu, dwóch zapewne zrezygnu-
jemy, zaczniemy szukać wymówek, 
dlaczego nie możemy ćwiczyć.
Ważne jest również to, z kim ćwiczymy, 
bo samemu trudniej się zmobilizować. 
Możemy więc ćwiczyć z  koleżanką 
albo z  rodziną, np. z  wnukami. W  ten 
sposób aktywna babcia uczy dzieci, 
jak ważny jest ruch – to nic innego jak 
edukacja zdrowotna najmłodszych. 
Najważniejsze jest jednak to, żeby for-
ma aktywności fizycznej była dobrana 
do nas, wtedy będzie sprawiała nam 

przyjemność. Nie można się sugero-
wać modą czy trendami. Jeżeli modna 
jest np. wspinaczka, może się okazać, 
że to nie jest forma aktywności dla nas, 
bo już podstawowe kroki mogą nam 
sprawiać trudność.
Warto przestrzegać wymienionych za-
sad, żeby wprowadzanie aktywności 
fizycznej do naszego życia nie skoń-
czyło się na słomianym zapale, ale na 
stałe w nim zagościło.

Co jeżeli pani 50+ wstydzi się ćwi-
czyć na siłowni, bo przychodzą tam 
same młode osoby? Czy może wte-
dy ćwiczyć w domu? Jeśli tak, jakie 
ćwiczenia wykonywać?

NIE MUSIMY DODAWAĆ LAT DO ŻYCIA, 
ALE ŻYCIA DO LAT rozmowa z prof. Ewą Kozdroń

Jak zmienić swoje życie 
po pięćdziesiątce:
Znajdź hobby.

• Zacznij dbać o siebie.
• Zmień fryzurę, makijaż.
• Uprawiaj sporty.
• Zmień dietę.
• Pij dziennie 2 l wody.

Zmień dietę, żeby nie 
zabrakło w niej:

• warzyw,
• owoców,
• ryb,
• drobiu,
• wołowiny,
• oliwy z oliwek,
• kaszy, makaronu razowego, 

ryżu.

wykładowcą AWF w Warszawie, Prezesem Europejskiego 
Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+
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Najpierw należy sprawdzić, czy nie 
występują żadne przeciwskazania me-
dyczne do wykonywania takich ćwi-
czeń – czy nie ma np. bólów kręgosłupa, 
początków choroby zwyrodnieniowej 
stawów, nadmiernej otyłości itd. Jeże-
li wszystko jest w  porządku, to i  tak 
przed rozpoczęciem ćwiczeń w domu 

radziłabym udać się do jakiegokolwiek 
klubu fitness po to, żeby trener poin-
struował nas, jakie ćwiczenia będą 
najlepsze w  naszym przypadku. Nie 
musimy regularnie chodzić na siłow-
nię, bo w  grę wchodzą również kwe-
stie finansowe, ale warto wcześniej 
ukierunkować ćwiczenia i dowiedzieć 
się od trenera, jak dany ruch powinien 
wyglądać. Dostępne są poza tym róż-
nego rodzaju płyty czy książki, a także 
materiały w internecie pokazujące, jak 
ćwiczyć.
Polecam paniom również taniec, o któ-
rym już wcześniej wspominałam. Bo 
jaki problem jest w tym, żeby w domu 

włączyć radio i  po prostu potańczyć? 
To też jest ruch, też jest przyjemność, 
a nie trzeba nawet wychodzić z domu. 
Polecam również stacjonarne rower-
ki treningowe. Dobrze, jeżeli przy-
pomnimy sobie lekcje wychowania 
fizycznego i  każdego dnia będziemy 
wykonywać po kilkanaście przysia-
dów, brzuszków, wymachów rękoma.
Przede wszystkim jednak zachęcam 
panie, żeby przed rozpoczęciem ćwi-
czeń skorzystały z pomocy profesjona-
listy. On podpowie, czy dane ćwicze-
nia są dla nas odpowiednie i  czy nie 
spowodują kontuzji. Ćwiczenia mają 
służyć nam, naszemu zdrowiu, a  nie 
powodować urazy czy ból, który może 
zniechęcić. To może przynieść więcej 
strat niż pożytku, dlatego po prostu 
trzeba ćwiczyć z głową.

A co z dietą? Co jeść, żeby żyć zdro-
wiej, lepiej się czuć?

Ważne, żeby jeść regularnie. Liczba po-
siłków nie powinna być zbyt duża. Ale 
najważniejsze to nie podjadać pomiędzy 
posiłkami. To są najważniejsze zasady.
Polecam pięć posiłków dziennie, najle-
piej w odstępie 2,5–3 godzin. W okre-
sie 50+, kiedy pojawiają się problemy 
z  przekwitaniem i  zaburzeniami hor-
monalnymi, szczególnie ważna jest 
kwestia odpowiedniego zaopatrzenia 
organizmu w  wapń i  fosfor, które po-
magają w  budowaniu tkanki kostnej. 
Równie ważna jest zasada odpowied-
niego doboru diety, czyli składników 
pokarmowych.
Zalecam kierowanie się piramidą ży-
wieniową. Według niej powinniśmy 
wyeliminować z diety cukier i tłuszcze, 
natomiast częściej spożywać warzywa 
i owoce. Nie możemy zapominać o ry-
bach i  chudym mięsie, np. wołowinie. 
Starajmy się białe pieczywo zastąpić 

razowym i jeść nabiał – jajka wcale nie 
mają tyle cholesterolu, jak sądzono 
wcześniej. Polecam również białe chu-
de sery, twarogi, jogurty, kefiry. Dzięki 
piramidzie żywieniowej będziemy wie-
dzieć, jakie są proporcje poszczegól-
nych składników.
Ważne też, żeby w diecie po pięćdzie-
siątce znalazły się antyoksydanty, czy-
li warzywa i  owoce, także gotowane 
czy w  postaci dietetycznych surówek 
lub zup. Z  całą pewnością nie mogą 
to być jednak warzywa podsmażane 
i dodatkowo zapiekane w bułce tartej. 
W diecie kobiet 50+ powinny znaleźć 
się również rośliny strączkowe.
Przede wszystkim zalecam jednak zdro-
wy rozsądek. Po pierwsze nie wolno 
bowiem się głodzić, a  zarazem trzeba 
zachować umiar. Przygotowywane po-
siłki powinny być lekkostrawne, w miarę 
niskokaloryczne i nie powinny zawierać 
tłustego mięsa. Polecam m.in. kuchnię 
śródziemnomorską.

Lekarze przekonują, żeby pić jak 
najwięcej wody. Ale czy dobre są 
również herbatki smakowe czy soki, 
które są teraz tak modne?

Nawodnienie jest szczególnie ważne. 
Jeżeli ćwiczymy, to tym bardziej mu-
simy dostarczyć organizmowi odpo-
wiednią ilość wody. Mówi się o min. 2 
litrach wody dziennie, ale jeśli ćwiczy-
my, to należy wypijać nawet 3–4 litry 
wody. Nie musimy naraz wypijać całej 
szklanki wody – można ją pić stopnio-

wo i  nie przejmować się tym, że czę-
ściej chodzimy do łazienki. Uważam, że 
lepiej pić wodę, bo co z tego, że pijemy 
soki, skoro są słodzone cukrem lub sy-
ropem glukozowo-fruktozowym?
Trzeba mieć również świadomość, że 
bilans energetyczny to równowaga 
spożycia płynów z dodatkiem energe-
tycznym, więc jeżeli mniej się rusza-
my, to nasze zapotrzebowanie ener-
getyczne również jest mniejsze. Jeśli 
będziemy prowadzić nieodpowiedni 
styl życia, źle komponować posiłki, 
nie bilansować diety, a w efekcie nasz 
bilans energetyczny będzie dodatni, 

chociażby o  niewielkie 100 kcal, to, 
niestety, przytyjemy. Łatwo to policzyć 
na przykładzie słodzenia herbaty: dwie 
łyżeczki cukru po 50 kcal w  przelicze-
niu rocznym powodują jeden dodatko-
wy kilogram, bo dają nam aż 7000 kcal. 
A  to tylko słodzenie herbaty! W  ciągu 
10 lat sama posłodzona herbata spo-
woduje odkładanie się dodatkowych 
kilogramów.
Jednorazowe zakłócenie bilansu ener-
getycznego nie jest groźne, ale perma-
nentny dodatni bilans energetyczny 
będzie bardzo szkodliwy, bo kalorie 
muszą się gdzieś odłożyć. W  dzisiej-
szych czasach to właśnie otyłość okazu-
je się największym problemem. Nie bez 
powodu zresztą nazywa się ją epidemią 
XXI wieku. Jest to szczególnie widoczne 
wśród małych dzieci. Dlatego w obec-
nej sytuacji niezwykle ważna w  edu-
kacji i  profilaktyce może się okazać 
rola osób 50+ i pokazywanie dzieciom 
i  młodzieży, co jeść, jak się odżywiać, 
jak ważny jest aktywny styl życia.

Czy odpowiednia dieta, wysiłek fi-
zyczny i  znalezienie wspomnianej 
wcześniej pasji to recepta może nie 
na długowieczność, ale na dłuższe 
i zdrowsze życie?

Nie jesteśmy w stanie wydłużyć życia, 
ale możemy wyeliminować czynniki, 
które je skracają. Na pewno brak ruchu 
i zła dieta przyczyniają się nie tylko do 
skrócenia naszego życia, lecz także 
do pogorszenia jego jakości. Nie mu-
simy dodawać lat do życia, ale życia 
do lat. Najważniejsze to umieć cieszyć 
się życiem. Przyjdą oczywiście lata, 
gdy dotkną nas problemy zdrowotne 
i będziemy musieli ograniczać pewne 
formy aktywności, ale zawsze trzeba 
pamiętać, że aktywność jest koniecz-
na, bo ruch jest życiem, a  bezruch to 
śmierć.
Inaczej mówiąc, nie ma złego zdrowia, 
jest tylko źle dobrana aktywność. Nie 
musimy być mistrzami sportowymi czy 
bić rekordy w  zawodach sportowych. 
Chodzi jedynie o  to, żebyśmy mieli 
sprawność funkcjonalną na poziomie, 
który pozwoli nam jak najdłużej być 
samowystarczalnymi. Wiek 50+ jest 
newralgicznym, przełomowym okre-
sem, kiedy sprawność i samowystarczal-
ność może się rozwijać, ale też może się 
nagle załamać. Jeżeli zabraknie aktyw-
ności fizycznej, to proces starzenia się 
może przyśpieszyć, a przecież zdrowsza 
starość będzie na pewno o  wiele przy-
jemniejsza.
Pamiętajmy również o  profilaktyce. 
Panie powinny wykonywać regular-
nie badania mammograficzne, a także 
mierzyć ciśnienie. Jeżeli coś nas zanie-
pokoi, trzeba to koniecznie skonsulto-
wać z lekarzem.

Jakie sporty są 
odpowiednie dla pań 50+:

• rower,
• nordic walking,
• marsze, spacery,
• taniec,
• pilates,
• joga,
• gimnastyka.

• Sport musi sprawiać Ci 
przyjemność.

• Ćwicz stopniowo, dostosuj 
wysiłek do swoich 
możliwości.

• Ćwicz z koleżanką, córką czy 
wnukami.

Jak ćwiczyć, żeby 
nie poddać się po 
trzech razach:
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Polacy piją za mało
Co dziesiąty Polak w  ogóle nie pije 
wody, a ponad 80% z nas spożywa jej 
za mało w  ciągu dnia – wynika z  naj-
nowszych badań PBS zrealizowanych 
na zlecenie Stowarzyszenia „Woda 
w domu i w biurze”. Ponadto nie pije-
my wody regularnie, lecz sięgamy po 
nią dopiero wtedy, gdy odczuwamy 
pragnienie. Co więcej, Polacy nie tylko 
nie piją wody, ale przede wszystkim nie 
wiedzą, ile powinni jej pić. Tylko co pią-
ty z nas wie, jaka jest zalecana dzienna 
ilość wody, tj. 8 szklanek i więcej.

Każdy nasz ruch zużywa zawartą w or-
ganizmie wodę. Kiedy przełykamy, 
ślina zwilża przełyk; kiedy mrugamy, 
woda zwilża oko. A  kiedy płaczemy, 
wylewamy ją wraz ze łzami. W każdej 
sekundzie naszego życia woda krąży 
po naszym ciele i umożliwia wiele pro-
cesów. Dzięki niej do komórek dostar-

czane są substancje odżywcze, a „od-
padki” – usuwane. Woda wspomaga 
wiele reakcji chemicznych u  człowie-
ka, jest „smarem” dla naszych stawów 
oraz reguluje ciśnienie krwi i tempera-
turę ciała.

– Według Europejskiego Urzędu do 
spraw Bezpieczeństwa Żywności doro-
sła kobieta powinna pić przynajmniej 
2 litry wody na dzień, a  mężczyzna 

– 2,5 litra. Wyniki badania pokazują, 
że Polacy nie stosują się do tych za-
leceń, a przecież woda stanowi jeden 

z  sześciu podstawowych składników 
pokarmowych – tłumaczy dr inż. Kata-
rzyna Okręglicka, ekspert ds. żywienia. 
– Jej wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu jest ogromny: za-
pewnia prawidłowy przebieg procesu 
termoregulacji oraz utrzymania rów-
nowagi kwasowo-zasadowej i wodno-
-elektrolitowej, poprawia czynności 
układu moczowego, w  szczególności 
funkcjonowania nerek, a  także odpo-
wiada za prawidłowe funkcjonowanie 
układu pokarmowego – mówi. Dodaje 
też, że picie odpowiednich ilości wody 
może zmniejszać zachorowalność na 
choroby sercowo-naczyniowe oraz 
redukować różne dolegliwości, np. mi-
greny.

Senior nie czuje, że chce mu 
się pić
Jak pokazują badania, większość z nas 
pije dopiero wtedy, gdy odczuwa pra-
gnienie. Ten mechanizm przypomi-
nania o  piciu jest u  nas bardzo silny 
– bez niego groziłaby nam śmierć z od-
wodnienia. Naturalny regulator pozio-

mu płynów z  czasem zaczyna jednak 
szwankować. Seniorzy po prostu nie 
czują, że chce im się pić, choć nie ozna-

cza to wcale, że zmniejsza się zapo-
trzebowanie na wodę. Dlatego u osób 
po 60. roku życia przyjmowanie pły-
nów tylko wtedy, gdy odczuwają pra-
gnienie, może okazać się niewystar-
czające i  prowadzić do odwodnienia. 
Osoby starsze są też na nie narażone 
z wielu innych powodów. Po pierwsze 
wraz z wiekiem słabnie zdolność orga-
nizmu do zagęszczania moczu, przez 
co wydalamy więcej wody niż w mło-
dości. Po drugie seniorzy częstokroć 

mają mniejszy apetyt, a  ich dieta jest 
nieodpowiednia. Jedząc mniej, auto-
matycznie dostarczają organizmowi 
mniej płynów. Do tego mogą docho-
dzić problemy z pamięcią, przyjmowa-
nie niektórych leków. Osoby w wieku 
85–99 lat są aż sześciokrotnie bardziej 
narażone na hospitalizację z  powodu 
odwodnienia niż te w wieku 65–69 lat.

Jak dbać o nawodnienie?
Aby utrzymać odpowiedni poziom 
nawodnienia, powinno się zadbać 
o to, aby woda była w naszym zasięgu 
o  każdej porze dnia i  nocy. Dla osób 
z  bardziej zasobnym portfelem do-
brym i  wygodnym rozwiązaniem jest 
zakup dystrybutora z wodą, który jest 
bardzo prosty w  obsłudze, a  którego 
uzupełnianiem zajmuje się firma ze-
wnętrzna. Kiedy nie możemy sobie 
pozwolić na taki wydatek, wystarczy 
pilnowanie tego, by w  domu zawsze 
znajdowało się kilka butelek wody. 
Najlepiej tych o  mniejszych pojem-
nościach i z tzw. dzióbkiem. Ułatwi to 
picie nawet na leżąco i  nie wymaga 

zrywania się z  łóżka, gdy obudzi nas 
pragnienie. Butelki można rozstawić 
w tych miejscach domu, w których lu-
bimy przebywać. Stojąca obok kanapy 
woda przypomni nam, że powinniśmy 
wziąć kilka łyków.

Wraz z wiekiem warto wyrobić sobie 
po prostu zdrowy nawyk picia. Można 
przyjąć np., że do każdego z posiłków 
wypija się szklankę wody, a ulubiony 
sok marchewkowy – w czasie ogląda-
nia wieczornych wiadomości czy roz-
wiązywania krzyżówek po południu.

Każdą zmianę w diecie należy przemy-
śleć. Rezygnujemy nagle z zup albo jo-
gurtów? Pamiętajmy, by przyjmowaną 
pod tą postacią ilość płynów zastąpić 
czymś innym, np. kisielem albo kre-
mem z warzyw.

Jeżeli picie wody przychodzi nam szcze-
gólnie ciężko, można złamać jej smak 

PRAGNIENIE SŁABNIE Z WIEKIEM.
Jak uniknąć odwodnienia?
Zaburzenie koncentracji, wydłużony czas reakcji, za-
parcia, uczucie zmęczenia i brak apetytu – to tylko 
niektóre ze skutków odwodnienia. Pojawiają się, 
gdy płynów zaczyna brakować w niewielkim stop-
niu. W przypadku znacznego odwodnienia pojawia-
ją się zaburzenia widzenia, świadomości, skóra sta-
je się sucha i mało elastyczna. Nasz organizm w ok. 
60% składa się z wody. Aby wszystkie narządy mo-
gły prawidłowo funkcjonować, konieczne jest przyj-
mowanie odpowiedniej ilości płynów. Jak zapewnić 
sobie odpowiednie nawodnienie?

ok. 550 ml – tyle dziennie tracimy 
wody z wydychanym powietrzem
ok. 600 ml – tyle wody tracimy 
dziennie z potem
ok. 1,6 l – tyle wydalamy przez 
nerki i układ pokarmowy
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np. kawałkiem ulubionego owocu. 
A kiedy z jakiegoś powodu po prostu nie 
jesteśmy w stanie pić więcej, spróbujmy 
urozmaicić dietę owocami i warzywami. 
Ogórki czy arbuz zawierają mnóstwo 
wody. Dobrym rozwiązaniem są musy 
owocowe, które możemy przyrządzić 
sami albo kupić gotowe w sklepie.

JESTEŚ SŁABY 
I MASZ NISKĄ 
ODPORNOŚĆ?
TO MOGĄ BYĆ 
OBJAWY 
ODWODNIENIA

Rozmowa z  dr. n. med. Krzysztofem 
Czarnobilskim, ordynatorem Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii szpi-
tala Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Krakowie

Czym właściwie jest odwodnienie?
To stan, w  którym zawartość wody 
w  organizmie spada do poziomu po-
niżej normy niezbędnej do jego pra-
widłowego funkcjonowania. Człowiek 
może przetrwać bez wody nawet 4 do 
7 dni. Jednak długotrwałe odwodnie-
nie powoduje spadek odporności or-
ganizmu, zmęczenie, a  w  ostateczno-
ści nawet śmierć. To oczywiście skrajne 
przypadki, jednak w codziennym życiu 
dbanie o odpowiednią ilość przyjmo-
wanych płynów jest bardzo ważne. 
Zwłaszcza w przypadku małych dzieci 
i seniorów.

Panuje dość powszechne przeko-
nanie, że odwodnić można się tylko 
podczas przewlekłej biegunki czy 
wymiotów. Rzeczywiście tak jest?

Oczywiście biegunka i  wymioty to 
główne powody odwodnienia, ale nie-
jedyne. Ryzyko odwodnienia zwięk-
sza się w  trakcie wysiłku fizycznego, 
któremu nie towarzyszy odpowiednia 
ilość przyjmowanych płynów, a  także 
podczas gorączki czy przyjmowania 
niektórych leków, np. przeczyszcza-
jących. Odwodnienie może być wy-
wołane również przez podróżowanie 
samolotem, bo na dużych wysoko-
ściach powietrze jest suche, podobnie 
jak w  klimatyzowanych pomieszcze-
niach. Wielu z  nas wydaje się, że gdy 
piją np. dużo kawy, to picie mają już 
z głowy. Nic bardziej mylnego – kawa 
działa odwadniająco. Dlatego pijąc ją, 
musimy dostarczać organizmowi pły-
nów także pod inną postacią, najlepiej 
wody. Podobnie jest w przypadku spo-
żywania mocno słonych potraw – sól 
również działa odwadniająco.

A co z alkoholem?
To kolejny środek odwadniający. Wy-
picie piwa czy wina nie wlicza się do 
objętości spożytych w ciągu dnia pły-
nów. Wręcz przeciwnie – sprawia, że 
tych płynów powinniśmy spożyć jesz-
cze więcej.

W jaki sposób tracimy wodę z orga-
nizmu?
Nasz organizm składa się w  ok. 60% 
z wody. Tracimy ją cały czas: oddycha-
jąc, pocąc się, wydalając, ale głównie 
przez nerki. Tylko wraz z moczem tra-
cimy ok. 1–1,5 litra na dobę. W sumie 
tracimy ok. 2–3 litrów wody dziennie, 
dlatego powinna być ona systema-
tycznie uzupełniana.

„Systematycznie” oznacza, że wypi-
cie dużej butelki wody wieczorem 
nie zapewni nam odpowiedniego 
nawodnienia?
Absolutnie nie. Powinniśmy wypijać 
ok. ośmiu szklanek płynów na dobę, 
ale w  odstępach czasu. Oczywiście 
należy w to wliczyć pokarmy płynne, 
np. zupy. Wypicie dużej ilości płynów 
naraz nie zapewni nam odpowiednie-
go nawodnienia. Te płyny zaraz wy-
dalimy, bo tak działa nasz organizm. 
Dlatego warto mieć cały czas pod ręką 
jakiś płyn. Najlepiej wodę, bo nie do-
starcza ona kalorii i  jest neutralna dla 
naszego organizmu.

A jeśli ktoś nie lubi wody?
Dobrej alternatywy niestety nie ma. 
Słodzone, gazowane napoje mogą 
wręcz nasilać pragnienie i są niezdro-
we. Jeżeli ktoś bardzo nie lubi wody, 
może spróbować tej gazowanej (oczy-
wiście pod warunkiem że nie ma pro-
blemów z przewodem pokarmowym). 
Kiedy i  to nie pomoże, smak wody 
można czymś lekko złamać, np. po-

przez dodanie plasterka cytryny czy 
limonki, odrobiny miodu albo kilku 
listków mięty. Poprawi to walory sma-
kowe. Warto spróbować, nim sięgnie-
my po sztuczne napoje.

Czym grozi odwodnienie?
Jego skutki mogą być bardzo poważne. 
Jak wspomniałem, mogą prowadzić 
nawet do śmierci. Woda jest podstawą 
zdrowego, prawidłowego żywienia. Bez 
niej pojawiają się zaburzenia koncentra-
cji, zaparcia, niewydolność krążenia czy 
nerek, zakrzepica żył kończyn dolnych, 
a nawet zawał. Osoby nieodpowiednio 
nawodnione miewają zaburzenia wi-
dzenia, podwyższone ciśnienie, suche, 
popękane usta, są senne i chronicznie 
zmęczone. Pierwszym objawem od-
wodnienia jest pragnienie, ale to po-
jawia się dopiero wtedy, gdy utracimy 
1 do 2% naszej wody w  organizmie. 
A  powinniśmy pić, nim to pragnienie 
się pojawi.

Polacy są dobrze nawodnieni?
Niestety wypadamy poniżej średniej 
europejskiej, choć ostatnio spożycie 
wody w Polsce rośnie. Problem jest z se-
niorami, którzy wypijają średnio tylko 
pół litra wody dziennie. To bardzo mało. 
Ale okazuje się, że to problem nie tylko 
naszego kraju. Badania przeprowadzo-
ne w  Ameryce dowiodły, że tylko co 
trzeci senior jest odpowiednio nawod-
niony. Ciekawostką jest fakt, że w  na-
szym kraju aż 60% spożytych płynów 
to napoje gorące, co jest wyjątkiem na 
tle innych krajów, gdzie pije się głównie 
wodę w temperaturze pokojowej.

Czemu seniorzy mają problem z na-
wodnieniem?
Wraz z wiekiem spada potrzeba picia, 
bo percepcja z czasem ulega zaburze-
niu. Osoba starsza po prostu często nie 
czuje, że chce jej się pić. Ważne jest, by 
opiekunowie o tym przypominali.

Co w  naszym organizmie zależy od 
odpowiedniego poziomu wody?
Tak naprawdę wszystkie narządy 
funkcjonują dzięki temu, że zawierają 
płyny. Nasz mózg w niemal 80% skła-
da się z  wody, dlatego odwodnienie 
wpływa na jego pracę – pojawiają się 
zaburzenia koncentracji, nawet ma-
jaczenie. Mózg jako pierwszy reaguje 
na brak płynów. Od nawodnienia za-
leży w  znacznym stopniu prawidło-
wa praca układu krążenia oraz nerek. 
U człowieka, który pije za mało, mocz 
staje się zagęszczony, częściej docho-
dzi do infekcji dróg moczowych. Nerki 
wydalają z  ustroju wszystkie toksyny, 
więc gdy nie pracują prawidłowo, nasz 
organizm jest zatruwany. Jak widać, 
w każdym punkcie naszego ciała woda 
jest po prostu niezbędna.

Dr n. med. Adam Markiewicz, nefrolog

Napoje, które spożywamy, zostają wchło-
nięte do krwiobiegu, następnie czułe 
mechanizmy działające trochę na zasa-
dzie termostatu pilnują, by odpowied-
nia ilość płynów była utrzymana w orga-
nizmie. Ich nadmiar jest wydalany wraz 
z  moczem. Kiedy spożywamy za mało 
płynów, objętość wydalanego moczu 
zmniejsza się, ulega on zagęszczeniu, co 
sprzyja infekcjom. W  przypadku znacz-
nego niedoboru wody może dojść do 
ostrej niewydolności nerek i  ich uszko-
dzenia. Niska podaż płynów sprzyja tak-
że kamicy nerkowej. Prostą metodą na 
sprawdzenie, czy przyjmujemy wystar-
czającą ilość napojów, jest obserwacja 
moczu. Jeżeli ma kolor jasnożółty, słom-
kowy, wszystko jest w  porządku. Kiedy 
staje się ciemny, mogą to być pierwsze 
oznaki odwodnienia.

Aby uniknąć odwodnienia, w naszym 
ciele działa silny mechanizm – urucha-
mia się poczucie pragnienia. Dzięki 
niemu, nie będąc poważnie chorymi, 
w zasadzie nie powinniśmy się odwod-
nić. Inaczej jest w przypadku osób star-
szych, ponieważ z czasem mechanizm 
pragnienia po prostu zaczyna słabnąć. 
Dlatego tak ważne jest, by osoby opie-
kujące się seniorami obserwowały, czy 
piją oni tyle, ile powinni. Szczególnie 
istotne jest pilnowanie odpowiedniej 
ilości płynów u osób z demencją, któ-
re same nie kontrolują tego, ile i  jak 
często piją. Warto także starszą osobę 
w miarę regularnie ważyć. Gwałtowny 
spadek masy ciała, np. o kilogram czy 
dwa w ciągu dnia, może być sygnałem 
odwodnienia. Z  kolei szybki wzrost 
masy ciała może świadczyć o  prze-
wodnieniu, co również może być nie-
bezpieczne. Odpowiednia ilość spoży-
wanej wody ma szczególne znaczenie 
w przypadku osób cierpiących na cu-
krzycę, choroby serca. 

SPECJALNE CZUJNIKI 
PILNUJĄ, ABYŚMY 
BYLI DOBRZE 
NAWODNIENI.

ALE Z WIEKIEM 
MOGĄ SZWANKOWAĆ
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Niedosłuch związany z wiekiem może 
pojawić się już w  czwartej dekadzie 
życia i postępować w różnym stopniu 
u  różnych osób w  następnych okre-
sach życia. Szacuje się, że niedosłuch 
dotyczy ok. 50% osób 65+. W  więk-
szości przypadków utrata słuchu na-
stępuje stopniowo. Nie potrafimy sami 
zdiagnozować ubytku słuchu, najczę-
ściej rekompensujemy go, prosząc 
rozmówców o  głośniejsze mówienie 
lub zgłaśniając radio i  telewizor. Do-
brze słyszącym ludziom nie przeszka-
dza w  rozmowie szum samochodów 
na ulicy, grające radio – nadal się sły-
szą i  rozmawiają. Osoby z  niedosłu-
chem muszą mieć wokół siebie ciszę, 
w przeciwnym razie nie są w stanie od-
najdywać dźwięków w szumie innych 
odgłosów. Najczęstsze skargi zgłasza-
ne przez seniorów to: „muszę głośniej 
nastawić telewizor”, „nie rozumiem, 
co inni mówią, zwłaszcza w większym 
gronie osób”, „muszę prosić o  powtó-
rzenie urzędnika na poczcie, w banku, 
sprzedawczynię w sklepie”.

Nie bagatelizuj problemów ze słu-
chem…

Niestety osoby obserwujące u  siebie 
powyższe objawy często zwlekają 
z  wizytą u  lekarza, gdyż ich zdaniem 
niedosłuch to problem wstydliwy, ko-
jarzący się ze zniedołężnieniem i utra-
tą samodzielności. Słaby wzrok jest 
OK, słaby słuch – już nie. To błędne 
myślenie, gdyż problemy ze słuchem 
nie tylko utrudniają komunikację, lecz 
także zwiększają ryzyko wystąpienia 
innych zaburzeń. U  seniorów cierpią-
cych na niedosłuch aż dwukrotnie 
zwiększa się ryzyko depresji, u  osób 
z niedosłuchem średnim – trzykrotnie, 
a u pacjentów z niedosłuchem głębo-
kim – aż pięciokrotnie! A przecież wy-

starczy pójść do specjalisty (laryngolo-
ga), przejść odpowiednie badania, by 
wrócić do świata pełnego dźwięków!

…i umów się na wizytę u laryngologa

Standardowe badanie słuchu, które 
przeprowadza lekarz na pierwszej wi-
zycie, to badanie audiologiczne, które-
go celem jest określenie jakości słuchu. 
Badanie jest szybkie i bezbolesne – pa-
cjentowi zakłada się słuchawki lub małe 
miękkie wkładki do każdego kanału 
usznego. Podczas badania rejestrowa-

ne są potencjały elektryczne w  pniu 
i korze mózgu. Wynikiem badania jest 
tzw. audiogram, na podstawie którego 
lekarz stwierdza, na ile poważny jest 
niedosłuch, na czym polega i  w  jakiej 
części ucha powstała wada. Problemy 
ze słuchem mogą być bowiem następ-

stwem dysfunkcji różnych odcinków 
drogi słuchowej. Niedosłuchy wyni-
kające ze schorzeń ucha środkowego 
i  zewnętrznego (tzw. niedosłuch prze-
wodzeniowy) można bardzo często le-
czyć farmakologicznie bądź operacyjnie. 
Przyczynami tego rodzaju niedosłuchu 
mogą być: ciało obce, zapalenie ucha 
środkowego, urazy mechaniczne ucha 
środkowego i  zewnętrznego, uraz ciś-
nieniowy, zaburzenia drożności trąbki 
słuchowej, nowotwory itp.

Aparat słuchowy jak okulary

Inną dużą grupę niedosłuchów sta-
nowią następstwa uszkodzenia ucha 
wewnętrznego i  dalszych odcinków 
drogi słuchowej (tzw. niedosłuchy od-
biorcze). Taki rodzaj niedosłuchu może 
wystąpić w  wyniku: urazu, infekcji wi-
rusowej lub bakteryjnej, podawania 
leków, narażenia na hałas, chorób me-
tabolicznych, naczyniowych i  innych. 
W takich przypadkach nie ma niestety 
możliwości poprawienia słuchu na dro-
dze operacyjnej czy farmakologicznej. 

Nie oznacza to jednak, że nie można 
pomóc osobom z  niedosłuchem od-
biorczym. Mogą one korzystać z  urzą-
dzeń elektronicznych, takich jak apa-
raty słuchowe lub implanty ślimakowe. 
Urządzenia te nie przywracają utraco-
nego słuchu, ale znacznie zwiększają 

dostępność informacji płynących z oto-
czenia, a tym samym ułatwiają komuni-
kację. Jeżeli specjalista zaleci noszenie 
aparatu słuchowego, nie warto zwlekać 
z  jego zakupem – nowoczesne apara-
ty są wygodne, bezpieczne, a  przede 
wszystkim skuteczne w  ponad 90% 
przypadków!
Jeżeli obserwujesz u siebie ubytek słu-
chu, nie lekceważ problemu, porozma-
wiaj ze specjalistą i  postępuj zgodnie 
z jego zaleceniami. Jeśli to konieczne, 
pozwól mu dopasować aparat słucho-
wy i daj sobie odpowiednio długi czas, 
aby się do niego przystosować.

Bądź wyrozumiały dla 
siebie. Pamiętaj, że 
aparat słuchowy jest 
dla narządu słuchu tym, 
czym okulary dla oczu 
– a tych przecież nie 
wstydzimy się nosić!

PROBLEMY ZE SŁUCHEM 
– MOŻNA POMÓC PRAWIE KAŻDEMU

Nie można pozostawać aktywnym bez sprawnych 
narządów zmysłów, wzroku czy słuchu. Tym-
czasem w obecnym świecie coraz więcej osób – 
zwłaszcza tych wkraczających w wiek senioralny 
– ma problemy ze słuchem. Na szczęście lekarze 
podkreślają, że dziś można pomóc prawie każde-
mu pacjentowi z zaburzeniami słuchu – od dziec-
ka po stulatka.

Aparaty słuchowe – co warto 
wiedzieć
W  ciągu ostatnich 10 lat w  dziedzinie 
projektowania i  produkcji aparatów 
słuchowych nastąpił ogromny postęp. 
Dzięki technologii cyfrowej aparaty 
słuchowe są obecnie o  wiele mniej-
sze i  znacznie efektywniejsze niż kie-
dyś. Mogą być całkowicie schowane 
w  uchu lub umieszczone za uchem 
i ukryte pod włosami.
Cyfrowe aparaty słuchowe mają wiele 
dodatkowych korzyści. Mogą m.in. re-
dukować niepotrzebne dźwięki, takie 
jak hałas otoczenia czy sprzężenie, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu dźwię-
ków mowy.
Cyfrowy aparat słuchowy może kosz-
tować od kilkuset do kilku tysięcy 
złotych. Warto wiedzieć, że NFZ czę-
ściowo refunduje aparat. Obecnie re-
fundacja wynosi ok. 1000 zł.
Nie warto kupować aparatu w  sprze-
daży wysyłkowej czy przez Internet. 
Tak kupiony aparat może być stosun-
kowo tani, ale z pewnością nie będzie 
odpowiednio dobrany do indywidual-
nych potrzeb pacjenta.
W  przypadku osób mających jedno-
cześnie wadę słuchu i  wadę wzroku 
istnieje możliwość zastosowania apa-
ratów słuchowych okularowych. Są 
one montowane w oprawkę okularów 
lub na nią nakładane. 
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Jak niedosłuch wpływa na codzien-
ne życie pacjenta?
– Słuch jest najważniejszym przekaź-
nikiem bodźców z  bliższego i  dalszego 
otoczenia. Odbiera dźwięki z  różnych 
kierunków i  z  różnych odległości. Daje 
poczucie stałego kontaktu z otoczeniem. 
Dzięki temu wiemy, co się wokół dzieje, 
nawet jeśli tego nie widzimy. Jednak naj-
ważniejszą funkcją narządu słuchu jest 
możliwość rozwoju mowy, a w przypad-
ku dzieci i młodzieży uczącej się stanowi 
podstawę do rozwoju edukacyjnego, 
przyswajania wiedzy i efektywnego ko-
munikowania się z otoczeniem.

Czy wiadomo, ilu jest ludzi z niedo-
słuchem i całkowicie pozbawionych 
słuchu?
Niedosłuch i  inne zaburzenia słuchu, 
takie jak nadwrażliwość na dźwięki czy 
szumy uszne, są ogromnym proble-
mem całej światowej populacji ludz-
kiej. Z  naszych badań wynika, że co 
trzecia dorosła osoba zgłasza kłopoty 
ze słyszeniem. Oczywiście, im osoby 
są starsze, tym więcej mają tego typu 
problemów. Jednak badania epide-
miologiczne przeprowadzone na sze-
roką skalę przez nasz Instytut Fizjologii 
i  Patologii Słuchu pokazały, że różne 
choroby słuchu stają się istotnym pro-
blemem u coraz młodszych osób.

Dlaczego powstałe zaledwie dwa 
lata temu Światowe Centrum Słuchu 
jest już światową marką?
Powodów jest wiele. Wykonujemy 
najwięcej na świecie operacji popra-
wiających słuch – przeprowadza się 
ich dziennie ok. 70. Co równie istotne, 
to właśnie w  Kajetanach wiele zabie-
gów chirurgicznych wykonano po raz 
pierwszy na świecie. Jesteśmy m.in. 
pionierami we wszczepianiu różnych 
typów implantów słuchowych. Tu-
taj została stworzona i  uruchomiona 
pierwsza na świecie Krajowa Sieć Te-
leaudiologii, umożliwiająca przepro-
wadzenie telekonsultacji z  udziałem 
pacjentów i specjalistów z kilku ośrod-
ków jednocześnie, zdalną rehabilita-
cję oraz telefitting, czyli zdalne usta-
wianie parametrów w  procesorach 

mowy u  pacjentów ze wszczepionym 
implantem ślimakowym. Światowe 
Centrum Słuchu jest wreszcie wyjątko-
wym ośrodkiem dydaktycznym, swo-
istą międzynarodową kuźnią talentów. 
Zabiegi, techniki i  procedury, które 
gdzieś w uznanych ośrodkach zachod-
nich można zobaczyć w  ciągu roku, 
u nas można obejrzeć w ciągu 2–3 ty-
godni. Drugiego takiego ośrodka nie 
ma nigdzie na świecie.

Bywa, że najlepsze pomysły upa-
dają dlatego, że ich realizacja jest 
powiązana z podjęciem ryzyka. Pan 
Profesor się go nie bał?
Ryzyko jest nieuniknionym elemen-
tem postępu. Są dwa wyjścia: można 
obawiać się ryzyka i nic nie robić albo 
podejmować je, myśląc, co dobrego 
wyniknie z  działania. Ja, podejmując 
ryzyko, zawsze skupiałem się na celu, 
do którego dążyłem. Praktycznie każ-
da pionierska operacja była obciążona 
w  jakiejś mierze ryzykiem. Przypo-
mnę tu choćby zabieg z  2008 r., po-
legający na wszczepieniu pacjentowi 
po raz pierwszy na świecie drugiego 
implantu do pnia mózgu. Z  tym za-
biegiem wiązały się ogromne obawy. 
Nie mieliśmy stuprocentowej pewno-
ści, że pień mózgu można stymulo-
wać z  dwóch stron, chociaż wszelkie 
badania wskazywały na to, że taka 
dwustronna stymulacja poprawia sły-
szenie. Jednak właśnie dzięki temu, że 
w międzynarodowym składzie podję-
liśmy się przeprowadzenia tej trudnej 
operacji, pacjent, który przed utratą 
słuchu był muzykiem, zaczął słyszeć 
na tyle dobrze, że mógł nagrać kolejną 
płytę. W medycynie często warto pod-
jąć ryzyko po to, aby zrobić coś dobre-
go dla człowieka i odmienić jego życie 
na lepsze.

To właśnie dla podkreślenia konse-
kwencji w działaniu nosi Pan krawa-
ty w ślimaki?
Tak. Krawatów w  ślimaki mam około 
stu. Niektórzy pytają, gdzie je kupu-
ję. Przyznaję – nie jest łatwo je dostać. 
Mam też największą na świecie kolekcję 
ślimaków. Ślimaki są jednak ważne – to 

znak, że w pełni identyfikuję się z tym, co 
robię. Bo według mnie albo robi się coś 
dobrze, z pełnym zaangażowaniem, albo 
nie robi się nic. Te moje ślimaki zrobione 
z przeróżnych materiałów lub zamienio-
ne przez naturę w  skamienieliny ciągle 
przypominają najważniejszą część ucha 
wewnętrznego – narząd ślimakowy, dzię-
ki któremu słyszymy.
Ideę leczenia zaburzeń słuchu staram 
się konsekwentnie promować na różne 
sposoby. Tej promocji służą m.in. organi-
zowane w Kajetanach pikniki i  imprezy 
dla pacjentów, ich rodzin, a także ludzi, 

którzy od lat wspierają działania moje 
i zespołu. W 20. rocznicę pierwszej w Pol-
sce operacji wszczepienia implantu śli-
makowego do Kajetan przyjechało 2000 
osób – implantowanych pacjentów i ich 
bliskich. Tym samym został ustanowio-
ny rekord Guinnessa w  kategorii „Spo-
tkanie w  jednym miejscu i  czasie naj-
większej liczby pacjentów z implantami 
słuchowymi”, o czym donosiły wszystkie 
media, nie tylko polskie. Tym sposobem 
świat dowiedział się, że w  Kajetanach 
robi się coś dobrego i ważnego dla osób 
z  zaburzeniami słuchu. Że to my jeste-
śmy liderami, jeśli chodzi o wykonywa-
nie operacji przywracających słuch.

20 lat temu na głuchotę i  wiele in-
nych problemów ze słuchem nie 
było rady. Czy teraz – dzięki prze-
prowadzonym przez Pana Profeso-
ra pionierskim operacjom i  nowym 
programom – można już pomóc 
każdej takiej osobie?
21 lat temu rozpoczęliśmy leczenie cał-
kowitej głuchoty w Polsce. Od 16 lat sto-
sowane przez nas pionierskie techniki 
chirurgiczne pozwalają na zachowanie 
– pomimo wszczepienia implantu śli-
makowego – istniejących u  pacjentów 
resztek słuchowych. Co istotne, przy 
tym zabiegu udaje nam się zachować 
również strukturę ucha wewnętrznego. 
A  brak uszkodzeń podczas operacji tej 
części drogi słuchowej to szansa na za-
stosowanie u  tych pacjentów nowych 
terapii w  przyszłości. Albo będzie to 
nowy system wszczepialny, albo rege-
neracja uszkodzonych komórek zmysło-
wych w ślimaku. Od 11 lat, również jako 
pionierzy w  skali światowej, potrafimy 
zachować dobry słuch na niskich często-
tliwościach i  uzupełnić go elektrycznie. 
Odzwierciedla to wielki postęp.

Wykorzystano materiały prasowe będące własnością 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Sprawdź, czy powinieneś umó-
wić się na wizytę u laryngologa. 
Jeżeli zauważasz u siebie przy-
najmniej dwa z poniżej wymie-
nionych objawów, to znaczy, że 
nadszedł czas na wizytę u spe-
cjalisty:

Rozmówcy wydają się mówić 
niewyraźnie, bełkotać.
Musisz się wysilać, aby usłyszeć 
mowę lub szept.
Masz problem ze słyszeniem 
dźwięków z tyłu lub z innego pokoju.
Musisz patrzeć na usta rozmówcy, 
by go rozumieć.
Nadążanie za rozmową jest trudne 
podczas konwersacji w grupie, np. 
na spotkaniu, wykładzie, w kościele.
Zwiększasz poziom głośności 
telewizora lub radia.
Nie najlepiej słyszysz podczas 
rozmowy przez telefon.
Masz trudności ze słyszeniem 
w teatrze, kinie itp.
Słabo słyszysz w głośnych miejscach, 
takich jak restauracja lub samochód.
Ograniczyłeś aktywność społeczną ze 
względu na trudności ze słyszeniem 
i komunikowaniem się.
Rodzina lub znajomi napomykają, 
że często muszą powtarzać 
wypowiedziane kwestie.

– Wspiąć się na szczyt to nie wszystko. 
Sztuką jest utrzymanie wysokiej pozycji
– rozmowa z prof. Henrykiem Skarżyńskim

Prof. Henryk Skarżyński – specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra, światowej sławy 
otochirurg, konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii. Przeprowadził wiele pio-
nierskich operacji, od podstaw tworzył w Polsce model opieki nad osobami niesłyszącymi 
i niedosłyszącymi obejmujący wczesną diagnostykę, leczenie operacyjne i rehabilitację. 
Z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu. Jest najlepszym ambasadorem 
polskiej medycyny, twórcą tzw. polskiej szkoły otochirurgii. Inicjator, pomysłodawca i or-
ganizator Światowego Centrum Słuchu/World Hearing Center (WHC) w Kajetanach. 
W placówce tej wykonuje się najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch, 
a Kajetany zajmują znaczące miejsce na naukowej mapie świata.

Prof. Henryk Skarżyński (po prawej) zwyciężył w plebiscycie Ludzie Wolności w kategorii „Nauka”. Na zdjęciu 
z: Prezydentem Bronisławem Komorowskim, Jerzym Owsiakiem, Adamem Małyszem i Solange Olszewską

Foto: PAP/Jacek Turczyk
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Pan Marian ma 69 lat. Mimo że jest na 
emeryturze, prowadzi aktywny tryb ży-
cia. Często odwiedza wnuki, spotyka się 
ze znajomymi, zapisał się też na zajęcia 
obsługi komputera. – Ponieważ mam 
mnóstwo czasu, a energii mi nie braku-
je, staram się aktywnie wykorzystywać 
czas. Nie lubię siedzieć przed telewizo-
rem. Zanim przeszedłem na emeryturę, 
często wyjeżdżałem w delegacje. Teraz 
też staram się od czasu do czasu gdzieś 
wyjechać – mówi mężczyzna.

Jednak przed rokiem życie 
pana Mariana znacznie się 
skomplikowało. Podczas wsta-
wania z  łóżka i  pochylania się 
zaczęły mu towarzyszyć dość 
silne zawroty głowy. – Z  po-
czątku starałem się to baga-
telizować. Jednak problem się 
nasilał. Pewnego dnia posze-
dłem w  odwiedziny do córki 
i  wnuków. Wychodząc, schy-
liłem się, żeby zawiązać sznu-
rowadła w  butach. Tak mi się 
zakręciło w  głowie, że omal 
nie upadłem wprost na wnuka. 
Wtedy opowiedziałem o  swo-
im problemie córce. Wspólnie 
postanowiliśmy, że najwyższa 
pora pójść do lekarza – dodaje 
pan Marian.

Przede wszystkim 
– nie czekać
Z problemem, który opisuje nasz 
czytelnik, boryka się coraz więcej se-
niorów. Według różnych szacunków 
dotyczy on nawet 25% mieszkańców 
Polski. W grupie osób po 60. roku ży-
cia ryzyko wystąpienia zawrotów gło-
wy lub zaburzeń równowagi może 
dotyczyć ponad 50% osób, a w przy-
padku podopiecznych domów opieki 

i oddziałów geriatrycznych wskaźnik 
ten wzrasta do 80%. Jak przekonują 
lekarze, problemu nie należy w żad-
nym wypadku lekceważyć. Im szybciej 
pójdziemy z wizytą do specjalisty, tym 
większa szansa na to, że poradzimy so-
bie z dolegliwością.
Dr Marta Tynecka-Turowska, specja-
listka z Kliniki Neurologii w Szpitalu 
Klinicznym nr 4 w Lublinie, w swojej 
pracy spotkała setki pacjentów z po-
dobnymi zaburzeniami. – Najczęściej 
problemy pacjentów biorą się z zabu-
rzeń funkcji układu równowagi. To on 
jest odpowiedzialny za przekazywa-
nie sygnałów z różnych części ciała do 
ośrodków zlokalizowanych w mózgu. 
Niezależnie od tego, jaka jest przyczy-
na zawrotów głowy czy zaburzeń rów-
nowagi, pacjent nie powinien się wsty-
dzić czy ukrywać swojej dolegliwości 
– przekonuje dr Tynecka-Turowska.

Powodów zawrotów 
może być wiele
Zawroty głowy są dolegliwością, któ-
ra może mieć zarówno różne podłoże, 
jak i różne objawy. – Często przyczyny 
zawrotów głowy nie są niebezpieczne. 
Tak jest choćby w przypadku łagodnych 
położeniowych zawrotów, zaburzeń lę-
kowych czy migren. Jednak, choć zde-
cydowanie rzadziej, zawroty mogą być 
też symptomem poważnej choroby – 
zaznacza dr Tynecka-Turowska.
Specjaliści wymieniają kilka głównych 
przyczyn, które mogą powodować za-
wroty głowy i zaburzenia równowagi 
u starszych pacjentów. Jedną z nich jest 
prezbiastazja, czyli zaburzenia związa-
ne z procesem starzenia się organizmu. 
Z wiekiem pogarsza się sprawność ukła-
du równowagi oraz układów czucio-
wych. Spadają też aktywność i możliwo-

ści adaptacyjne mózgu. To sprawia, że 
seniorzy są bardziej narażeni na zabu-
rzenia równowagi. Niestety, nie mamy 
większego wpływu na ten proces.
Poza tym do zaburzeń równowagi 
mogą przyczyniać się m.in. uszkodze-
nia układu ruchowego, w tym choroby 
powodujące niedowład kończyn. Do 
tego należy dodać fakt stosowania wie-
lu różnych leków, które w połączeniu 
wywołują negatywne skutki, z zawrota-
mi głowy włącznie. Ośrodki równowagi 
mogą także być uszkodzone w wyniku 
przebycia różnych chorób i towarzyszą-
cych im zabiegów, np. udaru czy nowo-
tworu. Warto też wspomnieć o nega-
tywnym działaniu alkoholu.

Jednak w wielu przypadkach zawroty 
głowy są spowodowane współistnieją-
cymi chorobami. Mogą to być m.in. pa-
daczka, cukrzyca, nadciśnienie, zaburze-
nia rytmu serca, zmiany zwyrodnieniowe 
kręgosłupa czy zaburzenia wzroku.

Nieukładowe zawroty

Lekarze często mają problemy z od-
powiednią oceną, z jakim rodzajem 
zawrotów głowy mamy do czynienia. 
Wynika to z kilku kwestii. Jedną z nich 
jest fakt, że każdy pacjent inaczej od-
czuwa zawroty i inaczej je opisuje, 
dlatego podczas wizyty u specjalisty 

ZAWROTY GŁOWY
NIE LEKCEWAŻ PROBLEMU!
Na tę dolegliwość uskarża się wiele osób. Szacuje 
się, że zawroty głowy i zaburzenia równowagi 
mogą dotyczyć nawet 50% seniorów w Polsce. 
Jedno jest pewne: jeśli kręci nam się w głowie, 
nie można bagatelizować problemu. Im wcześniej 
zgłosimy się do lekarza, tym lepiej.
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Kiedy 
szukać pomocy 
u specjalisty?

Pani doktor, zaczyna nam się kręcić 
w głowie. Po którym razie powinni-
śmy się udać do lekarza?
Dr Marta Tynecka-Turowska, Klinika 
Neurologii Uniwersytetu Medyczne-
go i szpitala klinicznego nr 4 w Lubli-
nie: Im szybciej, tym lepiej. Nie należy 
czekać i się zastanawiać, czy to już, czy 
może jeszcze jest za wcześnie.

Ale przecież każdemu od czasu do 
czasu może się zakręcić w  głowie. 
Czy od razu trzeba biec do przy-
chodni?
Oczywiście, że nie. Jednak kiedy za-
wroty nie ustępują, a  do tego docho-
dzą inne objawy, to nie należy czekać. 
Do tych objawów można zaliczyć ból 
głowy, zaburzenia słuchu, wzroku lub 
mowy, trudności w poruszaniu się, utra-
tę przytomności lub upadki spowodo-
wane zawrotami. Zaniepokoić powinny 
nas też ból w  klatce piersiowej, przy-
spieszona lub spowolniona akcja serca, 
urazy głowy, wysoka temperatura.

Gdzie wtedy powinniśmy szukać 
pomocy?
Przede wszystkim na początku war-
to pójść do lekarza rodzinnego. On 
sprawdzi, na ile poważny jest problem, 
i zleci badania.

Jakie to badania?
Na początku trzeba sprawdzić, jakie 
są przyczyny zawrotów głowy. Tych 
może być wiele – neurologiczne, la-

należy jak najdokładniej zobrazować 
swoje dolegliwości. – Często zdarza 
się, że pacjent nie odczuwa wirowa-
nia w głowie, ale np. brak równowa-
gi, mimo że w praktyce nie jest ona 
zaburzona. Do tego może dochodzić 
uczucie chwiania się, kołysania, ciem-
nienia przed oczami itp. Te odczucia są 
niesprecyzowane, natomiast pacjent 
ma niejasne złudzenie niestabilności 
czy zagrażającego mu zasłabnięcia. 
W takim przypadku mamy do czynie-
nia z  tzw. nieukładowymi zawrotami 
głowy – wyjaśnia dr Marta Tynecka-Tu-
rowska. Wśród ich przyczyn trzeba wy-
mienić przede wszystkim uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowego, ale 
także przyczyny psychogenne, takie 
jak różnego rodzaju nerwice. Zawro-
ty głowy mogą również towarzyszyć 
migrenie. Pojawiają się one podczas 
napadów bólów głowy lub pomiędzy 
kolejnymi napadami. Trwają od kilku 
minut do nawet kilku dni.
Jednak równie dobrze takie zawroty 
mogą być skutkiem poważnych uszko-
dzeń pnia mózgu czy móżdżku, spo-
wodowanych udarem krwotocznym 
lub niedokrwiennym, guzami lub de-
mielinizacją w przebiegu stwardnienia 
rozsianego. Przyczyną nieukładowych 
zawrotów głowy będących wynikiem 
uszkodzeń w ośrodkowym układzie 
nerwowym może okazać się także ner-
wiak nerwu słuchowego, czyli łagodny 
nowotwór, lub też padaczka. W tych 
przypadkach pacjenci praktycznie za-
wsze odczuwają dodatkowe objawy, 
np. tracą świadomość.
Zawroty głowy mogą być też powodo-
wane przez zaburzenia na tle nerwo-
wym, czyli stres oraz lęk przed utratą 
świadomości, dusznością czy kołata-
niem serca.
Do przyczyn nieukładowych zawrotów 
głowy można również zaliczyć uboczne 
skutki przyjmowania wielu leków, za-
burzenia endokrynologiczne, takie jak 
choćby niedoczynność tarczycy, choro-
by naczyniowe (miażdżyca) i zakaźne.

Układowe zawroty

W tym przypadku pacjent bez proble-
mu potrafi określić i opisać złudzenie 
ruchu otoczenia, własnego ciała i głowy. 
Złudzenie jest na tyle wyraźnie sprecy-
zowane, że lekarze określają takie za-
wroty głowy mianem układowych. Ich 
przyczyna leży najczęściej w uszkodze-
niach samego błędnika, który jest od-
powiedzialny za zmysł równowagi.
Jedną z chorób atakujących błędnik 
może być jego zapalenie. Objawia się 
ono zazwyczaj gwałtownymi zawrota-
mi. Do nich mogą dochodzić oczopląs 
czy też wymioty. Zapalenie błędnika 

może się rozwinąć w wyniku przejścia 
infekcji z ucha środkowego. Dzieje się 
tak w przypadku nawet 10% chorych. 
Natomiast przyczyną toksycznego 
uszkodzenia błędnika jest najczęściej 
uboczne działanie niektórych leków.
Kolejną grupę stanowią łagodne po-
łożeniowe zawroty głowy. To z nimi 
najczęściej przychodzą pacjenci do 
lekarza. Charakteryzują się one krót-
kotrwałymi zawrotami, trwającymi za-
zwyczaj kilka sekund. Występują przy 
zmianie położenia głowy i szyi, np. pod-
czas wstawania z łóżka, kładzenia się, 
pochylania. Stopniowo się nasilają, ale 
też dość szybko ustępują. Ich przyczyn 
może być kilka, m.in. urazy głowy, zapa-
lenie błędnika, ale też postępujący pro-
ces starzenia się. Sprawcami tego typu 
zawrotów głowy są jednak najczęściej 
wędrujące otolity, kamyczki z kryszta-
łów węglanu wapnia, które są natural-
ną częścią błędnika, a wraz z wiekiem 
zaczynają się kruszyć i przemieszczać, 
pobudzając błędnik.
Łagodne położeniowe zawroty głowy 
są chorobą przewlekłą. Zazwyczaj ustę-
pują po kilku miesiącach. Jednak jak 
podkreślają specjaliści, mogą one też 
nawracać po pewnym czasie.
Spośród układowych zawrotów głowy 
należy jeszcze wspomnieć o chorobie 
Ménière’a. To dość rzadkie, jednak nie-
przyjemne i męczące schorzenie. Obja-
wia się nawracającymi napadami szu-
mu w uszach, upośledzeniem słuchu, 
wymiotami. Podczas napadu dochodzi 
też do oczopląsu, mogą zdarzyć się na-
głe upadki. Trwa on od kilku minut do 
nawet kilkunastu godzin. Po jego ustą-
pieniu przez kolejne dni chory może 
mieć poczucie zaburzonej równowagi. 
Z czasem dochodzi też do trwałego po-
gorszenia słuchu.

Skończyło się na 
strachu
Wróćmy do pana Mariana. Jak się oka-
zało, nasz czytelnik miał szczęście. Po 
kilku wizytach u specjalisty i bada-
niach okazało się, że dokuczały mu 
łagodne położeniowe zawroty głowy. 
Szybka diagnoza okazała się trafna. Po 
kilku miesiącach zawroty głowy mi-
nęły. – Niepotrzebne były nawet leki. 
Jak przekonywał specjalista, mogą 
one przynieść więcej szkód niż po-
żytku. Skończyło się na zestawie ćwi-
czeń. Mimo że te kilka miesięcy było 
ciężkich, udało mi się wrócić do stanu 
równowagi. Na razie nawrotów choro-
by nie było, choć lekarz zaznaczył, że 
mogą nastąpić. Jedno jest pewne: jeśli 
tak się stanie, nie będę już długo zwle-
kał. Od razu idę na wizytę do swojego 
lekarza – przekonuje pan Marian.

ryngologiczne, kardiologiczne itp. 
Dlatego wykonuje się podstawowe 
badania – EKG, mierzenie ciśnienia 
krwi, morfologię. Bo trzeba wiedzieć, 
że anemia też może być przyczyną za-
wrotów głowy. Kiedy z tych badań nie 
wynika nic niepokojącego, zleca się 
kolejne. Zazwyczaj robi to już specjali-
sta, np. neurolog lub laryngolog.

To może trwać miesiącami.
Niestety tak, ale innego sposobu na 
zdiagnozowanie przyczyn zaburzeń 
równowagi jak dotąd nie wymyślo-
no. W  przypadku niektórych pacjen-
tów wykonanie badań, które pomogą 
w postawieniu diagnozy, może trochę 
potrwać, jednak to pomoże w  podję-
ciu odpowiedniego leczenia.

Jak wygląda leczenie zaburzeń rów-
nowagi?
Wszystko zależy od ich przyczyn. W jed-
nym przypadku wystarczy zmiana lub 
odstawienie leków, które mogą powo-
dować zawroty głowy, w  innym po-
trzebne będzie zastosowanie leków ha-
mujących ośrodkowy układ nerwowy, 
aby zlikwidować ostre zawroty. Jednak 
ich też nie można stosować za długo, 
ponieważ blokują procesy kompensa-
cyjne właśnie w  ośrodkowym układzie 
nerwowym. To utrudnia powrót do nor-
malnego funkcjonowania. W  jeszcze 
innym przypadku farmakoterapia nie 
przyniesie żadnego skutku, a wystarczą 
np. pewne ćwiczenia. Jak widać, do każ-
dego przypadku trzeba podejść indywi-
dualnie.

Jak reagować, gdy wystąpią zawroty 
głowy lub zaburzenia równowagi?
Przede wszystkim trzeba się zabezpie-
czyć przez upadkiem i  jego następ-
stwami (to mogą być urazy głowy, krę-
gosłupa, rąk, nóg lub całego ciała).
Jeśli zawroty czy zaburzenia równo-
wagi zdarzają się nam po raz pierwszy, 
to najlepiej położyć się i poczekać, aż 
ustąpią. Dopiero kiedy to się stanie, 
można się powoli podnieść (unikając 
gwałtownych ruchów). Jeśli mamy 
możliwość poprosić kogoś o  pomoc, 
zróbmy to. Niech mąż, żona, dzieci czy 
wnuki w  czasie zawrotów głowy lub 
zaburzeń równowagi pomogą nam 
się położyć i przeczekać najtrudniejszy 
okres.
Należy też się nawadniać. A jeśli w domu 
mamy ciśnieniomierz, to warto zmierzyć 
ciśnienie i  sprawdzić, czy to nie z  po-
wodu jego podwyższenia kręci nam się 
w głowie.
Jednak przede wszystkim należy jak 
najszybciej zgłosić się do lekarza. Nie 
można lekceważyć zwrotów głowy 
i  zaburzeń równowagi. Zbagatelizo-
wane mogą w  przyszłości skutkować 
nawet udarem.

Dr Marta Tynecka-Turowska – Klinika Neurologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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Jest nam niezwykle miło, że ponow-
nie możemy spotkać się na łamach 
gazety „UTW BEZ GRANIC”. Dzię-
kujemy za wszystkie opinie i komen-
tarze nadesłane w  ubiegłym roku. 
Wierzymy, że gazeta, którą trzymają 
Państwo w  rękach (a  także kolejne 
numery), spotka się z  równie do-
brym przyjęciem! Jak zwykle ser-
decznie zachęcamy do dzielenia się 
z nami własnymi uwagami. Będą po-
mocne przy opracowaniu kolejnych 
projektów.

Tym razem skupiamy się na sprawie 
najważniejszej: zdrowiu. Chcemy, by 
za pośrednictwem „Akademii Zdro-
wego Seniora” do słuchaczy uniwer-
sytetów trzeciego wieku w całej Polsce 
trafiły ważne informacje, przedsta-
wione w przyjaznej formie. Do roz-
mów o zdrowiu seniorów zapraszamy 
uznanych lekarzy i naukowców. Wie-
my, że zajęcia na UTW z udziałem 
przedstawicieli świata medycyny cie-
szą się szczególną popularnością. Lek-
tura naszej gazety może być okazją do 
tego, by dowiedzieć się jeszcze więcej.

Pierwszy tegoroczny numer 
„UTW BEZ GRANIC” 
trafia do Państwa tuż przed 
początkiem wakacji. 

Lato to dobry czas, by zająć 
się własnym zdrowiem 
i zmienić niekorzystne 
nawyki. 

Od czego zacząć? Mnóstwo podpo-
wiedzi znajdą Państwo w rozmowie 
z prof. Ewą Kozdroń, wykładowcą 
AWF w Warszawie, prezesem Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Promocji 
Aktywności Ruchowej 50+ (s. 8).
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Dobra pogoda sprzyja podjęciu ak-
tywności fizycznej. Warto wybrać 
się na zajęcia fitnessu, rower czy 
zwyczajny spacer. „Ważny jest po 
prostu prosty cykliczny ruch wy-
konywany w odpowiednim czasie – 
wtedy przyniesie największe korzy-
ści” – tłumaczy prof. Kozdroń.

W sezonie wakacyjnym warto także 
powalczyć z niekorzystnymi nawy-
kami żywieniowymi. Na nasze stoły 
powinno trafić więcej świeżych sezo-
nowych owoców i warzyw. W lecie 
łatwiej wyeliminować z diety ciężkie, 
tłuste posiłki. To może być początek 
zmian, które w dłuższej perspektywie 
znacznie poprawią samopoczucie.
Aby tak się stało, nie możemy zapo-
minać o nawodnieniu organizmu. 
Wydaje się naturalne, że w lecie 
częściej sięgamy po wodę. Niestety 
rzeczywistość nierzadko wygląda 
inaczej. Lekarze na naszych łamach 
zwracają uwagę: z wiekiem pragnie-
nie słabnie, choć zapotrzebowanie 
organizmu na wodę wcale się nie 
zmniejsza. Nawet jeśli nie chce nam 
się pić, musimy przyjmować odpo-
wiednią ilość płynów. W przypadku 
kobiet to dwa, a w przypadku męż-
czyzn – dwa i pół litra wody dziennie.
Czystej wody nie zastąpią słodzone 
napoje czy kawa. Po prostu – woda 
to podstawa! „Bez niej pojawiają się 
zaburzenia koncentracji, zaparcia, 
niewydolność krążenia czy nerek, za-
krzepica żył kończyn dolnych, a nawet 
zawał” – ostrzega dr n. med. Krzysz-
tof Czarnobilski, ordynator Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 
szpitala MSW w Krakowie (s. 11).

W wakacyjnym numerze „UTW 
BEZ GRANIC” zachęcamy także 

do tego, by przyjrzeć się zawartości 
swojej apteczki. Czy aby na pewno 
wszystkie przyjmowane przez nas 
leki są konieczne? Czy stosujemy 
się do zaleceń lekarskich? To ważne 
pytania, na które koniecznie trze-
ba sobie odpowiedzieć. Okazuje się 
bowiem, że seniorzy przyjmują zbyt 
dużo leków, które wchodzą ze sobą 
w interakcje. Efekt? Terapia jest nie-
skuteczna lub wręcz pogarsza stan 
pacjenta. Dobrym wstępem do zre-
widowania naszej farmakoterapii 
może być skorzystanie z serwisu in-
ternetowego Ministerstwa Zdrowia, 
służącego do analizy i wykrywania 
interakcji między lekami. Instruk-
cję obsługi podajemy na s. 7.

O  tym, że żadne leki nie zastąpią 
dobrej diety i aktywności fizycznej, 
doskonale wie Włodzimierz Jani-
szewski – lekarz-senior, który dzieli 
się swoją wiedzą i doświadczeniem 
w  Zielonogórskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Pan Włodzi-
mierz, dziś 79-latek, powtarza, że 
„ruch jest najlepszym lekarstwem 
na wszystko”. To dlatego zamiast ko-
rzystać z samochodu, woli wszędzie 
chodzić pieszo. Warto brać z niego 
przykład! Historię pana Włodzi-
mierza publikujemy na s. 4–5.

W numerze znajdą Państwo także 
tekst poświęcony jednej z najczęst-
szych chorób seniorów: cukrzycy. 
Nazywana jest epidemią XXI wieku, 
a dotyka w dużej mierze osoby star-
sze. Szacuje się, że nawet co czwarty 
Polak po 60. roku życia jest cukrzy-
kiem. Niestety wielu z nich nie wie o 
chorobie lub zdaje się ją lekceważyć.
Na naszych łamach o  życiu z  cu-
krzycą opowiadają pacjenci oraz le-

karze. Jak podkreślają, najważniej-
sze jest budowanie świadomości na 
temat tej choroby. „Przede wszyst-
kim cukrzyca przyspiesza miażdżycę, 
jest tzw. szarą eminencją dla zawałów 
serca, niewydolności nerek, a nawet 
niedokrwienia mózgu. Ta choroba 
jest ukrytym zabójcą” – mówi dr hab. 
med. Tomasz Zdrojewski, przewod-
niczący Komitetu Zdrowia Publicz-
nego PAN (s. 2).

Tak jak cukrzycy nie należy rów-
nież lekceważyć zawrotów głowy. To 
dolegliwość, o  której z  pewnością 
powinniśmy powiedzieć lekarzowi. 
Przyczyn może być bardzo wiele. 
Na s. 14–15 piszemy o  rodzajach 
zawrotów głowy. Jeśli odnajdą Pań-
stwo w nich własne dolegliwości, nie 
należy zwlekać z  wizytą u  lekarza. 
W niektórych przypadkach zmiana 
leków lub proste ćwiczenia mogą 
znacznie poprawić komfort życia.

Podobnie w  przypadku problemów 
ze słuchem. Zaburzenia tego zmysłu, 
powszechne u  osób starszych, po-
ważnie utrudniają codzienne funk-
cjonowanie. Niestety wielu senio-
rów wstydzi się tego, że nie dosłyszy, 
i  wzbrania się przed korzystaniem 
z  aparatu słuchowego. Tymczasem 
powstają coraz nowocześniejsze i sku- 
teczniejsze modele, które dobiera się 
indywidualnie do potrzeb pacjenta. 
Więcej na ten temat na s. 12.

Życzymy Państwu udanego i  zdro-
wego letniego wypoczynku! Do zo-
baczenia wkrótce na łamach kolejne-
go numeru „UTW BEZ GRANIC”.

Redakcja  
„UTW BEZ GRANIC”

Drodzy Czytelnicy!


