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Oddajemy do Państwa rąk trzeci numer „UTW BEZ GRANIC. Aka-
demia Zdrowego Seniora”. Jest nam niezwykle miło móc pisać 
dla Państwa i pochylać się nad problemami, które – jak się oka-
zuje – tak wielu z Was dotyczą. Dziękujemy za cenne uwagi, któ-
re kierują Państwo do nas za pośrednictwem ankiet i za pełne 
ciepłych słów telefony. To motywuje do pracy, ale to też poważne 
zobowiązanie. Postaramy się nie zawieść i w tym numerze!

Mamy nadzieję, że gazeta będzie dla Państwa źródłem cennych 
informacji i wiele osób dowie się więcej o swoim zdrowiu. Za-
chęcamy do podzielenia się z nami wrażeniami i uwagami. Moż-
na to zrobić przy pomocy ankiety, którą dołączamy do przesyłki 
z gazetami. 

Życzymy przyjemnej lektury!

    Redakcja „UTW BEZ GRANIC”

– Akademia Zdrowego Seniora

DBAJMY  
O SKÓRĘ I WŁOSY

Bądźmy piękne  
w każdym wieku

Cztery dni obrad, ponad 200 przed-
stawicieli polskich i zagranicznych 
organizacji pozarządowych, przedsta-
wicieli uniwersytetów trzeciego wie-
ku, władz państwowych i samorzą-
dowych – już po raz szósty w Nowym 
Sączu odbyło się Forum III Wieku, 
towarzyszące Forum Ekonomiczne-
mu w Krynicy-Zdroju. Dyskutowano 
o problemach osób starszych oraz 
wyzwaniach, przed którymi staje Pol-
ska i cała Europa w obliczu procesów 
starzenia się społeczeństwa.
czytaj str. 7 ▶

czytaj str. 4 ▶

czytaj str. 10 ▶

NOWOTWORY 
– wczesna diagnoza  

to szansa na zdrowie

ALERGIA – PLAGA NASZYCH CZASÓW?

FORUM III WIEKU:  
razem tworzymy politykę senioralną

Dotykają już co trzeciego mieszkańca Ziemi. 
Nieleczone prowadzą czasem do niebezpiecznych powikłań. 
Z ich powodu cierpią przede wszystkim ludzie żyjący w miastach.  
Częściej chorują kobiety i osoby młode, ale alergie mogą się pojawić  
w każdym wieku.

 
DAJE DYSKRETNE OBJAWY.  
Jak je rozpoznać? czytaj str. 8 ▶

CHOROBA PARKINSONA

Pan Stanisław, 64-letni przedsiębior-
ca z małej miejscowości w wojewódz-
twie łódzkim, nie chce ujawniać na-
zwiska ani miejsca zamieszkania, bo 
„po co ludzie mają wiedzieć, że cho-
rował, że miał raka”. A przecież jest 
się czym chwalić, a nawet szczycić, 
bo tę walkę wygrał. Niechętnie o tym 
mówi. 

MENOPAUZA I ANDROPAUZA
Następny etap w życiu
czytaj str. 12 ▶

OSTEOPOROZA  
– co to jest

czytaj str. 14 ▶
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ALERGIA – PLAGA NASZYCH CZASÓW?

Według raportu badawczego „Epide-
miologia Chorób Alergicznych w  Pol-
sce” (ECAP) Zakładu Profilaktyki Za-
grożeń Środowiskowych i  Alergologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego 40% Polaków cierpi na różne po-
stacie alergii. Aż 9 mln ma alergiczny 
katar, a ponad 5,5 mln – objawy astmy. 

Alergia, zwana inaczej uczuleniem, 
to nadwrażliwość organizmu, jego 
nadmierna reakcja na różne substan-
cje  – alergeny, które nie stanowią za-
grożenia dla osób nieuczulonych. Aler-
genem może być właściwie wszystko: 
od pyłków roślin i  kurzu domowego, 
przez sierść zwierząt i jad owadów, aż 
po pożywienie i  lekarstwa. Układ od-
pornościowy alergika traktuje takie 
substancje jak nieprzyjaciół. W wyniku 
kontaktu uruchamiają się mechanizmy 
alergii, a w konsekwencji pojawiają się 
objawy choroby. Te najbardziej typo-
we to katar, łzawienie oczu, wysypka, 
duszność i biegunka. Najbardziej dra-
styczną reakcją organizmu na alergen 
jest wstrząs anafilaktyczny (patrz: ram-
ka), mogący zagrażać życiu.

Od lat 80. XX w. lekarze odnotowują 
wyraźny wzrost częstości występowa-
nia chorób alergicznych. Jedną z  po-
pularnych hipotez tłumaczących to 
zjawisko jest spadek liczby zakażeń 
– głównie dzięki wprowadzeniu szcze-

pień i  antybiotyków oraz poprawie 
higieny. Jak się okazuje, osoby, które 
przebyły gruźlicę, odrę lub wirusowe 
zapalenie wątroby, rzadziej chorują 
na alergię. Podobnie dzieje się z dzieć-
mi wychowanymi na wsi, otoczonymi 
licznym rodzeństwem, mającymi stały 
kontakt z  różnymi mikroorganizmami 
chorobotwórczymi. 

Nic więc dziwnego, że choroby aler-
giczne są uważane za problem miesz-
kańców miast. „Alergeny nie mają jak 
zniknąć wśród betonu i asfaltu” – pisał 
w „Gazecie Wyborczej” prof. Piotr Kuna, 
alergolog, kierownik Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Astmy i  Alergii Uni-
wersytetu Medycznego w  Łodzi. Na 
wsi zaś alergeny są rozkładane przez 
organizmy żyjące w ziemi. Według pro-
fesora najwięcej chorych żyje w War-
szawie, na Dolnym Śląsku i  w  Gdań-
sku. Dlaczego akurat w Gdańsku – nie 
wiadomo. Jak dodaje prof. Kuna, aler-
gików zapewne będzie przybywać. 
W sąsiednich Niemczech naliczono ich 
więcej niż w Polsce, najwięcej mieszka 
zaś w  Wielkiej Brytanii, Skandynawii, 
Australii i Nowej Zelandii.

Skłonność do alergii jest uwarunko-
wana genetycznie. Jeśli jeden z rodzi-
ców był uczulony na roztocze, pyłki 
lub pokarmy, prawdopodobieństwo 
zachorowania dziecka wynosi 30–40 

proc. Jeśli na alergię chorują i  matka, 
i  ojciec, ryzyko uczulenia u  potomka 
wzrasta do 65 proc.

Uważa się, że problem z  alergią doty-
czy nawet co trzeciej osoby na świecie 
– zwykle dzieci i osób młodych. Pamię-

PYŁKOWICA (alergiczny nieżyt 
nosa) – choroba wywołana uczu-
leniem na alergeny pyłków roślin 
wiatropylnych lub roztoczy kurzu 
domowego. Typowymi objawa-
mi pyłkowicy są: wodnisty wyciek 
z  nosa, kichanie, zaczerwienienie 
i świąd (rzadziej: zatkanie) nosa. Do 
rzadszych objawów należą: uczu-
cie ogólnego zmęczenia i  rozbicia, 
zwyżki temperatury ciała, napado-
we bóle głowy. W przypadku nagłe-
go pojawienia się objawów pyłko-
wicy najważniejsze jest przerwanie 
narażenia na uczulający alergen. Do-
raźnie można zastosować donoso-
wy lek obkurczający naczynia nosa 
(zmniejsza zatkanie). Można także 
zastosować lek przeciwhistamino-
wy, który wprawdzie nie zlikwiduje 
już obecnych objawów, ale zapobie-
gnie narastaniu kichania, świądu czy 
wycieku z nosa. Pyłkowica to choro-
ba o podłożu dziedzicznym.

Źródło: portal pacjentów Medycyna 
Praktyczna – alergie.mp.pl

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
(anafilaksja) – silna nadwrażliwość 
na dany alergen prowadzi niekiedy 
do wstrząsu, stanu bezpośrednio 
zagrażającego życiu. Może go wy-
wołać użądlenie owada, ale także 
żywność (np. orzeszki ziemne czy 
owoce morza) albo lek. Niektóre 
osoby reagują anafilaksją na kontakt 
z  sierścią zwierzęcą bądź lateksem. 
Objawy wstrząsu to m.in. obrzęk 
skóry, swędzenie, łzawienie, kicha-
nie, wyciek z  nosa, zawroty głowy, 
niepokój, trudności z oddychaniem, 
ból brzucha, nudności, wymioty 
i uczucie słabnięcia. 
Osoba, u  której zdiagnozowano 
anafilaksję, powinna nosić ze sobą 
strzykawkę z adrenaliną. W przypad-
ku wstrząsu należy pomóc choremu 
w  samodzielnym zaaplikowaniu 
lekarstwa. W  razie utraty przytom-
ności trzeba wezwać pogotowie 
i  do czasu przyjazdu ratowników 
udzielać pierwszej pomocy. Podob-
nie jak w  przypadku alergii, która 
może się pojawić w  każdym wieku, 
każdy z nas jest narażony na wstrząs 
anafilaktyczny. Więcej informacji na 
ten temat znajdziemy w  internecie 
po wpisaniu do wyszukiwarki hasła 
„Przygotuj się na wstrząs” – nazwy 
ogólnopolskiego programu edu-
kacyjno-informacyjnego, objętego 
patronatem Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego.

Źródło: www.odetchnijspokojnie.pl 
– portal dla alergików redagowany 
przez Grupę Polpharma

tajmy jednak: choroba alergiczna może 
się rozpocząć w  każdym wieku. Na 
alergiczny nieżyt nosa choruje 10–25 
proc. ziemskiej populacji, czyli blisko 
500 mln osób. Częstszy jest nieżyt se-
zonowy, spowodowany uczuleniem na 
pyłki roślin (do 23 proc.), rzadszy – ca-
łoroczny, związany najczęściej z alergią 
na roztocza kurzu domowego (do 13 
proc.). Alergicznemu nieżytowi nosa 
bardzo często (w 65–95 proc. przypad-
ków) towarzyszy alergiczne zapalenie 
spojówek. Zależnie od kraju z powodu 
astmy cierpi od 1 do 18 proc. populacji. 
Choroba ta częściej dotyka kobiety. 

• Najwięcej pyłków unosi się o poranku, po południu i wczesnym wieczo-
rem, najmniej zaś – nocami.

• Na spacery należy wychodzić tuż po deszczu lub wieczorem, kiedy pyłków 
w powietrzu jest najmniej.

• Pomieszczenia najlepiej wietrzyć nocą, gdy wokół unosi się najmniej pył-
ków.

• Najlepszym miejscem wypoczynku z dala od pyłków są góry i wybrzeże, 
zwłaszcza gdy wieje od morza.

• Po powrocie do domu warto wziąć szybki prysznic, aby spłukać uczulające 
pyłki ze skóry i włosów.

• Zalecane jest częste przecieranie na mokro mebli i podłóg oraz unikanie 
przedmiotów przyciągających pyłki.

• Warto zamontować w pokoju oczyszczacz powietrza.

Źródło: serwis dla alergików w portalu www.twojapogoda.pl.

PRAKTYCZNE PORADY 
DLA ALERGIKÓW

Dotykają już co trzeciego 
mieszkańca Ziemi. 
Nieleczone prowadzą 
czasem do niebezpiecz-
nych powikłań. 
Z ich powodu cierpią 
przede wszystkim ludzie 
żyjący w miastach. 
Częściej chorują 
kobiety i osoby młode, 
ale alergie – bo o nich 
mowa – mogą się 
pojawić w każdym 
wieku. 

Zgodnie z  informacjami zawartymi 
w  Europejskiej Deklaracji dotyczącej 
Immunoterapii, ogłoszonej w  2012 r. 
przez Europejską Akademię Alergolo-
gii, choroby na tle alergicznym przekła-
dają się na olbrzymie koszty społecz-
ne. Przyczyniają się do upośledzenia 
jakości życia, utrudniają pracę i naukę, 
zaburzają relacje rodzinne i  osobiste. 
Dlatego tak ważne jest podjęcie wła-
ściwego leczenia, które może pozwolić 
na złagodzenie objawów i  normalne 
życie. Zaniedbanie terapii prowadzi na-
tomiast niekiedy do powikłań (np. na-
wracających napadów astmy) lub po-

Jeśli podejrzewamy, że zaczynają nam dokuczać objawy o charakterze alergicznym, przed wizytą u lekarza warto uważ-
niej przyjrzeć się reakcjom organizmu. Co najmniej przez 2–3 tygodnie powinniśmy dzień po dniu notować informacje 
o objawach, które mogą być wywoływane przez aktywne w powietrzu alergeny. Dodatkowo trzeba odnotować infor-
mację o pogodzie i stężeniu pyłków. Komunikaty dla alergików są dostępne w większości internetowych i telewizyj-
nych serwisów pogodowych. Jeśli przedstawimy tak wypełnioną tabelę podczas pierwszej wizyty u alergologa, bardzo 
ułatwimy mu postawienie diagnozy i wstępne określenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z alergią.

KARTA SAMOOBSERWACJI ALERGICZNEJ
DZIEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DATA
Stężenie pyłków
Pogoda (deszcz/sucho)
Oczy: świąd
łzawienie
pieczenie
obrzęk
zaczerwienienie
Nos: świąd
kichanie
wyciek
blokada
Kaszel
Duszność/świsty
Skóra
Inne objawy

głębiania się alergii (np. rozwoju astmy 
u chorego na alergiczny nieżyt nosa).

W ramach terapii dąży się do miejsco-
wego podawania leków – donosowo, 
wziewnie, do worka spojówkowego 
i  na skórę. Zaletami takiej aplikacji są 
możliwość uzyskania dużego miejsco-
wego stężenia i  uniknięcie ogólno-
ustrojowych działań niepożądanych. 

Odczulanie (immunoterapia alerge-
nowa) to jedyny – oprócz unikania 
kontaktu z alergenem, co często oka-
zuje się niemożliwe – dostępny we 
współczesnej medycynie sposób le-
czenia chorób alergicznych. Chodzi 
tu o  zmniejszenie wrażliwości osoby 
uczulonej na alergeny, co ma dopro-
wadzić do zmniejszenia nasilenia ob-
jawów choroby lub ich eliminacji. 

Najpopularniejszą w  Polsce metodą 
odczulania jest dziś immunoterapia 
podskórna w postaci zastrzyków. Inie-
kcje podawane są w gabinecie alergo-
loga – w początkowej fazie co tydzień, 
a później regularnie co miesiąc, przez 
3–5 lat. Immunoterapię można sto-
sować zarówno u dzieci, jak i u doro-
słych. Nie ma ściśle określonej górnej 
granicy wieku. Należy jednak pamię-
tać, że ograniczeniem stosowania tej 
metody u  osób starszych jest częste 
współistnienie chorób przewlekłych, 
takich jak nadciśnienie tętnicze, cho-
roba wieńcowa, upośledzenie prze-

pływu krwi w naczyniach mózgowych 
z powodu miażdżycy czy też zaburze-
nia rytmu serca.

Dowiedz się więcej z internetu:

•	www.pta.med.pl – oficjalna strona 
internetowa Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego

•	alergie.mp.pl – serwis dla pacjen-
tów poświęcony alergiom w portalu 
Medycyna Praktyczna

•	www.odetchnijspokojnie.pl – ser-
wis informacyjny dla osób z  astmą 
i alergią

•	www.tvnmeteo.tvn24.pl/alergia – 
serwis alergiczny i prognozy pylenia 
TVN Meteo
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Pan Stanisław, 64-letni przedsiębiorca z małej miejscowości w województwie łódzkim, nie chce ujaw-
niać nazwiska ani miejsca zamieszkania, bo „po co ludzie mają wiedzieć, że chorował, że miał raka”. 
A przecież jest się czym chwalić, a nawet szczycić, bo tę walkę wygrał. Niechętnie o tym mówi. 

Siedem lat temu zdiagnozowano u nie-
go raka jelita grubego. Objawy – kla-
syczne w przypadku tego nowotworu: 
problemy gastryczne, zaparcia… Pan 
Stanisław zgłosił się do lekarza pierw-
szego kontaktu, ten skierował go na ko-
lonoskopię. I już te pierwsze wyniki nie 
były dobre. Kolejne badania i  specjali-
ści potwierdzili, że to rak jelita grubego, 
umiejscowiony na okrężnicy. Zaawan-
sowane stadium. 
Żonie pana Stanisława na samą myśl 
o  chorobie męża do oczu napływają 
łzy. Jak przyznaje, to był najgorszy rok 
w ich życiu. Najtrudniejszy. Tak już jest 
z chorobą nowotworową: jeżeli choruje 
jedna osoba, cierpi cała rodzina. 
Potem była skomplikowana operacja 
i 12 serii chemioterapii. – Kiedy mąż wy-
budził się po zabiegu i lekarz powiedział, 
że nie było powikłań, że wszystko prze-
biegło pomyślnie, że udało się usunąć 
raka, po raz pierwszy poczuliśmy 
z synem odrobinę ulgi. 

Kiedy czekałam na dworcu na pociąg 
do domu, płakałam tak, że ludzie mnie 
pytali, co się dzieje. A ja dopiero wtedy 
mogłam płakać, pozwolić sobie na 
chwile słabości, bo przecież przy nim 
nie chciałam pokazać, jak mi ciężko, jak 
bardzo się boję – mówi żona pacjenta. 
Teraz mężczyzna jest pod stałą opie-
ką onkologa. Co roku robi badania 
kontrolne. Nowotwór stał się chorobą 
przewlekłą. Chory zmienił dietę i chyba 
wreszcie cieszy się życiem. Wrócił do 
dawnych zajęć, zaczął podróżować, na-
uczył się odpoczywać. W jego przypad-
ku można mówić o dużym szczęściu. 
Mniej miała go Dorota Kaniewska 
z  Polskiego Towarzystwa Stomijnego 
POL-ILKO. Chorowała na raka odbyt-
nicy, koniecznością okazała się sto-
mia. – Problemy gastryczne miałam, 
odkąd pamiętam. Leczyłam się, tak jak 
większość Polaków, ogólnodostępny-

mi środkami bez recepty. 
W  1999 r., po 11 mie-
siącach uporczywych 

biegunek, postanowiłam iść do leka-
rza i się zbadać. Diagnoza była powa-
lająca – przyznaje Dorota Kaniewska. 
W  jej przypadku rak mógłby zostać 
rozpoznany podczas badania per rec-
tum (badanie palpacyjne ścian jelita). 
– Ale nikt mi tego nie zaproponował – 
tłumaczy rozżalona pacjentka. 
Dlatego potem konieczna była tera-
pia skojarzona: radioterapia, operacja 
i  chemioterapia. Na końcu okazało 
się, że niezbędny będzie jeszcze za-
bieg wyłonienia stomii. – Po tej ope-
racji przez dwa lata nie wychodziłam 
z  domu, przeszłam poważną depre-
sję. Minęło 15 lat od mojej walki z ra-
kiem. Wygrałam, ale nie było łatwo. 
Od ponad 11 lat jestem na środkach 
przeciwbólowych, nie mogę bez nich 
funkcjonować – tłumaczy pani Dorota, 
która mimo swoich problemów poma-
ga innym pacjentom i pracuje społecz-
nie, a dzięki temu pomaga też sobie.
Każdy nowotwór to taka właśnie, przy-
gnębiająca historia. Co roku 140 tys. 

Polaków dowiaduje się, że ma raka, 
a  93 tys. osób umiera na nowotwór. 
– Już co piąty Polak umiera z  powo-
du choroby nowotworowej – mówi 
dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Cen-
trum Onkologii w Warszawie. 
Większość zachorowań na nowotwo-
ry złośliwe (70 proc. u  mężczyzn i  60 
proc. u kobiet) występuje po 60. roku 
życia. Ryzyko zachorowania wzrasta 
wraz z  wiekiem, największą zacho-
rowalność obserwuje się u  osób po 
80. r.ż. Onkolodzy nie mają złudzeń: 
chorych będzie przybywać, ponieważ 
żyjemy coraz dłużej i  przybywa osób 
starszych. 
Kobiety najczęściej chorują na raka 
piersi, który stanowi 20 proc. wszyst-
kich nowotworów występujących 
u pań. 80 proc. pacjentek zapada na tę 
chorobę po 50 r.ż., przy czym prawie 
50 proc. zachorowań diagnozuje się 
między 50. a  69. r.ż. – Ryzyko zacho-
rowania na raka piersi wzrasta wraz 
z  wiekiem. Szacuje się, że najwięcej 
pań choruje po wejściu w okres meno-

pauzy, a więc między 50. a 65. rokiem 
życia. Później ryzyko nieco spada. 
Właśnie dlatego w większości kra-
jów, które realizują populacyjne 
badania przesiewowe w kierunku 
raka piersi (mammografię), zaleca 
się te badania właśnie kobietom 
50–65-letnim, kiedy ryzyko jest 
największe – tłumaczy onkolog dr 
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld. 
Niestety: kobiety, choć dostają 
zaproszenia na bezpłatne bada-
nia, nadal wyrzucają je do kosza. 
Przede wszystkim dlatego, że „le-
piej nie dowiedzieć się o  choro-
bie”. A  przecież nowotwór piersi 
wykryty we wczesnym stadium 
daje szansę na wyleczenie. Często 
udaje się go pokonać nawet bez 
amputacji piersi. 
Tak jest w  przypadku wszystkich 
nowotworów: tylko wczesne wy-
krycie daje szansę na wyleczenie. 
Ale Polacy zgłaszają się do leka-

rza zbyt późno, często m.in. przez to, 
że choroba rozwija się bezobjawowo, 
jak np. rak płuc. To jeden z najczęściej 
występujących nowotworów, powo-
dowany przede wszystkim przez pa-
pierosy.  Jest trudny do wyleczenia. 
Według szacunków 1/5 nowotworów 
u  mężczyzn to właśnie nowotwory 
tytoniozależne. W  przypadku co 10. 
zachorowania na raka przyczyną są 
właśnie papierosy. Na nowotwory zło-
śliwe płuc coraz częściej chorują palą-
ce kobiety. 
Specjaliści od lat biją na alarm i radzą 
Polakom w  każdym wieku rzucenie 
palenia. Jednocześnie przypominają 
zatrważające statystyki: 20 papiero-
sów dziennie 20-krotnie zwiększa ry-
zyko zachorowania na raka płuca. Po 
15 latach od rzucenia nałogu ryzyko 
zachorowania staje się natomiast po-
dobne do ryzyka u niepalących. 
Do równie poważnych nowotworów 
należą rak jelita grubego i  wszystkie 
nowotwory związane z  układem po-
karmowym. Każdego roku umiera na 
nie 11 tys. Polaków: 6 tys. mężczyzn 
i 5 tys. kobiet. Duży wpływ na zacho-
rowania ma dieta – zamiast tłustych 
mięs powinniśmy jeść drób, ryby, wa-
rzywa i  owoce. Powinniśmy również 
wreszcie zacząć się ruszać. Nie wolno 
bagatelizować objawów związanych 
z  układem pokarmowym, takich jak 
zaparcia, biegunki czy krew w kale. 
– Musimy zwrócić uwagę na wiele 
symptomów, uzależnionych od loka-
lizacji guza. Przewód pokarmowy za-
czyna się od przełyku. Tutaj najczęst-
szymi objawami są trudności z  po-
łykaniem większych kęsów, ból przy 
przełykaniu, uczucie pełności po po-

siłku. W  przypadku dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego, czyli jelita 
grubego, przebieg choroby może być 
bardzo różny. Niekiedy pacjent będzie 
się skarżył na zaburzenia rytmu wy-
próżnień, np. biegunki, innym razem – 
na krew w stolcu czy nagłe chudnięcie 
z  nieokreślonych powodów. Nawyko-
we zaparcia występujące u pacjentów 
to też często wczesne objawy raka 
odbytnicy – mówi dr Lucjan Wyrwicz 
z Kliniki Gastroenterologii Onkologicz-
nej Centrum Onkologii w Warszawie. 
Jednocześnie onkolog zaleca osobom 
po 50. r.ż. wykonywanie badań profilak-
tycznych. Kolonoskopię rekomenduje 
się zwłaszcza pacjentom z grupy ryzy-
ka, czyli tym, u których ktoś w rodzinie 
chorował na nowotwór układu pokar-
mowego. – Uważa się, że to badanie 
wstydliwe. Owszem, ale to kilkuminuto-
wy wstyd. W XXI w. większym wstydem 
jest nie poddawać się takim badaniom 
przesiewowym, w Polsce łatwo dostęp-
nym i  finansowanym przez państwo. 
Mówi się, że czasem już jedna kolono-
skopia na całe życie pozwala określić, 
czy pacjent należy do grupy ryzyka, czy 
też nie – tłumaczy dr Wyrwicz. 
Wstyd przed lekarzem, przed bada-
niami to również jedna z przyczyn za-
niechania badań wykrywających raka 
prostaty. To drugi najczęstszy nowo-
twór u  mężczyzn, więc każdy pan po 
pięćdziesiątce powinien zgłosić się 
na badanie. Lekarze zalecają badanie 
per recutum (lekarz palpacyjnie ocenia 
gruczoł krokowy). Mężczyznom, u któ-
rych ktoś w rodzinie chorował na tego 
raka, już po czterdziestce zaleca się 
oznaczenie poziomu markerów PSA 
we krwi – pomaga to wcześnie zdia-

gnozować raka prostaty i  szybko roz-
począć leczenie. 
Kolejnym nowotworem, na który mamy 
wpływ, jest czerniak, czyli złośliwy no-
wotwór skóry. Warto obserwować zna-
miona i  w  przypadku niepokojących 
objawów zgłosić się do dermatologa. 
W  ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się 
liczba zachorowań na czerniaka. Ry-
zyko wzrasta u  osób nadmiernie się 
opalających i nieużywających kremów 
z wysokimi filtrami. 

RYZYKO ROŚNIE  
Z WIEKIEM 

Wywiad z  dr. Grzegorzem Luboiń-
skim, chirurgiem onkologiem z Cen-
trum Onkologii w Warszawie

Czy nowotwory są częściej rozpo-
znawane u osób starszych?
Zdecydowanie: ryzyko nowotworów 
rośnie wraz z wiekiem. Trzeba też pa-
miętać, że polskie programy profilak-
tyczne są skierowane do osób, które 
m.in. wiek predysponuje do zacho-
rowania. Przykładowo na raka szyjki 
macicy chorują głównie panie w wie-
ku 25–59 lat – i właśnie one powinny 
robić cytologię. 

A  kiedy pacjent powinien pójść do 
lekarza i  zbadać się pod kątem no-
wotworu? Jakie objawy powinny za-
niepokoić?
Musimy walczyć z  tym, że do lekarza 
kieruje się pacjent, który ma już obja-
wy, bo rzadko kiedy są to wczesne no-

wotwory. Dobrze by było, gdyby każdy 
z nas traktował wizytę u lekarza jak np. 
przegląd gwarancyjny – czyli zgłaszał 
się do lekarza raz w roku i domagał się 
wykonania bilansu zdrowia, zgodnego 
z optymalnymi terminami badań pro-
filaktycznych. Każda kobieta powin-
na podczas takiego przeglądu mieć 
wykonaną cytologię i  mammografię. 
U osób obu płci, które ukończą 50 lat, 
powinny być wykonywane kolono-
skopie. 
To podstawowe badania, obowiązko-
we po pięćdziesiątce. Są bezpłatne, 
dostępne dla wszystkich. Co ważne, 
mają potwierdzoną skuteczność we 
wczesnym rozpoznawaniu raka. Poza 
tym można dzięki nim zapobiec cho-
robie. W  przypadku mammografii co 
prawda nie możemy zapobiec rakowi, 
ale mamy szansę pokonać chorobę we 
wczesnym stadium. Cytologia pozwa-
la wykryć stany przedrakowe i  wcze-
śnie rozpocząć leczenie. Kolonoskopia 
podobnie. Dzięki tym badaniom da się 
znacznie obniżyć zachorowalność na 
raka i wydłużyć życie. 

Wspomniał Pan, że wystarczy raz 
w roku iść do lekarza na bilans zdro-
wia. Czy trzeba zgłosić się do spe-
cjalisty, czy wystarczy lekarz pierw-
szego kontaktu?
To może być lekarz POZ, ale taki, któ-
ry przy okazji każdej wizyty dokład-
nie zbada pacjenta. Chodzi o to, żeby 
pacjent zawsze miał zbadaną skórę, 
bo już w  trakcie takiej wizyty można 
wstępnie rozpoznać raka skóry czy 
czerniaka. Lekarz powinien też, szcze-
gólnie w przypadku palaczy, obejrzeć 
błony śluzowe, zmiany na wargach, na 
języku, na dnie jamy ustnej. Pacjent 
podczas każdej wizyty powinien mieć 
zbadane więzły chłonne, bo zdarza się 
coraz więcej chłoniaków, ziarnic. Waż-
ne jest również badanie per rectum, 
pomocne w  diagnostyce raka jelita 
grubego. Tak właśnie wygląda mini-
mum badań, które powinien wykonać 
lekarz pierwszego kontaktu. 
To także on powinien skierować pa-
cjenta na badania specjalistyczne, np. 
wtedy, kiedy ktoś ma chrypkę trwającą 
powyżej dwóch tygodni, tym bardziej 
jeżeli jest to palacz mający więcej niż 
40 lat. Takiego pacjenta trzeba odesłać 
do laryngologa, bo lekarz rodzinny nie 
ma właściwych narzędzi diagnostycz-
nych, żeby rozpoznać np. raka krtani. 
Jeżeli ktoś skarży się na dolegliwości 
gastryczne, takie jak trudności w  po-
łykaniu, uczucie pełnego żołądka czy 
jelit, to lekarz rodzinny powinien ode-
słać go na gastroskopię. Mężczyznom, 
którzy skończyli 50 lat, należy zlecać 
wykonanie badań PSA – byłoby też 
dobrze, gdyby każdy pan w tym wie-
ku raz w roku zgłosił się do urologa 

NOWOTWORY
 – wczesna diagnoza to szansa na zdrowie
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na USG urologiczne, wykonywane 
pod kątem przerostu gruczołu kroko-
wego. 
Jednym z  trudnych do wykrycia i  źle 
rokujących nowotworów jest rak jaj-
nika. Jeśli chodzi o kobiety, to ważne, 
aby każda pani po menopauzie raz 
w  roku zgłaszała się do ginekologa 
i miała wykonane transwaginalne USG, 
pozwalające wykryć niepokojące stany 
wskazujące na nowotwory. 
Wracając do czterdziestolatków, którzy 
palą i  mają nietypowy kaszel: u  nich 
powinna być wykonywana niskodaw-
kowa tomografia komputerowa. Dzię-
ki temu badaniu można zwiększyć wy-
leczalność raka płuca o 20 proc. Przy-
kładowo w Stanach Zjednoczonych to 
badanie jest powszechne. 

Czy Polacy chcą sobie robić bada-
nia, zwłaszcza te „wstydliwe” lub 
nieprzyjemne, jak chociażby kolo-
noskopia?
To się poprawia, ale brakuje nawyku 
ciągłości. Niestety Polacy mają taką 
tendencję, że jeżeli nie ma obowiązku 
badań, to ich nie robią. Odwrotnie jest 
w przypadku samochodów – jeśli auto 
nie ma ważnego przeglądu, dowód 
rejestracyjny staje się nieważny, więc 
ludzie tego pilnują. 

Dlatego pacjenci nie chcą robić 
badań? Jakie wytłumaczenie mają 
chorzy, którzy zgłaszają się na 
wizytę już z  zaawansowanym ra-
kiem?
Mechanizmy i  odpowiedzi na takie 
pytania są różne. Najczęściej chyba 
pacjenci boją się, że badania potwier-
dzą nowotwór. Zupełnie absurdalne: 
człowiek nie zgłasza się na badanie, bo 
„jeszcze coś się okaże”. Jakby taki ktoś 
się bał, że lekarz znajdzie coś, czego 
nie ma… Ten strach wynika z  prze-
świadczenia, że rak to wyrok: „Jeżeli 
znajdą raka, to umrę”. Skoro go nie 
znajdą, bo nie zgłoszę się na badania, 
to nie umrę… Pokrętne, absurdalne 
tłumaczenie. 
Ale wiele się w tej sprawie poprawiło. 
Szczególnie panie chętniej zgłaszają 
się na mammografię, ponieważ zda-
ją sobie sprawę, że wcześnie wykryty 
rak daje szansę na wyleczenie. Nadal 
ogromnym wyzwaniem dla polskiej 
służby zdrowia pozostaje rak szyjki 
macicy. To jest nowotwór rozpozna-
wany dzięki badaniom profilaktycz-
nym i można by go zupełnie wyelimi-
nować, gdyby kobiety zgłaszały się na 
badania. Tymczasem co roku 1,5 tys. 
Polek umiera na ten nowotwór zupeł-
nie niepotrzebnie. 

Wspomniał Pan, że każdy powinien 
przynajmniej raz w roku udać się do 
lekarza. Czy nie lepiej dopiero wte-
dy, gdy coś nas niepokoi?
Nierzadko przychodzą do mnie pa-
cjenci, którzy mówią: „Przepraszam, 
jeżeli pan nic nie rozpozna”. A  prze-
cież nie ma za co przepraszać! Ja ta-
kiego pacjenta badam i  jeżeli nic nie 
rozpoznam, to zapraszam na kolejną 
wizytę za rok. Ale też trudno dać ko-
muś 100-procentową gwarancję, że 
nie choruje, bo może ma nowotwór 
niedający jeszcze żadnych objawów. 
U  takich pacjentów liczy się przede 
wszystkim profilaktyka onkologiczna. 
W  pierwszej kolejności: niepalenie, 
ponieważ u palaczki ryzyko nowotwo-
ru piersi jest o  wiele mniejsze niż ry-
zyko zachorowania na tzw. nowotwór 
tytoniozależny, czyli raka płuca, krtani, 
przełyku, oskrzeli…

Zachęca Pan do badań i  przekonu-
je, że pacjenci, u  których rak zosta-
nie wcześnie wykryty, mają większą 
szansę na wyleczenie. A co z pozosta-
łymi chorymi? 
Oczywiście, że możemy im pomóc. 
Tylko statystycznie taki pacjent ma 
mniejszą szansę na wyleczenie. Za-
wsze powtarzamy: jeżeli jakieś objawy 

trwają dłużej niż 2–6 tygodni, to jest to 
niepokojący sygnał. Czasem pacjent 
przychodzi już z guzem, który rozwija 
się od 2–3 lat. Pytam: „Dlaczego do-
piero teraz pan przyszedł?”, a  on od-
powiada: „Myślałem, że tak po prostu 
musi być, ale teraz guz zaczął szybko 
rosnąć”. 
Mechanizmy, które wpływają na decy-
zję o  zgłoszeniu się do lekarza, bywają 
bardzo różne. Przykładowo: po co iść do 
onkologa, skoro ten powie pacjentowi, 
że ten ma nowotwór, i będzie tragedia? 
Dlatego musimy pokazywać pozytyw-
ne przykłady osób wygrywających z ra-
kiem. Musimy uświadomić Polakom 
pewną ważną rzecz: rak to nie wyrok. 

Wspomniał Pan, że najskuteczniej-
szą profilaktyką onkologiczną jest 
rzucenie palenia. Co jeszcze?
Przede wszystkim papierosy, po drugie 
– odpowiednia dieta, bogata w warzy-
wa i owoce. Należy ograniczyć spoży-
cie soli, cukru, mięsa, zacząć uprawiać 
sporty i  ograniczyć opalanie. Według 
angielskich badań dieta jest w 30 proc. 
odpowiedzialna za nowotwory, nad-
waga i otyłość – w 5,5 proc., opalanie – 
w 6 proc. Statystyki dobitnie świadczą 
o tym, że zdrowy styl życia wpływa na 
zachorowanie.

NOWOTWORY  
– STATYSTYKI

21%

13%
12%

Rak płuc (9 proc.) 
Rocznie na ten nowotwór zachorowuje 5 tys. Polek. 
Nowotwory złośliwe płuca powodują ok. 15 proc. 
zgonów kobiet, a  tym samym są częstszą przyczyną 
śmierci niż nowotwory piersi. 
Profilaktyka: rzucenie palenia, rtg klatki piersiowej raz 
w roku u osób palących.
Objawy: nowotwór bezobjawowy.
Jeżeli kaszel u  palacza nie ustępuje przez 3–6 tygo-
dni, warto zgłosić się do lekarza, bo ten objaw może 
świadczyć o już zaawansowanym raku płuca. 

Rak jelita grubego (12 proc.)
Nowotwory złośliwe jelita grubego powodują 12 
proc. zgonów nowotworowych.
Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych je-
lita grubego wynosiła w 2010 r. niemal 11 tys.: prawie 
6 tys. u mężczyzn i ponad 4,8 tys. u kobiet. W latach 
1980–2010 liczba zgonów u mężczyzn wzrosła ponad 
sześciokrotnie, a u kobiet – ponad czterokrotnie.
Objawy: krew w kale, zaparcia, krwawienie z odbytu, 
bóle w dolnej części brzucha.
Przyczyny: zła dieta, uboga w warzywa i owoce, bo-
gata w tłuste mięsa i produkty wysoko przetworzone, 
brak ruchu.
Profilaktyka: zmiana diety, wysiłek fizyczny, kolono-
skopia dla osób w wieku 50–64 lat.

Rak płuca – 1/5 zachorowań na wszystkie nowotwory 
(21 proc.). Rocznie na ten nowotwór zachorowuje 15 
tys. mężczyzn. Nowotwory złośliwe płuca powodują 
ok. 31 proc. zgonów osób płci męskiej.
Profilaktyka: rzucenie palenia, rtg klatki piersiowej raz 
w roku u osób palących.
Objawy: nowotwór bezobjawowy.
Jeżeli kaszel u  palacza nie ustępuje przez 3–6 tygo-
dni, warto zgłosić się do lekarza, bo ten objaw może 
świadczyć o już zaawansowanym raku płuca.

Rak gruczołu krokowego – prostaty (13 proc.) 
Co roku zachorowuje ok. 9 tys. mężczyzn.
Duża szans na przeżycie – 5-letnia u 76,4 proc. pacjen-
tów.
Badania profilaktyczne: raz w roku u mężczyzn po 50. 
r.ż. badanie per rectum (badanie palpalcyjne), USG 
urologiczne, pomiar PSA w krwi.
Objawy: rak przez wiele lat może nie dawać objawów.
Najczęściej rozpoznawany w  późnym stadium. Pa-
cjenci skarżą się głównie na problemy z oddawaniem 
moczu, czasem – na krew w moczu. 

M Ę ŻC Z Y Ź N I

KO B I E T Y

Rak piersi – 1/5 zachorowań na nowotwory (22 proc.)
Największa zachorowalność między 50. a 69. r.ż. No-
wotwory złośliwe piersi powodują 13 proc. zgonów 
nowotworowych u kobiet. 
W 2010 r. na ten nowotwór zmarło 5 tys. Polek.
Profilaktyka: każda kobieta po 50 r.ż. powinna raz na 
dwa lata wykonywać mammografię. Ponadto: bada-
nie palpacyjne, USG piersi (kobiety po 25. r.ż.).
Objawy: guz umiejscowiony w dowolnej części piersi.

[na podstawie: Urszula Wojciechowska, Joanna Did-
kowska, Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe 
w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum On-
kologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, http://
onkologia.org.pl/raporty/dostep]

Rak jelita grubego (10 proc.)
Nowotwory złośliwe jelita grubego powodują 12 
proc. zgonów nowotworowych.
Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych je-
lita grubego wynosiła w 2010 r. niemal 11 tys.: prawie 
6 tys. u mężczyzn i ponad 4,8 tys. u kobiet. W latach 
1980–2010 liczba zgonów u mężczyzn wzrosła ponad 
sześciokrotnie, u kobiet – ponad czterokrotnie.
Objawy: krew w kale, zaparcia, krwawienie z odbytu, 
bóle w dolnej części brzucha.
Przyczyny: zła dieta, uboga w warzywa i owoce, bo-
gata w tłuste mięsa i produkty wysoko przetworzone, 
brak ruchu.
Profilaktyka: zmiana diety, wysiłek fizyczny, kolono-
skopia dla osób w wieku 50–64 lat.

Uroczystego otwarcia Forum dokonali 
Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopol-
skiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz 
przedstawiciele władz lokalnych. Jesz-
cze tego samego dnia odbyła się debata 
o polityce senioralnej w Polsce. Dyskusję 
rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz, 
minister pracy i  polityki społecznej. – 
Uruchomiliśmy program wspomagania 
osób starszych. Jest zabezpieczone fi-
nansowanie – do 2020 roku  będzie to 
około 280 milionów złotych. 

Jak wspierać seniorów?
Minister zapowiedział  nową inicjatywę 
pod hasłem „Centrum Senior Wigor”. To 
projekt zakładający utworzenie sieci 
centrów dziennej pomocy dla senio-
rów. – Osoby starsze będą się mogły 
spotykać, brać udział w  zajęciach re-
habilitacyjnych. To połączenie uniwer-
sytetu trzeciego wieku, klubu seniora, 
biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. 
Planujemy stworzenie sieci placówek, 
które mają ułatwić aktywizację osób 
starszych – zapowiedział minister. 
Projekt „Centrum Senior Wigor” ma ru-
szyć w przyszłym roku, na razie w  for-
mie pilotażowej, w  kilku wojewódz-
twach. Centra będą finansowane ze 
środków publicznych – w założeniu po 
połowie z budżetu państwa oraz z bu-
dżetów województw i gmin. 
Pomysł spotkał się z  jednogłośnym po-
parciem ze strony seniorów uczestniczą-
cych w Forum. „Utworzenie centrów Se-
nior Wigor, w których osoby starsze będą 
się mogły spotykać, brać udział w zaję-
ciach aktywizujących i rehabilitacyjnych, 
będzie ważnym wsparciem dla środo-
wisk seniorów w ich miejscu zamieszka-
nia” – napisano w stanowisku przyjętym 
przez uczestników konferencji.

FORUM III WIEKU:  
razem tworzymy politykę senioralną
Cztery dni obrad, ponad 200 przedstawicieli polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, przed-
stawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, władz państwowych i samorządowych – już po raz szósty 
w Nowym Sączu odbyło się Forum III Wieku, towarzyszące Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. 
Dyskutowano o problemach osób starszych oraz wyzwaniach, przed którymi staje Polska i cała Europa 
w obliczu procesów starzenia się społeczeństwa.

W debacie o polityce senioralnej wziął 
udział także Igor Radziewicz-Winnicki, 
wiceminister zdrowia. Jak podkreślał, 
priorytetową sprawą jest wspieranie 
osób starszych i ich rodzin, by seniorzy 
mogli jak najdłużej pozostawać samo-
dzielni i  żyć we własnych, odpowied-
nio przystosowanych mieszkaniach. 

Wiceminister zdrowia sprzeciwił się 
tworzeniu „gett geriatrycznych”, czyli 
szpitalnych oddziałów i  domów po-
mocy społecznej, do których masowo 
mieliby być kierowani seniorzy tracący 
sprawność. Igor Radziewicz-Winnicki 
podkreślał także konieczność zwięk-
szenia liczby geriatrów oraz rosnące za-
potrzebowanie na wykwalifikowanych 
opiekunów osób starszych.
O  potrzebie wszechstronnego wspie-
rania osób starszych w  Polsce mówili 
także podczas debaty m.in. senator 
Mieczysław Augustyn, przewodniczą-
cy senackiej Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, prof. Bolesław 
Samoliński, przewodniczący Rady Poli-
tyki Senioralnej oraz Barbara Imiołczyk 

z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Nie zabrakło głosu przedstawicieli świa-
ta nauki – prof. Tomasza Grodzickiego, 
krajowego konsultanta ds. geriatrii i dr 
hab. Piotra Szukalskiego z Uniwersyte-
tu Łódzkiego.

Seniorzy w Polsce i Europie
Na Forum III Wieku przybyło wielu se-
niorów i przedstawicieli organizacji po-
zarządowych z Ukrainy, Litwy, Białorusi 
i Austrii. Dyskutowano m.in. o roli osób 
starszych w  procesach demokratyzacji 
w  Europie oraz o  ekonomii przyjaznej 
seniorom. Uczestnicy paneli dysku-
syjnych podkreślali, że konieczne jest 
dalsze rozwijanie systemu usług i pro-
duktów przeznaczonych dla seniorów 
– w szczególności tych wymagających 
opieki. Ogromną rolę w  tym zakresie 
odgrywają organizacje seniorskie. Jak 
podkreślali Jolanta Perek-Białas, wice-
przewodnicząca Rady Polityki Senio-
ralnej oraz Maciej Kucharczyk, dyrek-
tor zarządzający AGE Platform Europe, 
kluczowe jest zwiększenie dostępu do 
usług medycznych i opieki długotermi-
nowej. Właśnie w tym miałaby być po-
mocna Europejska Karta Opieki. 
Drugiego dnia Forum w Krynicy-Zdroju 
debatowano m.in. nad tym, jak sprawić, 
by ekonomia była bardziej przyjazna 
seniorom. Minister Kosiniak-Kamysz 
przedstawił osiągnięcia Rządowego 
Programu na Rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych i mówił o coraz 
ważniejszej pozycji osób starszych na 
rynku pracy.
Swoimi doświadczeniami wymieniali 
się goście ze Słowacji, Szwecji, Hiszpa-
nii czy Ukrainy. Prezes Związku Szwedz-
kich Emerytów opowiedziała o  akcji 
popularyzowania wśród seniorów roz-

wiązań technologicznych ułatwiają-
cych kontakt z bliskimi bez wychodze-
nia z domu. Z kolei dyrektor programu 
Srebrna Gospodarka Agencji Innowacji 
i Przedsiębiorczości przy Rządzie Kata-
lonii mówiła o  świetlicach, w  których 
seniorzy mogą się uczyć korzystać z in-
ternetu i  poznają też możliwości jakie 
obecnie daje telefonia komórkowa.
Pesymistyczny obraz sytuacji ukra-
ińskich seniorów przedstawił Oleh 
Shmilyk, przewodniczący Regional 
Development Agency na Ukrainie. Jak 
podkreślił, w  jego kraju wciąż nie za-
pewnia się warunków godnego sta-
rzenia się. Wyraził jednak nadzieję, że 
doświadczenia zebrane podczas kon-
ferencji, pomogą choć trochę poprawić 
sytuację. 

Jak zwykle Forum III Wieku było oka-
zją nie tylko do wymiany informacji 
i dobrych praktyk, lecz również do do-
świadczenia małopolskiej gościnności. 
Uczestnicy poznali smak regionalnej 
kuchni, obejrzeli wspaniały występ 
zespołu „Sądeczanie” i  wyjechali z  No-
wego Sącza z  czerwonymi koralami – 
symbolem Małopolski. „Do zobaczenia 
za rok!” – zapowiadali organizatorzy 
i uczestnicy Forum.

Stanowiska przyjęte  
podczas Forum III Wieku:

• poparcie dla tworzenia rad se-
niorów we wszystkich gminnych 
wspólnotach samorządowych

• poparcie dla programu „Centrum 
Senior Wigor”

• poparcie apelu Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego o za-
pewnienie leczenia geriatrycz-
nego w szpitalach, jak najbliżej 
miejsca zamieszkania chorych

• poparcie dla Akademii Trzecie-
go Wieku w Olsztynie w zakresie 
współpracy z polskimi UTW zza 
wschodniej granicy

• wniosek o wystąpienie do prze-
wodniczącego Międzyparlamen-
tarnej Grupy ds. Seniorów w Par-
lamencie Europejskim w sprawie 
działań sprzyjających rozwojowi 
edukacji i aktywności osób star-
szych w krajach UE

Forum III Wieku

Organizatorzy: Stowarzyszenie Są-
decki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Ogólnopolska Federacja Stowarzy-
szeń UTW, Fundacja Europejski Insty-
tut Rozwoju Obywatelskiego

Główny partner: Województwo Ma-
łopolskie

Patronat honorowy: Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Pełnomocnik 
Rządu ds. Równego Traktowania, Po-
wiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

fot. mat. organizatora
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– Jak to się zaczęło? Dziś już chyba nie pamiętam, co było najpierw – wspomina 65-letnia Joanna, cho-
ra na parkinsona od pięciu lat. – Zaczęłam się robić coraz bardziej niezdarna. Ruchy były coraz wolniej-
sze, mniej precyzyjne. Częściej zdarzało mi się coś upuścić, stłuc. Mówiłam sobie: „Starość”. Kiedy do-
szły do tego problemy ze snem, siostra namówiła mnie na wizytę u lekarza. Badania, kolejne wizyty… 
W końcu usłyszałam od neurologa to, co wówczas brzmiało dla mnie jak wyrok: „choroba Parkinsona”.

CHOROBA PARKINSONA DAJE DYSKRETNE OBJAWY. 
Jak je rozpoznać? 

DYSKRETNE OBJAWY

Na myśl o parkinsonizmie wielu z nas 
staje przed oczami starsza osoba 
z  drżącymi kończynami, niewyraźnie 
mówiąca. Tak rzeczywiście bywa, jest 
to już jednak zaawansowane stadium 
choroby. Znacznie wcześniej, czasami 
na wiele lat przed typowymi objawa-
mi, pojawiają się symptomy, które ła-
two przypisać innym dolegliwościom.

Wczesnymi objawami parkinsona mogą 
być zaburzenia ze strony układu pokar-
mowego, np. nawracające, uciążliwe 
zaparcia. Części chorych dokuczają za-
burzenia snu: koszmary, rzucanie się na 
łóżku, kopanie, bicie. Niekiedy pacjenci 
skarżą się na zaburzenia węchu, zawroty 
głowy. U niektórych pojawiają się: depre-
sja, silne podenerwowanie, zaburzenia 
mowy, sztywnienie szyi i karku, bóle gło-
wy i mięśni, częste zmęczenie.

– We wczesnym stadium chorobę trud-
no rozpoznać, bo każdy z objawów pa-

suje do wielu innych schorzeń. Bywa to 
powodem frustracji pacjentów: wiele 
razy odwiedzają lekarzy pierwszego 
kontaktu czy nawet neurologów i  nie 
dostają właściwej diagnozy – przy-
znaje dr hab. Anna Krygowska-Wajs, 
neurolog z Katedry i Kliniki Neurologii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Ważne, by trafić do dobrego specja-
listy. Znaczenie ma też to, by nie dać 
się zbyć. – Najpierw lekarka zaczęła 
walczyć z problemami ze snem. Dała 
jakieś leki. Zaleciła spacery, unikanie 
pewnych potraw wieczorem. Ale ja 
czułam, że nie sen jest tutaj proble-
mem. Wiedziałam, że coraz mniej 
przypominam samą siebie. Po prostu 
się bałam – wspomina pani Joanna. 
Długo opowiada o  tym, jak chodziła 
od gabinetu do gabinetu. Niektórzy 
lekarze wmawiali jej histeryzowanie. 
W końcu dostała skierowanie do neu-
rologa. I  dowiedziała się, że choruje 
na parkinsona.

CO TO ZA CHOROBA?

Choroba Parkinsona to schorzenie 
neurodegeneracyjne, czyli związane 
z  uszkodzeniem układu nerwowego. 
Dochodzi w niej do zaburzeń pracy ko-
mórek nerwowych w tzw. istocie czar-
nej w  mózgu. Te komórki wytwarzają 
dopaminę – związek przekazujący 
sygnały między neuronami, niezbęd-
ny np. do prawidłowego poruszania 
się. Brak dopaminy wywołuje objawy: 
drżenie kończyn, sztywność mięśni 
itd. Mówi się o  100–120 tys. chorych 
w  Polsce. Częstość występowania to 
1–3 proc. populacji. Im wcześniej cho-
roba zostanie rozpoznana, tym więk-
sze są szanse, że pacjent będzie cieszył 
się życiem tak samo jak jego zdrowi 
znajomi.

STRACH PRZED REAKCJĄ OTOCZENIA

Pani Joanna długo ukrywała chorobę 
przed światem. Wiedzieli tylko siostra 
i  mąż. – Nawet córkom nie chciałam 
powiedzieć. Sądziłam, że je przestra-
szę i będą się bały, że za parę lat będą 
musiały się zajmować niedołężną mat-
ką – opowiada. Obawiała się reakcji 
otoczenia, bo wielu ludzi po prostu boi 
się chorób nieuleczalnych. Po roku od 
diagnozy pani Joanna poznała w uni-
wersytecie trzeciego wieku Hanię, 
pogodną staruszkę, która właśnie od-
krywała uroki korzystania ze Skype’a. 
Codziennie dzwoniła za pomocą tego 
komunikatora do syna w Australii.

– Zazdrościłam jej tej radości życia 
– mówi pani Joanna i wybucha śmie-
chem. Kiedyś wracały razem z  zajęć 
na uniwersytecie. Wtedy Hania powie-
działa, że musi jeszcze pójść do apteki 
po leki na parkinsona. – Powiedziała 
to tak, jakby mówiła o  witaminie C. 
Zrozumiałam, że moja choroba siedzi 
w głowie, bo po lekach funkcjonowa-
łam jak każdy zdrowy człowiek.

Z czasem, gdy pani Joanna oswoiła się 
z  chorobą, powiedziała o  niej innym. 
Każdemu zrobiła wykład o  parkinso-
nie. Wyjaśniła, że można z nim żyć, jeź-

dzić na rowerze i zajmować się wnuka-
mi. Dzięki temu nikt nie patrzył na nią 
jak na trędowatą.

Z PARKINSONEM DA 
SIĘ ŻYĆ PRZEZ WIELE 
LAT. CHOROBA BYWA 
UCIĄŻLIWA, ALE NIE 
JEST ŚMIERTELNA

Rozmowa z  dr hab. Anną Krygowską-
-Wajs, neurologiem z  Katedry i  Kliniki 
Neurologii Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego

Jakie są pierwsze objawy choroby 
Parkinsona?

U wielu pacjentów pojawiają się spo-
wolnienie ruchowe, drżenie kończyn 
i drżenie palców. Najczęściej dotyczy to 
jednej strony ciała. Zazwyczaj objawy 
trwają dość długo, zanim chory zwróci 
na nie uwagę i uda się do lekarza. Nie-
jednokrotnie dopiero po postawieniu 
diagnozy pacjent przypomina sobie, 
że już jakiś czas temu zmienił mu się 
charakter pisma. Zauważa, że od wielu 
lat występowały u niego zaparcia czy 
nadmierna potliwość. Dopiero później 

dochodzą do tego spowolnienie ru-
chowe, sztywność kończyn, zaburze-
nia snu, problemy z myśleniem.

Choroba rzeczywiście dotyczy tylko 
osób starszych?
Prawdą jest, że występuje częściej 
u osób po 65. roku życia, ale zdarzają 
się chorzy w wieku 20 czy 25 lat. Są to 
jednak rzadkie przypadki, o  podłożu 
genetycznym.

Do kogo udać się po pomoc, kiedy 
zaczniemy podejrzewać u  siebie 
chorobę?
W  pierwszej kolejności – do lekarza 
rodzinnego, któremu powinniśmy do-
kładnie opisać wszystkie symptomy. 
Ten powinien skierować do neurologa, 
najlepiej specjalizującego się właśnie 
w parkinsonie. To usprawni diagnosty-
kę i przyspieszy rozpoznanie choroby.

Jak wygląda diagnostyka?
Opiera się głównie na obserwacji ob-
jawów, ich opisywaniu przez chore-
go i  doświadczeniu lekarza. Nie ma 
badania diagnostycznego, które ze 
stuprocentową pewnością potwier-
dzi, że mamy do czynienia z  chorobą 
Parkinsona. Możemy zastosować ba-
danie PET, czyli pozytonową tomo-
grafię emisyjną. Jest ono jednak trud-
no dostępne i daje rozpoznanie tylko 
w przybliżeniu. Dlatego to tak ważne, 
by trafić do lekarza specjalizującego 
się w  parkinsonizmie. Będzie potrafił 
postawić diagnozę już na podstawie 
objawów. Oczywiście pacjent powi-
nien przejść badania neuroobrazo-
we, np. tomografię komputerową, 
aby wykluczyć inne schorzenia. Część 
objawów przypisywanych chorobie 
Parkinsona może równie dobrze być 
symptomami np. guza mózgu. Trzeba 
go najpierw wykluczyć.

Czy tę chorobę da się wyleczyć?
Mimo ogromnego postępu w leczeniu 
schorzenie pozostaje nieuleczalne. Po-
trafimy całkiem sprawnie niwelować 
objawy, ale o  całkowitym wyleczeniu 
na razie nie ma mowy. Choroby nie 
da się za trzymać, ona ciągle postę-
puje. Potrafimy jednak na tyle nad nią 
zapanować, że pacjent może normal-
nie funkcjonować przez wiele lat. Nie 
umiemy też wyeliminować przyczyny, 
bo ta wciąż pozostaje nieznana.

Chorzy muszą przyjmować leki?
Tak. Leczenie farmakologiczne dobiera 
się indywidualnie. Istnieje też leczenie 
wspomagające, np. fizykoterapia, bo 
aktywność ruchowa pacjentów jest 
niezwykle istotna. Spowalnia postęp 
choroby, pozwala utrzymać sprawność.
U  osób w  zaawansowanym stadium 
istnieje również możliwość leczenia 

chirurgicznego. Wykonuje się tzw. głę-
boką stymulację jądra niskowzgórzo-
wego. Mówiąc obrazowo, do mózgu 
wprowadza się elektrodę, która przez 
stymulator wyłącza to, co powoduje 
objawy choroby. Choć pewnie brzmi 
to dość poważnie, zabieg jest mało in-
wazyjny. Do mózgu dociera się przez 
maleńki otwór w  czaszce. Po trzech 
dniach pacjent wraca do domu, a efek-
ty są spektakularne: objawy zmniej-
szają się nawet o 80 proc.

Postęp w  leczeniu jest szybki? Mo-
żemy powiedzieć, że za kilkanaście 
czy kilkadziesiąt lat choroba będzie 
uleczalna?
Trudno to przewidzieć. Ciągle trwają 
badania np. nad możliwością leczenia 
komórkami macierzystymi czy przesz-
czepami. Choć pracuje się nad tym już 
od wielu lat, to ciągle faza ekspery-
mentów.

Jeżeli przyczyna choroby jest nie-
znana, to czy można mówić o profi-
laktyce?
Nie można. Są przesłanki, które pozwa-
lają stwierdzić, że pewne substancje 
przyczyniają się do rozwoju tego scho-
rzenia. Wiadomo, że choroba częściej 
występuje na terenach rolniczych, tam, 
gdzie stosuje się środki do uprawy roślin, 
np. pestycydy. Tę obserwację potwier-
dziły badania kliniczne – wspomniane 
środki powodowały u zwierząt właśnie 
chorobę Parkinsona. Część przypadków 
ma podłoże genetyczne, objawy wystę-
pują również po niektórych lekach albo 
po częstych urazach głowy.

Jak poradzić sobie z codziennymi trudnościami?

Drżenie
Unikaj kofeiny i alkoholu. Pomocne okażą się masaże i zajęcia z rehabilitantem. W razie silnego drżenia zrelaksuj się, 
odpręż. Rozluźnij plecy i ramiona.

Problemy z chodzeniem i upadki
Koncentruj się na chodzeniu. Staraj się robić długie kroki, unoś nogi jak podczas przechodzenia przez próg. Gdy chcesz 
skręcić lub zawrócić, nie obracaj się na stopie. Noś dobrze umocowane płaskie buty, unikaj wsuwanych kapci czy kla-
pek. Zanim wstaniesz z łóżka, posiedź chwilę i dopiero potem wstań. Usuń z mieszkania dywaniki i inne przeszkody. Nie 
spiesz się, a w trakcie schodzenia ze schodów używaj poręczy.

Problemy z pisaniem
Używaj pogrubianego długopisu, a jeżeli to możliwe, pisz na komputerze. Co jakiś czas rób sobie przerwę, wyprostuj 
rękę w łokciu i poruszaj palcami. Wybieraj długopisy, które nie wymagają mocnego dociskania do papieru.

Problemy z ubieraniem się
Przygotuj wszystkie rzeczy, które chcesz założyć. Umieść je w zasięgu ręki i usiądź. Do suwaków i guzików możesz kupić 
specjalne haczyki, zaopatrz się także w długą łyżkę do butów. Unikaj ubrań zapinanych z tyłu.

Problemy z mową
Staraj się wyraźnie wymawiać spółgłoski na końcu wyrazów. Ćwicz mówienie w domu: czytaj na głos, śpiewaj, przesad-
nie poruszając ustami. Przed rozpoczęciem mówienia weź głęboki wdech. Rób przerwy – jeżeli to konieczne, nawet po 
każdym słowie.

Bóle
Ich przyczyną mogą być sztywne mięśnie albo nieprawidłowa postawa. Staraj się często przeciągać. Kiedy długo prze-
bywasz w jednej pozycji, poruszaj palcami, stopą lub dłońmi. Stosuj masaże i ciepłe kąpiele. Na bolące miejsca możesz 
przyłożyć ciepły kompres albo termofor. Jeżeli maści przeciwbólowe przynoszą Ci ulgę, doraźnie je stosuj.

To znaczy, że istnieją chorzy obcią-
żeni genetycznie?
Tak. U ok. 10 proc. pacjentów wystę-
puje obciążenie genetyczne, na które 
nałożyły się czynniki środowiskowe.

Ludzie słyszący diagnozę traktują 
ją jak wyrok?
Tak się zdarza, choć nie powinno się 
myśleć w  ten sposób. Są choroby 
znacznie gorsze, znacznie bardziej 
utrudniające życie. A  z  chorobą Par-
kinsona można żyć przez wiele lat.

Choroba skraca życie?
Nie, choć trochę je utrudnia.

Czy podczas pracy w  Krakowskim 
Stowarzyszeniu Osób Dotkniętych 
Chorobą Parkinsona spotkała Pani 
osoby, którym to schorzenie zła-
mało życie? Przerwało karierę, ma-
rzenia?
Wręcz przeciwnie. Spotykam ludzi, 
którzy prowadzą działalność nauko-
wą, są artystami, pracują zawodowo. 
Żyją dokładnie tak jak przed rozpo-
znaniem. Zresztą po to właśnie jest 
stowarzyszenie – by ludzie usłyszeli 
od innych, że z tą chorobą da się nor-
malnie żyć.

Porady dla chorych

 Staraj się jak najdłużej zachować sprawność 
fizyczną. Zmuszaj się do codziennych spacerów. 
Jeżeli lekarz zalecił Ci zajęcia z fizjoterapeutą – nie 
zaniedbuj ich. Ruch pomaga opóźnić rozwój cho-
roby!
  Zaakceptuj ograniczenia związane z  chorobą. 
Możesz być trochę mniej sprawny, Twoje pismo 
i mowa mogą się stać mniej wyraźne. Pomyśl, że są 

nieuleczalne choroby związane ze znacznie większymi utrudnieniami. Parkin-
son to nie koniec świata!
 Nie odcinaj się od otoczenia. Spotykaj się ze znajomymi, znajdź sobie pasję 
albo zapisz się do stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona. Tam zobaczysz, że 
ludzie tacy jak Ty nadal cieszą się życiem.
 Dowiedz się wszystkiego o swojej chorobie. Czytaj, nie bój się pytać lekarza 
i innych chorych. Im więcej się dowiesz, tym mniej będziesz się bać.
 Staraj się jak najdłużej zachować aktywność zawodową.
 Nie ukrywaj choroby. Dzięki temu unikniesz niedomówień, a innym łatwiej 
będzie zrozumieć, że np. gorzej się dziś czujesz.
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DBAJMY O SKÓRĘ I WŁOSY
Bądźmy piękne w każdym wieku

Pierwszą zmianę Sebastian zaobser-
wował u babci, kiedy przeszła na eme-
ryturę. Zawsze zadbana i  energiczna 
pani szybko się postarzała, nie chciała 
wychodzić z domu. Jej jedynym zaję-
ciem stała się opieka nad młodszymi 
wnukami. Drugi taki moment, gdy 
babci wszystkiego się odechciało, to 
śmierć dziadka. 
– To już było kompletne załamanie, 
brak chęci do dalszego życia. Trochę 
to potrwało, zanim udało się babcię 
z tego stanu wyciągnąć, przy pomocy 
znajomej pani psycholog – wspomina 
19-latek.
Barbara Rodzewicz, babcia Sebastia-
na, potakuje głową. Rzeczywiście, 
świat się wtedy zawalił. Ciężko się było 
pozbierać. 
– Nic mi się nie chciało, kompletnie 
przestałam o  siebie dbać. „Po co mi 
to wszystko? Dla kogo? A  ile mi jesz-
cze lat życia pozostało? Stara jestem!” 
Wciąż to powtarzałam. Pewnego dnia 
przyszła do mnie moja najbliższa przy-
jaciółka Ewa, która także została wdo-
wą, i rzuciła: „Basia, koniec borsuczenia 
w  domu! Pomaluję cię i  wychodzimy 
do ludzi!”. 
– Oj, oporna to była materia. Długo 
musiałam nad nią pracować, razem 
z panią psycholog. Ale udało się. Dziś 
Basia pomaga innym. Uświadamia im, 
że w  trzecim wieku też trzeba dbać 
o skórę i włosy, ładnie wyglądać i cie-
szyć się każdym przeżytym dniem – 
dodaje Ewa Torzymska. 

ZMIANY NA SKÓRZE 
– Stary człowiek? Dziś się tak nie mówi! 
– protestuje Ryszard Szcząchor, der-
matolog z  Centrum Medycznego Al-
demed w  Zielonej Górze. – Możemy 
mówić jedynie o ludziach w wieku doj-
rzałym. Medycyna poszła bardzo da-
leko, okres dawnej starości jest mało 
adekwatny do dzisiejszych realiów. 

Wielu 70- czy 80-latków cieszy się 
przecież doskonałą kondycją fizyczną 
i  psychiczną. Tak jak seniorzy na Za-
chodzie, tak i my uczymy się, że skoro 
w  tym czasie mamy mniej obowiąz-
ków, możemy poświęcić czas sobie. 
Zadbać o wygląd, sprawność fizyczną. 
Pan doktor często spotyka się z  oso-
bami w trzecim wieku, które chcą wie-
dzieć, jak dbać o  skórę w  dojrzałym 
wieku. No właśnie – jak? 
To fakt: skóra się starzeje, robi się bar-
dziej sucha, coraz wolniej pracują gru-
czoły łojowe… Należy jej więc dostar-
czać odpowiednich kremów, przede 
wszystkim emolientów, czyli prepa-
ratów natłuszczających. Są niedrogie 
i niemal wszędzie dostępne. 
– Wystarczy, jeśli ktoś raz dziennie, naj-
lepiej wieczorem, natłuści sobie skórę 
emolientem, by przywrócić jej natural-
ną elastyczność, a  także zlikwidować 
uczucie świądu, szorstkości – podkre-
śla dr Szcząchor. – Pacjenci w  wieku 
dojrzałym najczęściej mówią: „Panie 
doktorze, moja skóra jest taka perga-
minowata i  mnie swędzi”. Najpierw, 
przez dodatkowe badania, trzeba 
oczywiście wykluczyć poważne choro-
by, np. nowotwory i cukrzycę. Dopiero 
gdy mamy pewność, że chodzi po pro-
stu o świąd skóry starzejącej się, może-
my go zlikwidować samą pielęgnacją. 
Drugą ważną rzeczą związaną ze sta-
rzeniem się skóry jest pojawianie się 
różnego rodzaju zmian, np. brodawek 
łojotokowych. To płaskie zmiany barw-
nikowe, które z  czasem robią się pła-
skowypukłe, o  nierównej powierzch-
ni. Są bardzo łagodne, likwiduje się je 
przez złuszczenie, krioterapię. W  ten 
sposób przywracamy skórze dawny 
wygląd. Inne zmiany to niewielkie (jak 
łepek od szpilki) czerwone plamki – ru-
binki. Z  czasem powstaje ich na ciele 
coraz więcej. Nie są groźne, więc pani-
kować nie należy. Da się je też usunąć. 

Trzecia cecha starzejącej się skóry to 
włókniaki, np. workowate, miękkie, 
wiszące, nitkowate (pod pachami, na 
szyi). Prawie nigdy nie stanowią zagro-
żenia, nie przekształcają się w zmiany 
rakowe. Usuwa się je metodą elektro-
koagulacji lub przez zamrażanie. 
– Warto jeszcze wspomnieć o proble-
mach ze skórą stóp. Wiążą się one ze 
zmianami kostnymi z  powodu cho-
rób reumatycznych. Mogą się pojawić 
modzele, nagniotki, koślawe paluchy, 
co utrudnia nam życie – zauważa dr 
Szcząchor. – Czasem wystarczy złusz-
czyć nagniotki i komfort życia powra-
ca. Niekiedy występują ponadto zmia-
ny zapalne w  przestrzeniach między 
palcami. To również można wyleczyć. 
Nie bójmy się zatem wizyt u dermato-
loga. A na co dzień pamiętajmy o kre-
mach z filtrem. W dojrzałym wieku skó-
ra, tak jak u dzieci, szybciej reaguje na 
działanie promieni ultrafioletowych. 

DOBIERZ ODPOWIEDNI KREM 
Na to, jak wygląda skóra, wpływa też to, 
co i jak jemy. Karolina Jamroz-Palczyń-
ska, dietetyczka z Poznania, podkreśla, 
że podstawą jest prawidłowe nawilże-
nie skóry. Jak wiadomo, codziennie po-
winniśmy wypijać 1,5–2 l wody. Dzięki 
temu nawadniamy ciało i  dostarcza-
my mu niezbędne minerały. Nie pijmy 

jednak wody gazowanej, alkoholu ani 
kawy. Najlepsze są wody mineralne 
niegazowane i  delikatne, zielone her-
baty. Ważne, aby organizm dostawał 
różnorodne pożywienie i  abyśmy jedli 
regularnie pięć posiłków. Starzenie się 
skóry przyspieszają niezdrowe nawyki: 
palenie papierosów, chodzenie do so-
larium, opalanie się. 
– Nie bez znaczenia dla skóry jest odpo-
wiednie dotlenienie – mówi kosmetycz-
ka Jolanta Nocuń z Warszawy. – Dlatego 
pamiętajmy o  spacerach, gimnastyce. 
Jeśli zaś chodzi o pielęgnację skóry, to 
warto kupować kosmetyki z  kofeiną 
i te intensywnie nawilżające, zawierają-
ce ceramidy, witaminy A, C, E i związki 
tłuszczowe. Ale uwaga: to, że na opa-
kowaniu będzie napisane „krem dla 
osób 50+” czy „60+”, nie powinno nas 
zadowolić. Musimy sprawdzić, czy dany 
preparat faktycznie służy naszej skórze. 
Dokładnie czytajmy skład kosmetyku 
i informacje o jego przeznaczeniu. 
O  czym jeszcze warto pamiętać? Do 
kąpieli używajmy emulsji niezawierają-
cych mydła. Skórę mogą też podrażniać 
sole do kąpieli, woda chlorowana (np. 
na basenie) czy perfumy. Nie bez zna-
czenia pozostaje ubranie: powinno być 
przewiewne i jak najmniej syntetyczne. 
– Warto mieć zaufaną kosmetyczkę, bo 
ktoś taki odpowiednio się zatroszczy 

o naszą skórę. Bo inaczej się o nią dba 
w wieku 40 lat, a inaczej, gdy ma się lat 
60 – podkreśla Jolanta Nocuń. 

SĄ KRUCHE I CZĘŚCIEJ SIĘ ŁAMIĄ 
Powinniśmy dbać nie tylko o  skórę, 
lecz także o włosy. Fryzura ma bardzo 
duży wpływ na to, jak wyglądamy i jak 
nas postrzegają inni. 
– Zdrowe włosy zawsze wyglądają do-
brze, niezależnie od wieku. Aby zwal-
czyć objawy starzenia się i „zachęcić” 
włosy do szybszego wzrostu, pamię-
tajmy, by regularnie je myć, używać 
odpowiednio dobranego szamponu 
i  odżywki – mówi Mariola Kostrzew-
ska, autorka podręczników do fry-
zjerstwa. – Kiedy przekraczamy czter-
dziestkę, warto zadbać o skórę głowy. 
Kosmetykami, o  których powinniśmy 
pamiętać, są peeling i serum do skóry 
głowy. Dzięki złuszczeniu martwego 
naskórka i  dogłębnemu nawilżeniu 
tych okolic nowe włosy będą zdrowsze 
i  ładniejsze. Fryzura lepiej się układa, 
a włosy nabierają blasku.
Żeby odżywić włosy od wewnątrz, po-
trzebujemy odpowiedniej diety. Takiej, 
w której znajdzie się dużo żelaza i roz-
maitych witamin. Ponadto nie wolno 
zapominać o piciu dużych ilości wody. 
Nawilżanie od zewnątrz nie wystarczy!
Przekroczenie pięćdziesiątki nie zwal-
nia nas z  obowiązku dbania o  skórę 
głowy. Jej nawilżenie i  odświeżenie 
mają ogromne znaczenie dla stanu 
włosów. Te są u  dojrzałych kobiet 
bardziej kruche i  łamliwe niż jeszcze 
kilkanaście lat wcześniej, dlatego na-
leży je wzmacniać i  regularnie pielę-
gnować.
– Gdy przekroczycie próg 40+, 50+ czy 
60+, nie bójcie się koloryzacji. Silnie 
kryjące farby, radzące sobie z siwizną, 
wcale nie muszą być szkodliwe dla 
włosów – podkreśla Mariola Kostrzew-
ska. – W  profesjonalnym salonie fry-
zjerskim dobry stylista dobierze taki 
produkt, który nie uszkodzi włosów 
wrażliwych, podatnych na uszkodze-
nia. Obecnie ma ryku fryzjerskim ist-
nieją preparaty do koloryzacji pozba-
wione amoniaku, a  co za tym idzie – 
delikatniej działające na włosy. 
Aby włosy wyglądały pięknie i zdrowo, 
nie wystarczy pielęgnacja. Musimy pa-

miętać o dobrym dopasowaniu fryzu-
ry do typu urody. A zatem:
– Paniom dojrzałym polecam fryzu-
ry i  uczesania, które nigdy nie wyjdą 
z  mody i  są odpowiednie w  każdym 
wieku, takie jak klasyczny bob, fryzur-
ka na zapałkę, paź, obcięcie na chłop-
czycę, fryzury w stylu retro. 
Eleganckie, klasyczne i  do tego uni-
wersalne uczesania potrafią odjąć 
kobiecie kilka lat, a  co najważniejsze, 
pasują do osób w każdym wieku. Po-
zwalają poczuć się młodziej i poprawić 
sobie samopoczucie. 

Żółtko do mycia włosów
Żółtko jako szampon i  odżywka do 
włosów: zmieszaj 2 żółtka z  kieliszkiem 
rumu. Wmasuj połowę papki w wilgotne 
włosy i pozostaw ją na 5 minut. Następ-
nie spłucz i wmasuj w skórę resztę szam-
ponu z żółtka. Porządnie wypłucz włosy.

Lakiery i żele
Po umyciu włosów nie musisz używać 
lakieru ani żelu, aby je ułożyć. Wystarczy, 
że dodasz do ostatniego płukania prze-
cedzony sok z cytryny albo trochę octu 
winnego. Dzięki temu włosy będą lśnią-
ce i podatne na układanie. Taką płukan-
kę stosuj tylko od czasu do czasu, ponie-
waż kwas również niszczy włosy.

Piwo do włosów
Żel albo piankę do układania włosów 
możesz zastąpić… piwem. To środek 
naturalny i łatwo dostępny.

Cytryna zamiast odżywki
Od czasu do czasu warto płukać włosy 
w wodzie z cytryną albo octem, zwłasz-
cza że kwas skutecznie usuwa resztki 
szamponu i  wzmacnia ochronną war-
stwę skóry głowy. Sok z cytryny dodaje 
blasku włosom zniszczonym i  mato-
wym. Aby nieco rozjaśnić blond włosy, 
wlej sok z  dwóch cytryn do szklanki 
wody, a  następnie wypłucz włosy tą 
miksturą i wystaw je na słońce na ok. 15 
minut. Aby pięknie błyszczały, pod ko-
niec mycia spłucz je sokiem z cytryny.

Walka z łupieżem
Zaleca się częste mycie włosów – 
mniej więcej co drugi dzień – łagodny-

mi szamponami. W  przypadku skłon-
ności do obfitego łupieżu dobrze jest 
nacierać skórę głowy odwarem z  ty-
mianku albo rzeżuchy wodnej. Trzeba 
też jak najczęściej szczotkować włosy, 
aby pobudzić gruczoły łojowe, a  jed-
nocześnie usunąć łupież. Ukrwienie 
skóry poprawia się zaś dzięki zimnemu 
prysznicowi po umyciu włosów.

Tłuste włosy kontra siarka
Dwa razy w tygodniu myj włosy szam-
ponem zawierającym siarkę, ichtiol 
albo kwas salicylowy. Wcieranie płynów 
zawierających alkohol i  ww. składniki 
dezynfekuje i odtłuszcza skórę głowy.

Białko na tłuste włosy
Nadmiernej aktywności gruczołów ło-
jowych możesz zapobiegać w sposób 
naturalny: ubij pianę z białka, zmieszaj 
ją z sokiem z cytryny i wsmaruj papkę 
w skórę przed kąpielą. Trzymaj papkę 
na włosach przez 10 minut.

Po suchych szamponach wypadają 
włosy
Suche szampony w  proszku wchła-
niają łój, łatwo je też wyszczotkować 
z  włosów. Jeśli stosujesz je tylko od 
czasu do czasu, nie są szkodliwe. Nie 
zaleca się natomiast częstego uży-
wania takich specyfików – na skórze 
pozostają resztki proszku, które unie-
możliwiają pełne dotlenienie. Skutek 
jest taki, że włosy zaczynają wypadać 
albo pojawia się egzema. Lepiej czę-
ściej myć włosy na mokro.

Pokrzywa zapobiega wypadaniu 
włosów
Włos żyje przeciętnie 3–5 lat. Jeśli 
dziennie tracisz ok. 100 włosów, to 
wszystko w  porządku. Jeśli jednak 
wypada ponad 100 włosów, to już 
objaw schorzenia. Jednym ze sposo-
bów przeciwdziałania jest nacieranie 
wilgotnych włosów raz w  tygodniu 
papką sporządzoną z żółtka i kieliszka 
spirytusu. Skuteczne są również: na-
cieranie skóry olejkiem cebulowym, 
wodą brzozową albo chmielową, poza 
tym płukanie włosów w odwarze z po-
krzywy, melisy i  łopianu. Przyczyny 
nadmiernego wypadania włosów po-
winien jednak zbadać lekarz.
Uwaga! Jeśli chcesz mieć zdrowe 
i  piękne włosy, musisz zrezygnować 
z  preparatów do farbowania zawiera-
jących amoniak, gorącej lokówki, go-
rącego powietrza z suszarki, lakierów, 
wystawiania głowy na słońce (zwłasz-
cza w upalne dni) i  szamponów o sil-
nym działaniu.

Rabarbar – zamiast do ciast – do ja-
snych włosów
Korzeń rabarbaru silniej rozjaśnia 
blond włosy niż rumianek albo sok 

cytrynowy. Zalej garść korzenia rabar-
baru (dostępny w sklepach zielarskich 
i  aptekach) 0,25 l wody, odstaw do 
naciągnięcia, a  potem przecedź. Zło-
tobrunatny płyn stosuj do płukania 
włosów. 

Henna dla rudowłosych
Hennę rozrób z  wodą na dość gęstą 
papkę (w przypadku suchych włosów 
można dodać łyżkę oleju). Następnie 
nałóż to na umyte i  osuszone ręczni-
kiem włosy oraz starannie rozczesz. 
Pamiętaj też o  gumowych rękawicz-
kach: henna farbuje na rudo nie tylko 
włosy, ale i dłonie! Podczas farbowania 
ważna jest stała temperatura, więc na-
łóż na włosy plastikowy czepek.

Orzech włoski dla brunetek
Do pogłębienia odcienia ciemnych 
włosów znakomicie nadaje się odwar 
z orzecha włoskiego. Garść łupin orze-
cha zalej 0,5 l wody i parz to przez pół 
godziny. Płucz włosy w  odcedzonym 
wywarze. Regularnie stosowana płu-
kanka z orzecha kryje nawet siwe włosy. 

Siwe włosy
Siwizna nabiera z  czasem żółtawej 
barwy. Aby temu zapobiec, nie należy 
poddawać włosów działaniu wyso-
kiej temperatury (ostre słońce, gorący 
nawiew suszarki). Jeśli już za późno 
na profilaktykę, żółty odcień można 
zneutralizować preparatami do wło-
sów (żel, pianka, spray) w kolorze fio-
letowym.

Skrzyp polny
Zawiera krzemionkę, która buduje 
strukturę włosa. Odbudowuje znisz-
czone włosy, czyni je grubszymi, przy-
spiesza wzrost. Płukankę przygotujesz 
z 3 łyżek skrzypu zalanych 4 szklanka-
mi wody. Wywar gotuj tak długo, aż 
zostanie tylko połowa. Włosy płucz za-
raz po umyciu.

Rumianek
Pomaga pozbyć się łupieżu i  proble-
mu przetłuszczających się włosów. 
Nadaje włosom złotawy połysk. Ma 
działanie odkażające i  przeciwzapal-
ne. Dwie garście suszonego rumian-
ku zalej litrem wrzącej wody. Odstaw 
przykryty napar na 20 minut. Odcedź 
i płucz włosy przez kilka minut. Stosuj 
ten sposób przy okazji każdego mycia.

Aloes
Łagodzi podrażnienia i  nawilża skórę 
głowy. Regeneruje zniszczone włosy. 
Warto przygotować maseczkę aloeso-
wą: zmiksuj 5 liści aloesu z łyżką mio-
du, 1/3 szklanki ciepłej wody i 2 łyżka-
mi oliwy z oliwek. Nałóż maskę na pół 
godziny przed myciem włosów i owiń 
głowę folią lub ręcznikiem.

 – Moja babcia to niezła laska. Często razem wy-
chodzimy – mówi Sebastian Krumski z Wrocławia. 
– Teraz namawiam ją na dyskotekę. 
Nastolatek podkreśla, że jest dumny z babci, bo ta 
bardzo dba i o swój wygląd (skórę, włosy), i o kon-
dycję fizyczną. Ale nie zawsze tak było. 

WYPRÓBUJ  
NATURALNE  
SPOSOBY  
NASZYCH  
BABĆ

Mariola Kostrzewska, autorka podręczników  
do fryzjerstwa
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MENOPAUZA I ANDROPAUZA
Chociaż procesy związane z  okresem 
przekwitania u  kobiet i  mężczyzn 
dzieli wiele różnic, mają podstawowy 
wspólny element: ich źródłem są zmia-
ny zachodzące w gospodarce hormo-
nalnej organizmu człowieka. 

Z menopauzą mamy do czynienia, gdy 
spadający poziom hormonów płcio-
wych (estrogenów i  progesteronów) 
w organizmie powoduje, że w jajnikach 
przestają dojrzewać jajeczka. Zanik 
owulacji powoduje zatrzymanie mie-
siączki, co jest bezpośrednim sygnałem 
zmian zachodzących w organizmie ko-
biety. Zazwyczaj proces ten rozpoczy-
na się u  kobiet ok. 50. roku życia, ale 
możliwe są duże wahania: u niektórych 
kobiet menopauza może rozpocząć się 
nawet 10 lat wcześniej, inne mogą jej 
doświadczać nawet w wieku 60 lat! 

Oprócz zmian związanych z  miesiącz-
kowaniem (nieregularnym, coraz rzad-
szym, aż do zupełnego zaniku), na 
rozpoczynającą się menopauzę wska-
zywać może wiele innych zmian. Naj-
częstsze z nich to niepokój, drażliwość, 
zmęczenie, zaburzenia koncentracji, 
problemy ze snem, zaburzenia pocenia, 
uderzenia gorąca, a także stany depre-
syjne i  zmniejszone libido. Zmiany te, 
nierzadko o  gwałtownym charakterze, 
mogą przyczynić się do poważnego 
obniżenia komfortu życia, wpływając 
nie tylko na samopoczucie kobiety, lecz 
także na jej relacje z domownikami czy 
w środowisku zawodowym.

Andropauza z  kolei jest procesem, 
który wiąże się ze stale zmniejszają-
cym się stężeniem poziomu hormo-
nu testosteronu w  organizmie męż-
czyzny. Proces ten postępuje powoli, 
ale zwykle już od ok. 30. roku życia. 
U mężczyzn nie dochodzi do tak rady-
kalnej, skokowej zmiany, jaką u kobiet 
jest bez wątpienia zanik miesiączko-
wania. Przeciwnie, obniżającemu się 
stopniowo poziomowi hormonów to-
warzyszą rozmaite, zwykle rozwijające 
się powoli, charakterystyczne zmiany. 
Do najczęstszych należą ogólne osła-
bienie organizmu i  zaburzenia snu, 
zmniejszenie libido, zaburzenia erek-
cji, pogorszenie koncentracji i  drażli-
wość, zmniejszanie masy mięśniowej 
przy równoczesnym przyroście tkanki 
tłuszczowej, a także bóle kręgosłupa.

Chociaż niemożliwe jest całkowite 
uniknięcie procesu przekwitania, me-
dycyna dysponuje środkami, które – 
szczególnie w przypadku kobiet – po-
zwalają łagodzić jego skutki uboczne. 
W  przypadku menopauzy najpopular-
niejszą metodą jest hormonalna tera-
pia zastępcza – HZT, która poza ściśle 
określonymi przeciwskazaniami do-
stępna jest praktycznie dla wszystkich 
kobiet (patrz wywiad z  ginekologiem 
dr. nauk. med. Andrzejem Sałykiem). 
Niestety, nie można powiedzieć tego 
samego o  remedium na skutki andro-
pauzy dla mężczyzn. Chociaż istnie-
je terapia hormonalna dla mężczyzn, 
która polega na podawaniu testoste-
ronu, to jednak stosuje się ją głównie 
w przypadkach ostrego przebiegu an-
dropauzy, czyli gwałtownego spadku 
poziomu męskich hormonów w  orga-
nizmie pacjenta. Poza tym ma ona do-
datkowe poważne ograniczenie. Przyj-
mowanie testosteronu może zwiększyć 
ryzyko wystąpienia raka prostaty oraz 
przyspieszyć rozwój już obecnego no-
wotworu. To sprawia, że w  przypadku 
mężczyzn po hormonalny arsenał leka-
rze sięgają tylko w ostateczności.

Zarówno kobietom, jak i mężczyznom 
u progu starości zaleca się, by w okre-
sie przekwitania zmienili tryb życia. 
Elementami składającymi się na dobrą 
dietę powinny być przede wszystkim 
produkty bogate w  przeciwutlenia-
cze, warzywa i owoce. Nie wolno przy 
tym zapominać o  przyjmowaniu od-
powiednio dużej ilości wody. Równo-
cześnie wymaga się zdecydowanego 
ograniczenia ciężkostrawnych, tłustych 
produktów, alkoholu oraz zupełnego 
rzucenia palenia. Zwiększenie aktyw-
ności fizycznej może przyczynić się do 
minimalizowania ryzyka wystąpienia 
chorób, które są związane z menopau-
zą. U mężczyzn intensywna aktywność 
fizyczna może zaś przyczynić się do 
znacznego opóźnienia pojawienia się 
pierwszych objawów andropauzy. Za-
lecana jest także większa dbałość o hi-
gienę psychiczną. Unikanie stresów, 
a  także poczucie spełnienia na płasz-
czyznach rodzinnej oraz zawodowej 
nie sprawią wprawdzie, że miną wszyst-
kie dolegliwości związane z menopau-
zą i andropauzą, ale z pewnością staną 
się mniej dokuczliwe.

ŚWIADOME PANIE, ZAWSTYDZENI 
PANOWIE

Rozmowa z lek. med. Barbarą Sikorą, le-
karzem medycyny rodzinnej, kierowni-
kiem Centrum Medycznego Piaski Nowe 
w Krakowie

Kobiety w  przypadku pierwszych 
objawów menopauzy trafiają naj-
częściej do ginekologa. Mężczyźni 
zdecydowanie rzadziej odwiedzają 
urologa czy androloga. Czy szukają 
pomocy u  lekarza rodzinnego? Ja-
kie objawy skłaniają ich do wizyty?
Warto pamiętać, że andropauza to nie 
choroba ani nie starość w  znaczeniu, 
w  jakim dziś o nich myślimy. Pierwsze 
objawy tych zmian, w  zależności od 
cech indywidualnych, mogą się poja-
wiać u kobiet i mężczyzn nawet w wieku 
ok. 40 lat. Objawy menopauzy u kobiet 
są zróżnicowane, ale często zaczynają 
występować gwałtownie. U  mężczyzn 
jest nieco inaczej. Charakterystyczne 
jest stopniowe obniżanie się popędu 
seksualnego, choć bardzo rzadko do-
chodzi do jego całkowitego zaniku. 
Pojawiają się problemy z  erekcją, do-
chodzi do zmniejszenia masy mięśnio-
wej z jednoczesnym przyrostem tkanki 
tłuszczowej, a to wiąże się z wyraźnym 
obniżeniem siły mięśni. War-
to jednak zauważyć, 
że mężczyźni 
w  okresie 
a n -

d r o -
pauz y, 
podobnie 
jak kobiety 
w  okresie meno-
pauzy, również bywają 
drażliwi i  mniej skoncentro-
wani. Także u nich pojawiają się lęki 
i pogorszenie pamięci, osteoporoza czy 
nasilenie bólów pleców i  kręgosłupa. 

PRZEKWITANIE TO NIE WYROK

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Adamem 
Windakiem, Konsultantem Krajowym w 
dziedzinie medycyny rodzinnej, kierow-
nikiem Zakładu Medycyny Rodzinnej 
Collegium Medicum UJ

Jak kobiety radzą sobie z menopau-
zą, a mężczyźni z andropauzą?
Zacznijmy od tego, że „menopauza” nie 
jest chyba w tej sytuacji najszczęśliw-
szym określeniem. Oznacza bowiem 
moment zatrzymania cyklu miesiącz-
kowego i ustania funkcji rozrodczych 
u kobiety. Lepszym określeniem na 
ten rozciągnięty w czasie proces jest 
termin „klimakterium”. O ile jednak 
u kobiet stosunkowo łatwo określić 
moment, w którym w jej organizmie 

następują najbardziej istotne zmiany, 
polegające na całkowitym wyłączeniu 
zdolności prokreacyjnych, bo wyzna-
cza go ostatnia miesiączka, o tyle w 
przypadku mężczyzn mamy większy 
kłopot. Nie dochodzi tu bowiem do 
całkowitego ustania czynności hormo-
nalnych, które – tak jak to jest w przy-
padku kobiet – zupełnie wyłączałyby 
u panów możliwości prokreacyjne. 
Właśnie z tego powodu niektórzy spe-
cjaliści sugerują, że lepszym od „an-
dropauzy” hasłem na określenie tych 
zmian u mężczyzn – adekwatnych do 
kobiecego klimakterium – byłaby „an-
dropenia”. Rozumie się ją jako proces 
zmniejszania poziomu męskich hor-
monów mających decydujący wpływ 
na czynności prokreacyjne. 

Obie płcie w równym stopniu zdają 
sobie sprawę z tych procesów?
Kobiety z pewnością są bardziej świa-
dome, bo wiedzą, że nadejdzie taki 
moment, kiedy zaczną się pojawiać 
konkretne dolegliwości związane z kli-
makterium. Tymczasem wielu mężczy-
znom wydaje się, że ich ten problem 
nie dotyczy. Utwierdzają się w przeko-
naniu, że skoro nawet w późnym wie-
ku mogą mieć potomstwo, to problem 
przekwitania dotyczy tylko płci pięknej.

Powszechna jest jednak opinia, że 
to kobiety bardziej cierpią w tym 
okresie.
Tak naprawdę dolegliwości u pań i pa-
nów mogą być podobne – od czysto 
fizycznych, jak bóle głowy czy stawów, 
aż po różnego rodzaju zaburzenia w 
funkcjonowaniu psychicznym czy spo-
łecznym, jak niepokoje, drażliwość czy 
nawet stany depresyjne. Nierzadko 
bywa tak, że zwłaszcza kobiety utoż-
samiają niektóre dolegliwości z tym 
okresem. Nie szukają żadnej pomocy, 
bo uważają, że tak po prostu musi być. 
Bywa też odwrotnie: kobieta dotknię-
ta specyficznymi dolegliwościami po-
dejrzewa poważniejszą chorobę, nie 
wiążąc objawów z okresem przekwi-
tania. Dzieje się tak zapewne dlatego, 
że okres występowania klimakterium 
fizjologicznie jest rozłożony w czasie 
na wiele lat. Zazwyczaj objawy poja-
wiają się ok. 50. roku życia, ale równie 
dobrze mogą się zacząć kilka lat wcze-
śniej bądź później. 

Czy często zdarza się, że to najbliż-
si wręcz wypychają starzejącego 
się członka rodziny do lekarza?  
Pamiętajmy, że proces przekwitania, 
a potem także sama starość, to nigdy 
nie jest wyrok, lecz normalny etap ży-
cia, do którego trzeba się odpowied-
nio zaadaptować i dostosować swoje 
aktywności. Należy przy tym, jeśli to 
możliwe, łagodzić przykre dolegliwo-

ści (np. za pomocą hormonalnej terapii 
zastępczej), a reagować na te zmiany, 
które wymagają leczenia. Bardzo waż-
ne jest też to, w jaki sposób objawia się 
inicjatywa członków najbliższej rodzi-
ny, ponieważ bliscy w dużym stopniu 
mogą wpływać na nasze samopoczu-
cie i funkcjonowanie zarówno w zdro-
wiu, jak i w czasie choroby. 

Główną osobą odpowiedzialną za 
zdrowie jest jednak sam pacjent. Pre-
sja ze strony członków rodziny, nawet 
jeśli powodowana troską o zdrowie 
bliskiego, nie może być działaniem na 
siłę. Kluczowy jest element akceptacji 
ze strony pacjenta. 

Nie są chorobami, więc 
nie da się ich wyleczyć. 
Menopauza i andropauza 
to procesy, w czasie 
których w organizmach 
kobiet i mężczyzn 
zachodzą ważne zmiany. 
Ich przyczyną jest 
upływający czas. Jeśli 
nie da się im zapobiec, 
to warto przynajmniej 
dobrze się do nich 
przygotować.

Następny etap w życiu

Nierzadkim problemem u  mężczyzn 
jest ponadto przerost gruczołu kroko-
wego. W  przypadku nasilonych obja-
wów kierujemy panów na konsultację 
urologiczną. 

Czy menopauza i  andropauza to 
wciąż tematy wstydliwe? 
Kobiety zwykle nie traktują tego pro-
blemu w  ten sposób. Przychodzą do 
lekarza nierzadko dobrze przygoto-
wane, gdyż informacje na ten temat – 
dostępne w mediach czy w internecie 
– motywują je do wizyty u lekarza. Ina-
czej rzecz się ma z  mężczyznami. Do 
rzadkości należą wizyty u  lekarza pa-
nów, którzy zauważają u siebie objawy 
andropauzy. Często są oni skrępowa-
ni, zawstydzeni i szukają pretekstu do 
wizyty w  postaci innych dolegliwości 
zdrowotnych. Czasem, pod koniec 
wizyty, mimochodem pojawia się ze 
strony pacjenta prośba o  wypisanie 
„tych niebieskich tabletek”. 

A czy takie tabletki to jedyne, co le-
karz może zaproponować mężczyź-
nie u progu andropauzy?
Dzisiejsza medycyna dysponuje środ-
kami, które w  sposób istotny mogą 
pomóc pacjentom. I  tu znów widać 
różnicę pomiędzy kobietami a  męż-
czyznami. Kobiety znacznie chętniej 
informują lekarza o  dolegliwościach 
i zdecydowanie łatwiej podjąć im de-
cyzję o  zastępczej terapii hormonal-
nej. Dla mężczyzn problemem, nie-
stety wstydliwym, jest zmniejszenie 
libido i  łysienie. Generalnie można 
stwierdzić, że zdecydowana większość 
mężczyzn odrzuca możliwości tera-
pii hormonalnej. Lekarze zalecają ją 
zresztą panom bardzo rzadko, ponie-
waż uważa się, że stosowanie testo-
steronu zwiększa ryzyko 
zawału serca oraz 
raka prostaty.

Jeśli nie hormony, to co?
Często sugerujemy pacjentom zmianę 
trybu życia poprzez choćby zadbanie 
o zdrową, zbilansowaną dietę. Nie bez 
znaczenia jest też zwiększenie aktyw-
ności ruchowej, porzucenie nałogów, 
takich jak papierosy czy alkohol, oraz 
zagospodarowanie wolnego czasu 
w  taki sposób, aby czerpać z  niego 
radość życia. Mogą to być spotkania 
z  przyjaciółmi, realizacja życiowych 
pasji itp. Istotna jest też opieka domo-
wa pielęgniarek środowiskowych. To 
one pierwsze mogą zauważyć zanie-
dbania i problemy socjalne. 

Czy często zdarza się, że to człon-
kowie rodziny zachęcają seniora do 
wizyty u lekarza? 
Wraz z upływem czasu społeczne role 
w  rodzinie się odwracają. To dorosłe 
dzieci zamieniają się rolami z rodzica-
mi, którzy się starzeją. Zauważam, że 
dorosłe dzieci chętnie opiekują się se-
niorami i  bywają dla nich wsparciem. 
Motywują do badań, podtrzymują na 
duchu i stanowią dla nich źródło otu-
chy. Jeśli nie mogą tego robić osobi-
ście z braku czasu, to angażują odpłat-
ną opiekę, ponosząc nieraz znaczące 
koszty. My, lekarze, często sugerujemy 
dzieciom wzmożoną opiekę i  najczę-
ściej spotykamy się z niezwykle pozy-
tywnym odzewem. 

Na jakie zagadnienia w  opiece nad 
starzejącym się pacjentem powinni-
śmy zwrócić największą uwagę?
U  osób starszych często mamy do 
czynienia z  dysfunkcjami narządu ru-
chu, w związku z czym zdarzają im się 
upadki. Często sugerujemy rodzinom 
przystosowanie mieszkań do potrzeb 
seniorów, co najczęściej spotyka się 
z pozytywną reakcją. 

I jeszcze jedna ważna rzecz: ludzie 
starsi bardzo często miewa-

ją skłonności do depresji, 
głównie z  powodu 

samotności, zwłasz-
cza po śmierci ży-
ciowego partnera 
czy innej bliskiej 
osoby. Dajmy im 
wtedy poczucie 

bezpieczeństwa 
i  miłość. Zaskar-

bimy sobie na pewno 
ich wdzięczność i  życzli-

wość. 
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Poradnik:  
Jak zapobiegać osteoporozie? 
Fakty i mity

„Pij mleko”. Czy rzeczywiście dzię-
ki niemu będziemy zdrowsi?
Jak przekonują specjaliści, jak naj-
bardziej tak! Aby uzupełnić poziom 
wapnia w  organizmie, trzeba pić 
nawet trzy szklanki mleka dziennie. 
Dużo? Spokojnie – mleko można 
zastąpić innymi produktami nabia-
łowymi: serami, twarogiem, jogur-
tami, kefirami czy maślanką. Tyle 
samo wapnia co w  szklance mleka 
odnajdziemy w: 150–175 g jogur-
tu, 250 g maślanki lub kefiru, 350 g 
serwatki, 30 g sera żółtego lub 130 g 
sera twarogowego.
Warto jeść również warzywa strączko-
we: soję, fasolę, groch – ale ten wapń 
jest gorzej przyswajany od pochodzą-
cego z produktów nabiałowych.
Bogate w białko są też ryby. Jak się 
okazuje, ości zawierają dużo białka, 
który chroni przed osteoporozą – 
tylko jak jeść ryby z ościami?
Opalać się czy nie?
Jak we wszystkim, i  w  opalaniu 
warto zachować zdrowy rozsądek 
i  umiar. Przyjmuje się, że w  okre-
sie letnim powinniśmy się opalać. 
Warto wtedy stosować kremy z wy-
sokimi filtrami – dotyczy to przede 
wszystkim pierwszych słonecznych 
dni. W  ten sposób unikniemy opa-
rzeń. Ważne: jeśli używamy kremów 
z  wysokimi filtrami, blokujemy na-
turalne wytwarzanie witaminy D. 
Nie można więc unikać słońca, ale 
nie chodzi też o  to, aby opalać się 
długo, i  to w  godzinach od 11 do 
14, kiedy słońce jest najgroźniejsze 
ze względu na wysokie promie-
niowanie UV. Nadmierne opalanie 

wodą, ale niegazowaną. Niewska-
zane są słodzone napoje, takie jak 
coca-cola czy napoje energetyczne. 
Nie chcesz chorować? Zacznij się 
ruszać!
Jeżeli większość czasu spędzamy 
przed telewizorem czy przy biurku, 
nasze mięśnie stają się słabsze, a  to 
przyczynia się do częstszych upad-
ków. Dlatego specjaliści zalecają 
profilaktycznie niewielki, lecz syste-
matyczny wysiłek fizyczny. Przynaj-
mniej trzy lub cztery razy w tygodniu 
zalecane są takie aktywności, jak mi-
nimum godzinny spacer (zwyczajny 
lub z  kijkami nordic walking), jazda 
na rowerze albo taniec. Taki wysiłek 
fizyczny ma korzystny, stymulujący 
wpływ na mięśnie i kości. Nie warto 
się jednak forsować, bo również nad-
mierny wysiłek może przyczynić się 
do zachorowania na osteoporozę. 
Dotyczy to przede wszystkim kobiet, 
które trenują sporty wyczynowe. 
U  sportsmenek często dochodzi do 
zaburzeń miesiączkowania, a  cza-
sem nawet do zaniku menstruacji. 
Może to doprowadzić do zahamo-
wania syntezy czynników wzrostu 
kości, a potem – do osteoporozy. 

Skąd się bierze choroba?
Jak się okazuje, główną przyczyną są 
geny: jeżeli matka chorowała na oste-
oporozę, może na nią zachorować 
również córka. Szczególnie uważać 
i  robić badania gęstości kości powin-
ny panie, u  których występowały za-
burzenia miesiączkowania i  hiperpro-
laktynemia, oraz te, które nie rodziły 
dzieci. Wpływ mogą mieć także: zbyt 
wczesna menopauza, problemy en-
dokrynologiczne (nadczynność i  nie-
doczynność tarczycy), cukrzyca, zabu-
rzenia układu pokarmowego czy reu-
matoidalne zapalenie stawów.
Do choroby przyczynia się niewłaściwa 
dieta – w  grupie ryzyka są m.in. oso-
by niejedzące mięsa czy produktów 
mlecznych. Na wystąpienie osteopo-
rozy mogą wpłynąć używki: papierosy, 
alkohol, a  nawet kawa, wypłukująca 
wapń i magnez z organizmu. Osteopo-
roza częściej dotyka osób nieuprawia-
jących sportów i  spędzających więk-
szość czasu w pozycji siedzącej: w pra-
cy, w aucie czy przed telewizorem.
Osteoporoza bywa ponadto skutkiem 
ubocznym przyjmowania niektórych 
leków, m.in. sterydów (stosowanych 
np. w  leczeniu astmy) czy leków anty-
padaczkowych. 

Winna natura…
Problem osteoporozy dotyczy przede 
wszystkim kobiet. Dlaczego? Głównie 
dlatego, że mają mniejsze i cieńsze kości. 
Rzutują na to także hormony: po meno-
pauzie zmniejsza się stężenie estrogenu, 
a to ten hormon chroni przed zachoro-
waniem. Osteoporoza częściej występu-
je u szczupłych i wysokich kobiet – czyli 
im bardziej masywna budowa ciała, tym 
mniejsze ryzyko zachorowania. 
Problem osteoporozy dotyczy też, 
choć w  o  wiele mniejszym stopniu, 
mężczyzn po 65. r.ż. – w okresie prze-
kwitania (tzw. andropauzy).
Leczenie
Specjaliści mają dla chorych dobre 
wiadomości: z osteoporozą da się sku-
tecznie walczyć. Leki potrafią zaha-
mować rozwój choroby i  ograniczyć 
kolejne złamania. Celem leczenia jest 
zachowanie masy kostnej powyżej 
„progu złamań”. 
Co jednak z tego, że istnieją skuteczne 
terapie, skoro większość pacjentek nie 
chce się leczyć? Problemem okazuje 
się również zbyt późne rozpoznanie. 
Według szacunków prawie 75 proc. 
polskich chorych po złamaniu oste-
oporotycznym nie ma wdrożonego 
leczenia farmakologicznego. U  takich 
osób znacznie wzrasta ryzyko kolej-
nych złamań, których skutki trudno 
będzie odwrócić. Pacjenci nie chcą się 
leczyć, a oprócz tego – dbać o siebie, 
choć zmiana diety i  systematyczny, 
choć umiarkowany wysiłek fizyczny są 
w przypadku osteoporozy dobrą reha-
bilitacją. 
Niestety liczba chorych będzie rosnąć. 
Wydłużyła się średnia życia, przyby-
wa osób starszych, dlatego tak ważna 
jest zmiana stylu życia – tylko to może 
zmniejszyć ryzyko i  powstrzymać ko-
lejne złamania.

to czynnik wywołujący raka skóry 
i  czerniaka, więc warto opalać się 
z umiarem: od czerwca do września 
przez minimum godzinę dziennie 
powinno się przebywać na słońcu 
z odsłoniętymi nogami i ramionami. 
To wystarczy do syntezy witami-
ny D. W  przypadku młodych osób 
opalanie przez okres wakacji po-
zwala zgromadzić odpowiedni za-
pas tej witaminy. Inni ludzie, przede 
wszystkim ci zagrożeni osteoporo-
zą, powinny uzupełniać zasoby. 
Witamina D – dlaczego jest taka 
ważna?
Suplementację witaminy D zaleca się 
przede wszystkim u  małych dzieci. 
Lekarze radzą jedną tabletkę dzien-
nie. To ważne, bo najmniejsze dzie-
ci nie przebywają długo na słońcu, 
a omawiana witamina odgrywa dużą 
rolę w rozwoju mocnych zębów i ko-
ści, dobrego słuchu i zdrowej skóry. 
Niedobory witaminy D powinny 
uzupełniać również osoby starsze, te 
szczególnie zagrożone osteoporozą 
i  spędzające mało czasu na słońcu. 
W  przypadku takich pacjentów za-
leca się jedną tabletkę witaminy D3, 
chyba że lekarz zdecyduje o  więk-
szej dawce. Witaminę D nazywa się 
eliksirem życia, bo chroni ona przed 
wieloma chorobami. Jest nam po-
trzebna do prawidłowego wchła-
niania wapnia i  fosforanów w  prze-
wodzie pokarmowym, zwiększa ich 
wchłanianie w  obrębie nerek oraz 
wpływa na mineralizację kości. Jej 
niedobory zaburzają prawidłowy roz-
woju zębów i kości, co przyczynia się 
do rozwoju osteoporozy. Witamina D 
wpływa również na liczbę i siłę komó-
rek mięśniowych. Gdy jest jej za mało, 
mniejsza siła mięśni sprzyja upad-
kom, a  te są jedną z  podstawowych 
przyczyn złamań osteoporotycznych.
Zmień dietę
Osoby, które chcą uniknąć osteopo-
rozy, i  te, które już na nią chorują, 
powinny zmienić dietę: unikać ra-
zowego pieczywa, zrezygnować 
z  fast foodów, ograniczyć spoży-
wanie wędlin. W  ich diecie rzadziej 
powinna gościć sól. Zamiast smażyć 
potrawy na patelni, lepiej gotować 
je na parze lub piec w  piekarniku. 
W każdym posiłku powinny się po-
jawić warzywa i owoce. Warto zrezy-
gnować z używek: alkoholu i kawy. 
Dozwolone są maksymalnie trzy 
szklanki herbaty – lepiej zastąpić ją 

Zwykłe złamanie czy choroba 
– jak rozpoznać osteoporozę?

Prof. Witold Tłustochowicz, krajowy 
konsultant w  dziedzinie reumatologii, 
szef Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reu-
matologii Wojskowego Instytutu Me-
dycznego w Warszawie:

Osteoporoza to problem przede wszyst-
kim kobiet – tak już je Pan Bóg stworzył. 
Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, 
panie mają niższą szczytową masę ko-
stną, są po prostu drobniejszej budowy. 
Dotyczy to także kości. Po drugie, ko-
biety wcześniej zaczynają przekwitać. 
Dzieje się to średnio ok. 50. r.ż. Wówczas 
zaczyna się ubytek kości, który trwa do 
końca życia. Mężczyźni przekwitają póź-
niej – i  dlatego dwa, a  nawet trzy razy 
więcej kobiet choruje na osteoporozę. 
Problemem omawianej choroby jest to, 
że rozpoznaje się ją zbyt późno: przy-
pominamy sobie o niej dopiero wtedy, 
gdy już dojdzie do złamania. Istnieje 
jeszcze jeden, nawet groźniejszy pro-
blem: chorzy, którym już zdarzyły się 
złamania, nie leczą się. Jak szacujemy, 
tylko 10 proc. chorych po złamaniu jest 

leczonych pod kątem osteoporozy. Po-
zostali tylko na początku mają zapał do 
leczenia i wkrótce go tracą. A przecież 
tę chorobę można leczyć, i to napraw-
dę skutecznie. Wszystko zależy od tego, 
w  jakim momencie zostanie wykryta. 
Jeśli wcześnie, zanim dojdzie do zła-
mań, to możemy im zapobiec. Jeżeli 
chory ma już złamania, trudno odbu-
dować kości tak, żeby takie wypadki nie 
powtórzyły się w przyszłości. Ale dzięki 
leczeniu ryzyko złamań zmniejsza się 
o połowę – a to bardzo dużo. Tyle że pa-
cjenci nie chcą się leczyć…

Ważne są badania
W przypadku osteoporozy ważna jest 
ponadto właściwa diagnostyka. Nie 
wszystkie złamania u  osoby starszej 
to złamania osteoporotyczne. Złama-
nie uznajemy za osteoporotyczne, jeśli 
nastąpiło po niewielkim urazie – np. 
kiedy chora energicznie wstała z  łóż-
ka i doszło do złamania kręgu, a więc 
urazu tak naprawdę nie było. Przez 
uraz rozumiemy również upadek z wy-
sokości własnego ciała, czyli po pro-
stu przewrócenie się. To są najczęst-
sze przyczyny złamań przedramienia 
i biodra. Nie są to duże urazy, oczywi-
ście mogą przydarzyć się także osobie 
zdrowej, ale takie sytuacje zdarzają się 
rzadko. W  przypadku takich złamań 
u osoby starszej warto zrobić badanie 
densytometryczne, które wykaże ilość 
masy kostnej. Jej niedobory mogą być 
przyczyną złamania. 
Ale w  tej chwili nie ma zaleceń, żeby 
takie badanie wykonywać profilak-
tycznie u  osób zdrowych. Dlaczego? 
Bo istnieją różne przyczyny złamań. 
W  przypadku osteoporozy densyto-
metrycznej, kiedy jest zbyt mało masy 
kostnej, zagrożenie złamaniami rze-
czywiście rośnie. Ale człowiek łamie 
się także z  powodu złej jakości kości, 
a tego nie potrafimy zmierzyć. Wiemy 
na pewno, że częściej łamią się kobie-
ty – konkretnie panie po menopauzie, 
a  nie młodsze. U  mężczyzn złamania 
występują podczas andropauzy, czyli 
w czasie przekwitania, bo panowie też 
przekwitają. 

Co sprzyja złamaniom?
Wiemy również, iż takie złamania wy-
stępują u osób zażywających wybrane 
leki. Dotyczy to najczęściej chorych 
zażywających glikokortykosteroidy, 
chorujących np. na przewlekłe reu-
matoidalne zapalenie stawów. Ale 
złamania mogą mieć i  podłoże gene-
tyczne: jeśli matka się łamała, to jest 
duże ryzyko, że córka będzie miała ta-
kie problemy. Złamania występują po-
nadto u pacjentów, którzy mieli niską 
wagę, zwłaszcza w okresie pokwitania, 
u  ludzi palących papierosy, naduży-
wających alkoholu czy nawet spoży-

Choruje na nią 3 mln Polaków, a 8 mln jest w grupie ryzyka. Osteoporoza to 
przede wszystkim problem kobiet – 80 proc. chorych to panie. Szacuje się, 
że ten problem dotknie co czwartą Polkę. Liczba zachorowań rośnie po me-
nopauzie, w wieku mniej więcej 50 lat. Ale już po 40. roku życia słabnie two-
rzenie się kości, czyli po prostu zaczynamy się starzeć. Tak jak pojawiają się 
zmarszczki, tak rośnie ryzyko zachorowania na osteoporozę. Choroba przez 
wiele lat może rozwijać się bezobjawowo, choć u pacjentki trwa proces wy-
niszczania kości. Dlatego osteoporozę często nazywa się „cichym złodziejem 
kości”. Pierwszym sygnałem są powtarzające się złamania. Niestety to już 
późny sygnał: złamania kości wyniszczanych przez chorobę mogą prowadzić 
do uporczywego bólu, poważnych złamań (m.in. kości biodrowej), a nawet 
do trwałego kalectwa. 

OSTEOPOROZA – co to jest? wających za dużo kawy. Zagrożone są 
również osoby, które się nie opalają 
czy nie spożywają mleka i innych pro-
duktów nabiałowych. 
Właśnie te przyczyny najczęściej po-
wodują utratę masy kostnej, czyli oste-
oporozę. Jeśli zgłasza się do nas chory 
z  takimi czynnikami ryzyka, oblicza-
my u  niego frax index, czyli kliniczny 
wskaźnik złamań. Wzór matematycz-
ny pozwala na obliczenie ryzyka ta-
kich zdarzeń w najbliższych 10 latach. 
U  kogo powinno się obliczyć takie 
ryzyko? Przede wszystkim u  kobiet 
po 40. r.ż. lub później, które straciły 
miesiączkę i są w okresie menopauzy, 
oraz u mężczyzn po 50. r.ż. z objawami 
andropauzy. W przypadku zagrożenia 
złamaniami powinno się dodatkowo 
wykonać badanie densytometryczne 
i  wprowadzić odpowiednie postępo-
wanie (niekoniecznie farmakologicz-
ne) eliminujące zagrożenie złama-
niem. 
Obligatoryjne badanie densytome-
tryczne jest zalecane w  przypadku 
kobiet po 65. r.ż. i mężczyzn po 70 r.ż. 
Jeśli wskaźnik ryzyka złamań okazuje 
się wyższy od przeciętnego dla popu-
lacji (w Polsce taki wskaźnik wynosi 10 
proc.), to chorego leczymy. Jeśli wyno-
si 5–10 proc., trzeba wykonać densy-
tometrię i  ponownie przeanalizować 
zagrożenie złamaniami. To badanie 
dokładniej wskazuje, czy u  pacjenta 
występuje większe czy mniejsze za-
grożenie złamaniem.

Nie tylko tabletki
Leczyć należy w sposób adekwatny do 
przyczyny złamania. Co przez to rozu-
miem? Nie tylko tabletki! Przez lecze-
nie należy rozumieć również zmianę 
trybu życia. Czyli pacjent powinien rzu-
cić palenie, przestać w  nadmiarze pić 
kawę i  alkohol. Powinien za to zacząć 
pić mleko bądź jego przetwory, czyli 
jogurty, kefiry, twarogi, sery. Trzeba też 
się opalać, oczywiście rozsądnie. W Pol-
sce słońca nie ma zbyt wiele, występuje 
właściwie tylko od czerwca do września. 
Dlatego przez pozostałą część roku zale-
cam uzupełnianie witaminy D. To ogólna 
profilaktyka. Z kolei u osób z niską masą 
kostną, które również będą spożywały 
wapń i witaminę D3, możemy rozważyć 
podanie leków zapobiegających szyb-
kiej utracie masy kostnej. 
Należy podkreślić, że osób chorych 
na osteoporozę będzie przybywać, 
ponieważ żyjemy coraz dłużej. Poza 
tym styl naszego życia coraz bardziej 
odbiega od natury. Coraz mniej czasu 
spędzamy na łonie natury, a  więcej – 
w domu, przed telewizorem, w samo-
chodzie. Brakuje nam ruchu, tymcza-
sem w  walce z  osteoporozą wysiłek 
fizyczny jest szczególnie ważny. 
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Starość nie radość – zwykliśmy ma-
wiać. Większość dwudziestolatków 
zapytanych o  to, z  czym kojarzy im 
się starość, wskazałoby pewnie na 
tę jej brzydszą stronę. Tę, która każe 
ustąpić miejsca w  tramwaju, bywa 
zgryźliwa, spowolniona, nie pozwala 
cieszyć się życiem tak, jak kiedyś. Ale 
ci sami ludzie powiedzieliby pewnie, 
że starość jest im tak odległa, że wcale 
o niej nie myślą. To błąd! Na to, jaka 
będzie pracujemy całe życie. W  du-
żej mierze od nas samych zależy, czy 
będziemy uśmiechniętymi emeryta-
mi zbierającymi z  wnuczętami liście 
w parku, czy ponurakami zamknięty-
mi w czterech ścianach. 

Jak dbać o siebie? Jak nie prze-
oczyć objawów poważnych 
chorób? Kiedy udać się do le-
karza? Nieustannie podpowia-
damy na łamach „UTW BEZ 
GRANIC”.

Tym razem zaczynamy od tekstu 
o alergii – nowej pladze naszych cza-
sów (s. 2 – 3). Choroba dotyka już co 
trzeciego mieszkańca Ziemi, a  cier-
pią na nią głównie ludzie w miastach. 
Nieleczona prowadzi do poważnych 
powikłań, w  tym bardzo groźnego 
dla zdrowia a nawet życia, wstrząsu 
anafilaktycznego. Alergia, zwana ina-
czej uczuleniem, to nadwrażliwość 
organizmu, jego nadmierna reakcja 
na różne substancje – alergeny, któ-
re nie stanowią zagrożenia dla osób 
nieuczulonych. Alergenem może być 
właściwie wszystko: od pyłków ro-
ślin i kurzu domowego, przez sierść 
zwierząt i  jad owadów, aż po poży-
wienie i  lekarstwa. Układ odporno-
ściowy alergika traktuje takie sub-
stancje jak nieprzyjaciół. W wyniku 
kontaktu z nimi uruchamiają się me-
chanizmy alergii, a  w  konsekwencji 
pojawiają się objawy choroby. Te naj-
bardziej typowe to katar, łzawienie 

oczu, wysypka, duszność i  biegun-
ka. Z alergią można normalnie żyć. 
Można ją także leczyć, a odczulanie 
daje bardzo dobre efekty. Ważna jest 
odpowiednia diagnoza.

Diagnostyka ma także ogromne zna-
czenie w leczeniu chorób nowotwo-
rowych. Przekonał się o tym 64-letni 
pan Stanisław, przedsiębiorca z woj. 
łódzkiego. Siedem lat temu zdiagno-
zowano u niego raka jelita grubego. 
Wcześnie wykrytą chorobę udało się 
pokonać. Dziś pan Stanisław cieszy 
się życiem. Ma świadomość, że do-
stał od losu drugą szansę. Żyje ak-
tywnie i korzysta z każdej chwili. Co 
roku 140 tys. Polaków dowiaduje się, 
że ma raka, a 93 tys. osób umiera na 
nowotwór. 

Co piąty zgon w  Polsce spo-
wodowany jest chorobą nowo-
tworową – mówi dr Agnieszka 
Jagiełło-Gruszfeld z  Centrum 
Onkologii w Warszawie. Więk-
szość zachorowań na nowo-
twory złośliwe (70 proc. u męż-
czyzn i  60 proc. u  kobiet) 
występuje po 60. roku życia. 
Jak zmniejszyć ryzyko zacho-
rowania?

 – Po pierwsze – rzucić palenie, po 
drugie – stosować odpowiednią dietę 
bogatą w warzywa i owoce – mówi dr 
Grzegorz Luboiński, chirurg onkolog 
z  Centrum Onkologii w  Warszawie. 
Więcej o  nowotworach piszemy na 
stronach 5,6 i 7.

Pamiętamy też o  ważnych dla na-
szych Czytelników wydarzeniach. 
Na łamach gazety przedstawiamy re-
lację z Forum III Wieku w Nowym 
Sączu (s. 8). W forum wzięło udział 
wielu seniorów i przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych z Ukrainy, 
Litwy, Białorusi i  Austrii. Dysku-

towano m.in. o  roli osób starszych 
w  procesach demokratyzacji w  Eu-
ropie oraz o  ekonomii przyjaznej 
seniorom. Uczestnicy paneli dysku-
syjnych podkreślali, że konieczne 
jest dalsze rozwijanie systemu usług 
i produktów przeznaczonych dla se-
niorów – w  szczególności tych wy-
magających opieki. Ogromną rolę 
w tym zakresie odgrywają organiza-
cje seniorskie.  
Organizacje seniorskie i  stowarzy-
szenia są też bardzo potrzebne w ży-
ciu osób starszych cierpiących na 
chorobę Parkinsona. Wielu chorych 
potrzebuje wsparcia psychicznego. 
Podobnie jak ich bliscy. Na myśl 
o  parkinsonizmie staje nam przed 
oczami starsza osoba z  drżącymi 
rękami, niewyraźnie mówiąca. Tak 
rzeczywiście bywa, jest to już jed-
nak zaawansowane stadium choro-
by. Znacznie wcześniej, czasami na 
wiele lat przed typowymi objawami, 
pojawiają się symptomy, które łatwo 
przypisać innym dolegliwościom. 
Jak w porę je zauważyć? Piszemy na 
stronach 8-9.

Sporo praktycznych wskazówek znaj-
dą Państwo także w tekście poświęco-
nym skórze i włosom (s. 10-11). Wraz 
z  upływem czasu wielu z  nas coraz 
mniej uwagi przywiązuje do wyglą-
du. Kończymy aktywność zawodową 
i mamy poczucie, że nie musimy już 
dobrze się prezentować. Nic bardziej 
mylnego! – Stary człowiek? Dziś się 
tak nie mówi! – protestuje Ryszard 
Szcząchor, dermatolog z  Centrum 
Medycznego Aldemed w  Zielonej 
Górze. Wielu 70- czy 80-latków cie-
szy się przecież doskonałą kondycją 
fizyczną i psychiczną. 

Tak jak seniorzy na Zachodzie, 
tak i  my uczymy się, że sko-
ro mamy mniej obowiązków, 
możemy poświęcić czas sobie. 

Zadbać o wygląd, sprawność fi-
zyczną. Pan doktor często spo-
tyka się z  osobami starszymi, 
które chcą wiedzieć, jak dbać 
o skórę w dojrzałym wieku. 

No właśnie – jak? Przeczytaj w arty-
kule „Dbajmy o skórę i włosy. Bądź-
my piękne w każdym wieku”.

Pozostańmy przy temacie upływu 
czasu. Menopauza i  andropauza nie 
są chorobami, więc nie da się ich wy-
leczyć. To procesy, w  czasie których 
w organizmach kobiet i mężczyzn za-
chodzą ważne zmiany. Ich przyczyną 
jest upływający czas. Jeśli nie da się 
im zapobiec, to warto przynajmniej 
dobrze się do nich przygotować. 
Chociaż procesy związane z okresem 
przekwitania u  kobiet i   mężczyzn 
dzieli wiele, mają podstawowy wspól-
ny element: ich źródłem są zmiany 
zachodzące w gospodarce hormonal-
nej organizmu (s. 12-13).

Na koniec osteoporoza. 
Co to właściwie za choroba? 
Chorują na nią trzy milio-
ny Polaków, a  osiem mln jest 
w grupie ryzyka. Osteoporoza 
osłabia przede wszystkim ko-
ści kobiet – 80 proc. chorych to 
panie. Szacuje się, że ten pro-
blem dotknie co czwartą Polkę. 
Liczba zachorowań rośnie po 
menopauzie, w  wieku mniej 
więcej 50 lat. 

Ale już po 40. roku życia zaczynają się 
ubytki masy kostnej, czyli po prostu 
zaczynamy się starzeć. Tak jak poja-
wiają się zmarszczki, tak też rośnie 
ryzyko zachorowania na osteoporozę 
(s. 14-15).

 Życzymy ciekawej lektury!
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