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Rodzina Zdrowia Morwa Biała
Zawiera składniki korzystnie wpływające 
na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru w organizmie
1 tabletka zawiera:

500 mg wyciągu z liści morwy białej
100 mg wyciągu z kory cynamonowca
40 µg chromu

Wystarczy
1 tabletka 
dziennie

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Cukrzyca to choroba, w której organizm nie 
potrafi utrzymać prawidłowego poziomu 
cukru we krwi, powodowana zaburzonym 
procesem wydzielania insuliny, zaburzonym 
procesem jej działania, bądź obydwoma wy-
mienionymi zaburzeniami. Przewlekła, niele-
czona, bądź źle leczona hiperglikemia (pod-
wyższony poziom cukru we krwi) prowadzi do 
ciężkich powikłań, pogorszenia jakości życia 
i niestety, skrócenia długości życia pacjenta.

Dlatego po zdiagnozowaniu choroby, tak 
ważne jest wdrożenie zalecanych zmian w 
stylu życia. Cukrzyca, jak wiadomo, jest cho-
robą nieuleczalną, jednak korzystając z no-
woczesnego sprzętu, mając wiedzę na temat 
choroby, stosując się do zaleceń lekarza oraz 
dietetyka, możemy w pewien sposób nad nią 
„zapanować”.

Samokontrola 
w cukrzycy
Mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

Cukrzyca nie bez powodu nazywana 
jest plagą naszych czasów - na świecie 
cierpi na nią już około 350 mln osób, a 
statystyki mówią, że w 2025 r. nawet co 
10. osoba na świecie będzie na nią cho-
rować.

Jak to osiągnąć? 
Prowadząc dzienniczek samokontroli po-

ziomu glikemii, ze skrupulatnymi, rzetelnymi 
codziennymi wpisami. Dzienniczek staraj się 
mieć zawsze przy sobie, konsultuj wyniki ze 
swoim lekarzem prowadzącym, dietetykiem 
i farmaceutą.

Nazewnictwo stanów hiperglikemicznych 
według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO):

prawidłowa glikemia na czczo: 70–99 mg/dl 
(3,9–5,5 mmol/l)
nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG):  
100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l)
nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT):  
w 120. minucie OGTT (doustny test obciąże-
nia glukozą) glikemia 140–199 mg/dl (7,8–11 
mmol/l) 
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CUKRZYCA 
— jedno z następujących kryteriów:
objawy hiperglikemii i glikemia przygodna  
≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l)
2-krotnie glikemia na czczo ≥ 126 mg/dl  
(≥ 7,0 mmol/l)
glikemia w 120. minucie OGTT ≥ 200 mg/dl 
(≥ 11,1 mmol/l)

Co jest nam potrzebne 
do przeprowadzenia badania?

• Glukometr
• Nakłuwacz
• Paski testowe

W jaki sposób wykonać pomiar stężenia glu-
kozy we krwi?

przed rozpoczęciem pomiarów dokładnie 
zapoznaj się z instrukcją obsługi posiadane-
go glukometru. Do pomiaru najlepiej wyko-
rzystywać palce IV (serdeczny) lub V (mały),
przed pomiarem umyj dokładnie dłonie cie-
płą wodą z mydłem (brud, pot, pozostałości 
kosmetyków, resztki jedzenia mogą zmie-
nić wynik!), następnie osusz dłonie, najle-
piej jednorazowym papierowym ręcznikiem 
(kropla wody pozostała na dłoniach również 
może zafałszować wynik pomiaru!),
po nakłuciu palca nanieś kropelkę krwi na pole 
testowe zgodnie z instrukcją glukometru,
odczytaj wynik i zapisz go w dzienniczku.

Jak często dokonywać pomiarów?
Częstotliwość pomiarów zależy przede wszystkim od sposobu leczenia cukrzycy, od 
typu cukrzycy oraz od samopoczucia chorego.

Dla ułatwienia poniższa tabela.

PACJENCIE! Wybory jakich dokonujesz, w znacznym stopniu decydują o Twoim po-
ziomie glukozy we krwi, dlatego w codziennym zmaganiu się z chorobą stosuj się 
do tych trzech głównych zasad:

1.
2.
3.

SKRUPULATNIE KONTROLUJ POZIOM GLUKOZY WE KRWI I NOTUJ WYNIKI!

PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIEJ DIECIE I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ!

REGULARNIE PRZYJMUJ LEKI PRZEPISANE PRZEZ LEKARZA!

Sposób leczenia cukrzycy

Kilkukrotne (tj. co najmniej
3 × dziennie) wstrzyknięcia

insuliny – intensywna
insulinoterapia

Wyłącznie dieta

Doustne leki przeciwcukrzycowe
i/lub analogi GLP

Chorzy na cukrzycę typu 2
leczeni stałymi dawkami

insuliny

Wszyscy chorzy

Częstość pomiarów glikemii

Wielokrotne (tj. co najmniej
4 × dziennie) pomiary w ciągu doby
według ustalonych zasad leczenia

oraz własnych potrzeb

Raz w miesiącu skrócony profil
glikemii (na czczo i 2 godz.

po głównych posiłkach) oraz raz
w tygodniu pomiar o różnych

porach dnia

Raz w tygodniu skrócony profil
glikemii (na czczo i po głównych
posiłkach), codziennie 1 badanie

o różnych porach dnia

Codziennie 1–2 pomiary glikemii,
dodatkowo raz w tygodniu

skrócony profil glikemii (na czczo
i po głównych posiłkach) oraz raz
w miesiącu dobowy profil glikemii

Pomiary doraźne w sytuacji 
wystąpienia złego samopoczucia, 

nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia itp.
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i układu 
krążenia

W swojej codziennej pracy spotykam się 
z różnymi opiniami dotyczącymi zdrowia, 
stosowania leków i suplementów diety.

Często są to informacje, jakie pacjen-
ci przeczytali w Internecie, czy usłyszeli 
od „sąsiada”, które zupełnie nie mają po-
twierdzenia naukowego, a wręcz mogą 
być niebezpieczne dla ich zdrowia. Pełniąc 
rolę „pogromcy mitów”, chciałabym obalić 
kilka najpopularniejszych opinii przedsta-
wionych przez moich pacjentów.

5 mitów 
dotyczących 
chorób serca 
i układu krążenia

Mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

Nic już nie zrobię i tak czeka mnie zawał serca. W mojej rodzinie wszyscy to mają!

Nieprawda. Predyspozycje genetyczne odgrywają dużą rolę w chorobach sercowo-naczynio-
wych, jednak nie przesądzają w 100% o prawdopodobieństwie zawału mięśnia sercowego.
Zdrowy styl życia, porzucenie nałogów (przede wszystkim palenia papierosów), odpowiednio 
zbilansowana dieta, systematyczna kontrola ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cholesterolu 
i cukru we krwi, są w stanie na długi czas uchronić nas przed chorobami serca.
Dodatkowo, jeśli nie masz przeciwwskazań, jesteś po 50. roku życia, możesz profilaktycznie 
stosować małe dawki kwasu acetylosalicylowego, co zmniejszy ryzyko zawału mięśnia serco-
wego i udaru.

CHOROBY 
SERCA
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Jedynym objawem zawału serca jest silny 
ból w klatce piersiowej.
Absolutnie NIE! Owszem, to najbardziej cha-
rakterystyczny objaw, ale nie jedyny. Mogą 
pojawić się także nieswoiste (zupełnie nie 
związane z pracą serca) objawy, takie jak:
• ból w nadbrzuszu,
• silna zgaga, wymioty, nudności,
• stan podgorączkowy,
• zimne poty,
• bladość,
• ostry ból w górnej części ciała, szyi, pleców, 
  żuchwy,
• nagle narastające obrzęki stóp, łydek,
• niepokój lub napad paniki.
Jeśli jesteś w grupie ryzyka zawału mięśnia 
sercowego masz wysokie ciśnienie krwi, miaż-
dżycę, cukrzycę, palisz papierosy, cierpisz na 
otyłość, prowadzisz stresujący tryb życia - nie 
lekceważ tych objawów. Gdy je u siebie zaob-
serwujesz pilnie zgłoś się do lekarza!

Mam chore serce, dlatego całkowicie wy-
kluczyłem z diety tłuszcze.

Decyzja o całkowitym wykluczeniu z diety 
tłuszczów nie jest właściwa. Owszem, rezy-
gnacja z nasyconych tłuszczów trans (mar-
garyna, olej palmowy, wysoko przetworzone 
tłuszcze stosowane w produkcji fast foodów) 
w codziennej diecie jest jak najbardziej wska-
zana. Jednak tłuszcze, szczególnie te wielo-
nienasycone tzw. omega 3, mogą mieć dzia-
łanie prozdrowotne i zmniejszać częstość 
nagłych zgonów sercowych. W tłuszcze te bo-
gate są przede wszystkim ryby morskie oraz 
owoce morza. Jeśli nie przepadasz za rybami, 
skorzystaj z gotowych suplementów zawie-
rających kwasy omega 3, wprowadź do diety 
olej lniany, oliwę z oliwek. Pamiętaj, że tłusz-
cze są niezbędne w codziennej diecie, także ze 
względu na wchłanialność witamin A, D, E i K, 
które są witaminami rozpuszczającymi się w 
tłuszczach.

Mam stabilne ciśnienie i puls, czuję 
się świetnie, dlatego sama decy-
duję jak stosować leki i zmieniam 
sobie ich dawki wedle własnego 
uznania.

Absolutnie nie! Stabilne ciśnienie oraz 
puls są zasługą dobrze dobranych, to-
lerowanych leków. Pod żadnym pozo-
rem nie decyduj się bez porozumienia 
z lekarzem prowadzącym na zmianę 
schematu dawkowania, bądź, co gor-
sze, zaprzestanie stosowania leków. 
Działanie takie może być niebezpiecz-
ne dla Twojego zdrowia! Czujesz się 
dobrze? Korzystaj z tego, wyjdź na 
dłuższy spacer, spotkaj się z przyja-
ciółmi, ciesz się dobrym samopoczu-
ciem.

Nie będę na diecie po zawale, prze-
cież to niczego nie zmieni, a do tego 
potrawy są nudne i niesmaczne!

Po przebytym zawale mięśnia ser-
cowego zmiana sposobu odżywiania 
jest niemal tak samo istotna, co wła-
ściwe przyjmowanie leków. Ograni-
czenie spożywania soli, zastąpienie 
tłuszczy nasyconych trans tłuszczami 
wielonienasyconymi, spożywanie tłu-
stych ryb co najmniej dwa razy w ty-
godniu, zastąpienie cukrów prostych 
złożonymi, zastąpienie czerwonego 
mięsa drobiem, cielęciną oraz wpro-
wadzenie do każdego posiłku porcji 
warzyw i owoców, rezygnacja z prze-
kąsek typu chipsy, ciastka, to tylko 
kilka zasad niezbędnych w diecie po 
zawale. Mimo wielu obostrzeń, dieta 
wcale nie musi być mdła i nudna! Nie 
bój się wprowadzać do potraw ziół, 
które podkręcą smak potraw, doda-
dzą im koloru i wymiaru. Korzystaj w 
miarę możliwości z usług dietetyka, 
czerp pomysły z prozdrowotnej lite-
ratury, a będziesz cieszyć się efektami 
zastosowania diety. ■



W trosce 
o skórę 
diabetyka
Sylwia M. Kupczyk  

Cukrzycy 
towarzyszy wiele 

uciążliwych dolegliwości. 
Objawy tej choroby można dostrzec 

na skórze, która staje się sucha  
i podatna na uszkodzenia. 

Nawet niewielkie skaleczenia 
trudniej się goją, łatwiej więc także 

o zakażenie i grzybicę. 
Co powinno nas zaniepokoić  

i jak dbać o skórę w przypadku 
zdiagnozowania  

cukrzycy?

Suchość, nadwrażliwość, uporczy-
wy świąd i łuszczenie nie zawsze 
oznaczają cukrzycę, jednak należą do 
pierwszych jej symptomów. Co gor-
sza, ze względu na specyfikę lecze-
nia zmiany skórne stają się przykrą 
codziennością diabetyka, a rutynowe 
zabiegi higieniczne to za mało – ulgę 
przynosi jedynie troskliwa pielęgnacja. 
Na problemy skórne skarży się nie-
mal co piąta osoba chora na cukrzycę, 
zwłaszcza w przypadku wahań pozio-
mu cukru we krwi. Dermatozy częściej 
występują u kobiet, dlatego że ich skó-
ra jest wrażliwsza i cieńsza niż u męż-
czyzn.

Specyfika skóry cukrzyka
W efekcie skomplikowanych zmian me-
tabolicznych podwyższony poziom cukru 
we krwi (hiperglikemia) przekłada się na 
słabszą kondycję naczyń krwionośnych, co 
z  kolei uniemożliwia właściwe dotlenienie 
komórek skóry – stąd świąd i problemy z go-
jeniem oraz adaptacją do zmian temperatu-
ry i warunków atmosferycznych. Organizm 
diabetyka to także idealne środowisko dla 
bakterii i grzybów, dla których cukier sta-
nowi pożywkę. Jeśli dodać do tego mecha-
niczne uszkodzenia naskórka związane z le-
czeniem (np. zastrzyki) oraz uboczne efekty 
kuracji, łatwo zrozumieć, dlaczego skóra 
osoby chorej na cukrzycę wymaga szcze-
gólnego traktowania.

Pielęgnacja
Chorzy na cukrzycę powinni pozostawać pod 
stałą opieką dermatologa, a do codziennej 
pielęgnacji stosować odpowiednie prepa-
raty specjalistyczne, dostępne w aptekach 
kosmetyki tworzone z myślą o wyjątkowych 
potrzebach ich wrażliwej skóry. Preparaty 
te z jednej strony minimalizują ryzyko po-
drażnień, a z drugiej wspomagają leczenie 
już istniejących zmian. Mają one obniżone 
pH, dzięki czemu skutecznie chronią ją przed 
infekcjami, odżywiają i natłuszczają. Nie za-
wierają substancji, które mogą powodować 
reakcje alergiczne. W kosmetyczce cukrzy-
ka powinny się znaleźć przede wszystkim 
emolienty oraz tłuste, nawilżające kremy. 
Należy je aplikować rano i wieczorem na 
całe ciało, szczególną uwagę poświęcając 
stopom i dłoniom.

Diabetyk w kąpieli
Kąpiel w przypadku osób ze szczegól-
nie wrażliwą skórą nie może niestety być 
oczyszczającym i relaksującym rytuałem – 
trzeba ją skrócić do 3-5 minut. Skórę nale-
ży osuszać, delikatnie przykładając do niej 
ręcznik, a następnie nałożyć na całe ciało 
ochronny balsam lub krem.

ALANTOINA
Naturalna substancja o działaniu koją-
cym, gojącym i przeciwzapalnym. Nawil-
ża i wygładza skórę, łagodzi podrażnie-
nia, zmniejsza zaczerwienienie. Stanowi 
składnik wielu kosmetyków i preparatów 
do wrażliwej skóry.

EMOLIENTY
Grupa preparatów, które dzięki zawar-
tości ciekłej parafiny skutecznie zabez-
pieczają skórę przed odwodnieniem. 
Nawilżają i łagodzą podrażnienia, wspo-
magają leczenie zakażeń. W ich składzie 
nie znajdziemy detergentów ani dodat-
ków zapachowych.

MOCZNIK
Występuje w ludzkim organizmie. Po-
wstaje jako skutek przemiany białek. 
Stanowi składnik NMF (Natural Moisturi-
zing Factor), czyli naturalnego czynnika 
nawilżającego skóry. Mocznik rozpulch-
nia zrogowaciałe komórki, dzięki czemu 
woda może wnikać do wnętrza skóry, 
a ta staje się bardziej miękka i nawilżona.

KWAS MLEKOWY
To także składnik NMF. Pobudza skórę do 
produkcji ceramidów, uszczelniających 
barierę lipidową naskórka, co hamuje 
utratę wody. Wpływa też na wytwarza-
nie kolagenu. Działa antybakteryjnie i re-
guluje pH skóry.

SKWALEN
Wykazuje właściwości gojące drobne 
uszkodzenia i stany zapalne naskór-
ka. Zapobiega także parowaniu wody 
z wnętrza skóry i chroni ją przed inwazją 
bakterii i grzybów. Przeciwdziała szko-
dliwemu wpływowi czynników środowi-
skowych, takich jak działanie promienio-
wania UV.
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Emulsja do kąpieli Emulsja pod prysznic Szampon Hipoalergiczne mydło
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Więcej informacji o produktach na www.sensolium.pl

Pielęgnacja 
suchej skóry skłonnej 

do zmian łuszczycowych 
i atopowego zapalenia 

skóry dla dzieci 
i dorosłych

hipoalergiczne przebadane 
dermatologicznie

bez dodatku substancji 
zapachowych

Krem do twarzy i ciała

Najczęstsze problemy skórne towarzy-
szące cukrzycy
Konieczność wykonywania zastrzyków z in-
suliny niesie ryzyko problemów skórnych 
będących wynikiem uszkodzeń mecha-
nicznych. W miejscu wkłuwania igły mogą 
powstawać wgłębienia (lipoatrofia), guzki 
(lipohipertrofia), a nawet pęcherze, dlate-
go tak ważne jest częste zmienianie miejsc 
iniekcji oraz stosowanie odpowiedniej daw-
ki leku.

Inne problemy dermatologiczne, na które 
skarżą się diabetycy:
• zespół stopy cukrzycowej
wiele schorzeń towarzyszących cukrzycy 
zaczyna się w okolicy stóp – drobne ranki 
i  owrzodzenia mogą być przyczyną groź-
nych infekcji. To najgroźniejsze z powikłań 
cukrzycowych, które pojawia się nawet 
u co dziesiątej osoby cierpiącej na cukrzycę. 
W niektórych przypadkach prowadzi do ob-
umierania tkanek.

Drobne ranki i owrzodzenia wynikające 
z powikłań cukrzycowych
• dermopatia cukrzycowa
najczęściej spotykana choroba skóry u dia-
betyków (typu 1 i 2). W efekcie uszkodzeń 
naczyń krwionośnych na podudziach, udach 
i przedramionach chorego pojawiają się 
brunatne lub brązowe plamki, które łuszczą 
się, nie powodując swędzenia. Choć jest to 
jedynie defekt estetyczny, to nie należy go 
lekceważyć, ponieważ może trwać latami 
i zwiększać swój zasięg,
• rogowacenie ciemne
występuje w obu typach cukrzycy, a objawia 
się wypukłymi brązowoszarymi przebar-
wieniami w fałdach i zagłębieniach skóry, 
ale też na szyi, pod pachami i w okolicy kro-
cza. Poprawę przynosi zmniejszenie wagi 
i uregulowanie wrażliwości na insulinę,
• kępki żółte (żółtaki)
gdy poziom cukru we krwi waha się, zabu-
rzona zostaje gospodarka lipidowa, a nie-
prawidłowości te znajdują odbicie na skórze 

w postaci żółtawych grudek, umiejscowio-
nych symetrycznie (np. na powiekach, ale 
też na łokciach, kolanach czy pośladkach). 
Gromadzą się w nich cholesterol i lipidy. 
Zmiany nie są bolesne ani groźne dla życia 
i zanikają powoli, gdy poziom cukru we krwi 
się ustabilizuje,
• obumieranie tłuszczowate skóry
wskutek zaniku tkanki tłuszczowej na skó-
rze pojawiają się żółtobrunatne plamy, 
które powodują uporczywy świąd i pękają. 
W tym przypadku stosuje się leczenie miej-
scowe (salicylany i kortykosteroidy),
• grzyby i bakterie
diabetycy są grupą zwiększonego ryzy-
ka, jeśli chodzi o zakażenie bakteriami czy 
grzybami. Glukoza zawarta w pocie i wa-
hania gospodarki cukrowej tworzą idealne 
środowisko rozwoju dla wszelkich drobno-
ustrojów. W takich warunkach leczenie trwa 
znacznie dłużej, natomiast objawy są dużo 
bardziej dokuczliwe – niejednokrotnie prze-
chodzą w ostry stan zapalny: skóra łuszczy 
się, piecze, boli i pokrywa pęcherzykami. 
Oprócz dobranych przez dermatologa leków 
ogromne znaczenie – także profilaktyczne – 
ma właściwa pielęgnacja skóry.
• ziarniak obrączkowy
głównie u młodych osób z cukrzycą typu 1 
można też zaobserwować łagodne płaskie 
wykwity, które łączą się w okręgi. W celu
ich usunięcia stosuje się ciekły azot, maści 
kortykosteroidowe, a w zaawansowanym 
stadium – fotochemioterapię,
• bielactwo
wśród powikłań cukrzycy typu 2 wymienia 
się bielactwo – bezbolesne białe plamy na 
skórze, które leczy się fototerapią i kortyko-
steroidami,
• rumieniec cukrzycowy
wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych 
u chorych na cukrzycę typu 1 pojawiają się 
niekiedy miniwylewy na twarzy, dłoniach 
i  stopach. Jedynym sposobem na pozbycie 
się tych zmian jest wyrównanie poziomu 
cukru we krwi.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Dbaj o właściwą pielęgnację, higienę 
i  stabilny poziom cukru we krwi – to 
warunek efektywnej terapii. Stan skó-
ry, oprócz specjalistycznego leczenia 
i pielęgnacji, poprawi również dieta 
zalecona przez lekarza diabetologa. 
Nie bagatelizuj problemów skórnych 
– mogą one świadczyć o naprawdę 
groźnych chorobach. W przypadku 
wystąpienia budzących wątpliwości 
zmian, niezwłocznie skonsultuj się 
z dermatologiem. ■

Zagrożenia dla skóry diabetyka:

• świąd (jeden z bardzo wczesnych 
  objawów choroby)
• nadmierna suchość skóry
• mniejsza potliwość
• rumieniec cukrzycowy
• złuszczanie
• kanarkowo żółte zabarwienie
• wypryski i ropnie
• podatność na infekcje bakteryjne 
  oraz zakażenia (grzybice 
  i drożdżyce)

Reklama
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Zapanuj nad 
cholesterolem

Okryty złą sławą cholesterol to tak na-
prawdę substancja niezbędna nam do 
życia. Jest składnikiem błon komórko-
wych, odgrywa kluczową rolę w wy-
twarzaniu hormonów płciowych i hor-
monów nadnercza, a także w syntezie 
witaminy D3. Nieocenione jest również 
jego znaczenie w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu nerwowego i odpo-
wiedniej pracy mózgu. Jak widać bez 
cholesterolu nie moglibyśmy żyć. Skąd 
więc tak powszechna nagonka na ten 
składnik pokarmowy?

Magdalena Olańska, dietetyk

Uważa się, że zbyt wysoki poziom cho-
lesterolu prowadzi do rozwoju miażdży-
cy i chorób serca. Sprawa nie jest jednak 
taka prosta. Istnieją rozmaite frakcje cho-
lesterolu: m.in. LDL (nazywany „złym”), 
HDL („dobry”), a także VLDL („najgorszy 
z najgorszych”). Najważniejsze są jed-
nak ich wzajemne proporcje (oraz poziom 
trójglicerydów we krwi). Poziom chole-
sterolu ogólnego we krwi niewiele mówi 
nam o stanie zdrowia, niewątpliwie jest 
jednak sygnałem, że nasze ciało znajduje 
się w stanie pewnej nierównowagi i wła-
śnie w związku z tym zaczyna nadmiernie 
syntetyzować cholesterol. Syntetyzować 
właśnie, a nie – konsumować.

Cholesterol a styl życia
Nauka stawia sprawę jasno – sama zawartość 
cholesterolu w żywności nie jest problemem. 
Cholesterol obecny w żywności tylko w nie-
wielkim stopniu wpływa na stężenie chole-
sterolu we krwi. Tak naprawdę stanowi on 
składnik w głównej mierze wytwarzany przez 
naszą własną wątrobę. To, ile go produkujemy, 
zależy jednak od naszego stylu życia. Stres, 
palenie papierosów i – przede wszystkim – 
nieodpowiednia dieta powodują zwiększone 
wydzielanie cholesterolu przez wątrobę. Ja-
kie zmiany powinniśmy więc wprowadzić do 
naszego jadłospisu, aby skutecznie (i trwa-
le!) unormować poziom cholesterolu we krwi 
i wyrównać proporcje pomiędzy odpowiedni-
mi frakcjami?

Odpowiednia dieta
Przede wszystkim musimy całkowicie wyeli-
minować jakąkolwiek żywność przetworzoną, 
gotowe dania, konwencjonalne wypieki, fast 
foody, wszelkiego typu produkty z dodatkiem 
cukru (jego nadmiar jest szczególnie niebez-
pieczny!), napoje gazowane i słodzone. W ich 
miejsce należy wybierać produkty świeże, 
najlepiej sezonowe i regionalne.

Głównym składnikiem naszych posiłków po-
winny być warzywa i owoce (dokładnie w tej 
kolejności). Optymalnie byłoby, gdyby wizu-
alnie zajmowały 50-70% naszego talerza. Są 
one niezbędne nie tylko ze względu na wita-
miny i składniki mineralne, które zawierają, ale 
również z uwagi na błonnik, antyoksydanty, 
bioflawonoidy i chlorofil, których są źródłem. 
Substancje te z kolei mają silnie udokumen-
towane właściwości obniżania cholesterolu 
we krwi. Świeże warzywa są też zazwyczaj 
niskokaloryczne, co niewątpliwie jest czynni-
kiem sprzyjającym utracie nadmiernej masy 
ciała, a to z kolei również wpływa na wyrów-
nanie poziomów cholesterolu we krwi.

Zdrowe tłuszcze
Poza tym konieczne jest wprowadzenie zdro-
wych tłuszczy do diety. Ograniczenie tłuszczu 
to częsty błąd osób cierpiących na hiperchole-
sterolemię. Tego składnika nie trzeba (a nawet 
nie należy) się bać! Tym, co istotne, jest nato-
miast wybór odpowiedniego źródła tłuszczu. 

Tłuszcze trans (ich główne źródła to właśnie 
przetworzona żywność, chipsy, fast foody, 
konwencjonalne wypieki i ciasta), rafinowa-
ne oleje roślinne, margaryna czy tłuszcze 
smażalnicze to coś, od czego należy trzymać 
się jak najbardziej z daleka. Powinniśmy na-
tomiast wprowadzić do naszego menu oliwę 
z oliwek extra virgin, awokado, orzechy, pest-
ki i nasiona oraz – przede wszystkim – tłuste 
ryby morskie (takie jak np. łosoś, sardynki, 
śledź, halibut czy makrela), które są źró-
dłem niezwykle wartościowych dla naszego 
zdrowia kwasów omega-3. Zdrowe tłuszcze 
dostarczą nam też cennej witaminy E, która 
działa antyoksydacyjnie, a dodatkowo ogra-
nicza tworzenie się blaszek miażdżycowych.

Moc superfoods
Warto też wzbogacić dietę o tzw. superfoods, 
czyli produkty o silnym, udokumentowanym 
działaniu obniżającym poziom cholestero-
lu we krwi. Co, oprócz już wspomnianych, do 
nich należy? Przede wszystkim: pełnoziarni-
ste płatki owsiane, czosnek, por, imbir, rośliny 
strączkowe, żurawina (niesłodzona!), gorzkie 
kakao, yerba mate czy wyciąg z liści karczo-
cha.
I oczywiście nie sposób nie wspomnieć też 
o kluczowym znaczeniu wystrzegania się 
używek, praktykowania regularnej aktywno-
ści fizycznej, wysypiania się i relaksacji.
Wprowadzając powyższe zmiany, możemy 
być spokojni – nasz cholesterol bez wątpienia 
będzie utrzymany w ryzach!

PROBLEM Z CHOLESTEROLEM U DZIECI?

Kłopoty z cholesterolem najczęściej przy-
pisuje się osobom w wieku średnim lub 
starszym. Okazuje się jednak, że współ-
cześnie obserwuje się je czasem nawet 
u kilkulatków! Winne temu bywają geny, 
ale także niewłaściwe odżywianie (pro-
wadzące do coraz wcześniej i częściej 
występującej otyłości) oraz zbyt mała ak-
tywność fizyczna dzieci. Niektórzy lekarze 
zalecają profilaktyczne badanie choleste-
rolu dzieciom, u których w najbliższej ro-
dzinie występują przypadki chorób serca 
i  nadciśnienia. ■
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Jak 
prawidłowo 
mierzyć
CIŚNIENIE?

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką przepływająca krew 
naciska na ścianki tętnic. Jest ona największa podczas 
skurczu serca, a najmniejsza podczas jego rozkurczu. 
Dokonując pomiaru ciśnieniomierzem sprawdzamy 
właśnie te dwie wartości – ciśnienie skurczowe i roz-
kurczowe. Aby pomiar w warunkach domowych był 
równie miarodajny jak ten w gabinecie lekarskim, klu-
czowe jest przestrzeganie kilku zasad.

Na spokojnie i nie po kawie
Ciśnienie należy mierzyć o stałej porze dnia. Najle-

piej robić to rano, na czczo, przed przyjęciem leków. 
Pamiętajmy, że organizm ma swój rytm – ciśnienie 
szybko wzrasta wczesnym rankiem i maleje przed 
południem. Następnie znowu wzrasta po południu, 
aby w nocy spaść do niskiego poziomu. Jeśli nie mo-
żemy zmierzyć ciśnienia o poranku, róbmy to później, 
ale zawsze o stałej godzinie. Na kilka minut przed wy-
konaniem pomiaru warto odpocząć. Podczas pomiaru 
nie powinniśmy rozmawiać (także przez telefon ko-
mórkowy), poruszać się, jeść ani pić. Ciśnienie mierzy-
my w pozycji siedzącej, z lekko rozchylonymi nogami. 
Ręka powinna znajdować się na wysokości serca i być 
oparta, na przykład o zagłówek fotela – mówi doktor 
Zbigniew Grelecki, internista i lekarz rodzinny pracu-
jący w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Kobylance.

Czy aparat ma znaczenie?
W każdym domu powinien znaleźć się apa-

rat do pomiaru ciśnienia. Na rynku jest ich wiele 
i wciąż pojawiają się coraz bardziej nowoczesne 
modele. Wybierać możemy wśród tradycyjnych 
ciśnieniomierzy zegarowych w komplecie ze ste-
toskopem, automatycznych i nadgarstkowych. 

Zdaniem doktora Zbigniewa Greleckiego naj-
bardziej wiarygodny jest tradycyjny ciśnienio-
mierz zegarowy, na który składa się mechanizm 
pomiarowy, stetoskop, mankiet i gruszka. Warto 
nauczyć się jego obsługi, choć jest ona nieco bar-
dziej skomplikowana niż aparatów automatycz-
nych. Oczywiście lepiej mierzyć ciśnienie innym 
aparatem niż zegarowym, niż nie mierzyć wcale. 
Zawsze też można zabrać swój aparat na wizytę 
do lekarza i porównać jego wskazania z profesjo-
nalnym sprzętem.

Bywa, że pacjent w domu ma prawidłowe ci-
śnienie, a u lekarza te wartości niepokojąco 
wzrastają. Mówimy wtedy o „nadciśnieniu białe-
go fartucha”, czyli występowaniu podwyższone-
go ciśnienia w gabinecie lekarskim przy deklaro-
wanych prawidłowych wartościach mierzonych 
w domu. Takim pacjentom zakładany jest holter, 
który monitoruje ciśnienie przez całą dobę i po-
zwala się upewnić, czy mamy do czynienia z fak-
tycznym nadciśnieniem, czy wynikającym ze 
stresu podczas wizyty lekarskiej – mówi doktor 
Grelecki, przypominając o regularnych pomiarach 
ciśnienia. Nadciśnienie tętnicze na ogół przez 
długi czas nie powoduje dolegliwości, rozwija się 
skrycie, jednak nieleczone jest bardzo niebez-
pieczne dla serca, naczyń krwionośnych, nerek, 
oczu oraz mózgu. Pierwszymi konsekwencjami 
nadciśnienia może być pogrubienie ściany lewej 
komory mięśnia serca, uszkodzenie struktury ne-
rek, zesztywnienie tętnic i przyspieszony rozwój 
miażdżycy. Do późnych skutków nieleczonego 
nadciśnienia zalicza się udar mózgu, zawał serca, 
niewydolność nerek, retinopatię nadciśnieniową 
oraz demencję starczą. Dlatego choć nadciśnie-
nie tętnicze nie boli i nie utrudnia codziennego 
funkcjonowania, należy je leczyć. Punktem wyj-
ścia do diagnozy nadciśnienia oraz narzędziem 
do kontrolowania efektów przyjmowanych le-
ków hipotensyjnych jest kontrola ciśnienia nie 
tylko w gabinecie lekarskim, ale też w warunkach 
domowych. ■

Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

DR ZBIGNIEw GRELECKI, 
INTERNISTA I LEKARZ RODZINNy

Mankiet zakładamy na lewe ramię 
w odległości 2–3 cm powyżej łok-
cia. W niektórych sytuacjach po-

miaru możemy dokonać na prawym 
ramieniu, np. u kobiet, które straciły 

lewą pierś. Ważne, by mankiet 
dobrze oplatał rękę, ale nie należy 
zapinać go zbyt mocno. Mankiet 
musi przylegać bezpośrednio do 
skóry, nie dokonujemy pomiaru 

przez ubranie!
Ciśnienia lepiej nie mierzyć bezpo-
średnio po wysiłku fizycznym, po 
wypiciu kawy czy po stresującej 
wywiadówce w szkole naszego 
dziecka. Chyba, że czujemy, że 

dzieje się z nami coś niepokojącego, 
wtedy oczywiście trzeba dokonać 

pomiaru.

Jeśli organizm jest odwodniony, 
wartość ciśnienia jest bardzo 

niska.

O nadciśnieniu mówimy wtedy, 
gdy po przeprowadzeniu 
wielokrotnych pomiarów 
wykonywanych podczas 

kilkudniowych lub 
kilkutygodniowych wizyt 

u lekarza, średnia wartość 
ciśnienia pacjenta jest równa 

bądź przekracza 140/90 mm Hg.

Na rynku dostępne są cztery 
rozmiary mankietów do aparatu:

noworodkowy
(obwód ramienia 13,5-19,5),

dziecięcy (18,4-26,6 cm)
dorosły (22,0-33,0 cm) i opcje dla 

otyłych dorosłych (33,0-43,0).

CIśNIENIE OPTyMALNE: 
PONIżEj 120/80 MM HG

CIśNIENIE PRAwIDłOwE: 
PONIżEj 130/85 MM HG

CIśNIENIE wySOKIE 
PRAwIDłOwE: 

130–139/85–89 MM HG
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Ciśnienie może nam podskoczyć nie 
tylko na widok „białego fartucha”. Jeśli 
nie jesteśmy właściwie przygotowani do 
pomiaru, jego wartość – nawet zmierzona 
przez lekarza – może nie być do końca 
wiarygodna.
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Gospodarka węglowodanowa
Cukry – inaczej węglowodany – stanowią 
dla naszego organizmu podstawowe źró-
dło energii. Dzielimy je na cukry proste, które 
szybko się wchłaniają, oraz cukry złożone, 
dostarczające energii przez dłuższy czas. 
Zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi dzia-
ła toksycznie na komórki naszego organizmu, 
szczególnie naczyń i mózgu. W związku z tym, 
źle kontrolowana cukrzyca znacznie zwiększa 
ryzyko powikłań związanych z uszkodzeniem 
małych naczyń (retinopatia, choroba nerek), 
dużych naczyń (choroba wieńcowa, zawał 
serca czy udar mózgu) oraz nerwów (polineu-
ropatie).
Gospodarka węglowodanowa naszego orga-
nizmu jest kontrolowana przez dwa hormony 
trzustkowe – insulinę i glukagon. Rolą gluka-
gonu jest podniesienie stężenia glukozy, która 
jest głównym paliwem dla mózgu, w momen-

O czym 
warto pamiętać, 
by trzymać cukier 
w ryzach?
Magdalena Olańska, dietetyk

Cukrzyca –szczególnie ta nabyta, czyli 
typu 2 – jest jedną z najczęstszych cho-
rób w krajach rozwiniętych. W 2019 roku 
Główny Urząd Statystyczny szacował, 
że na cukrzycę w Polsce cierpi aż 2,1 mln 
osób powyżej 15 roku życia, czyli około 
6,5% całego dorosłego społeczeństwa w 
naszym kraju. Jest to choroba cywiliza-
cyjna, czyli związana z nieprawidłowym 
stylem życia. Aby się przed nią chronić, 
warto zrozumieć skąd się bierze.

tach głodzenia. Insulina – wydzielana, gdy 
stężenie glikemia wzrasta – powoduje wcią-
ganie glukozy do komórek tkanki mięśniowej 
oraz tkanki tłuszczowej, gdy stężenie gluko-
zy przekracza zapotrzebowanie organizmu. 
Duże wzrosty stężenia cukru we krwi powo-
dują wysokie wyrzuty insuliny, a w efekcie 
odkładanie się nadmiaru tłuszczu. Przyczynia 
się to do rozwoju zjawiska insulinooporności, 
czyli sytuacji, w której komórki organizmu tra-
cą wrażliwość na insulinę,a to pierwszy krok 
do cukrzycy typu 2.
Dieta cukrzycowa
Jak zatem wspierać naszą gospodarkę wę-
glowodanową, by stężenia cukru we krwi po-
zostawały w normie? Podstawą jest zdrowa, 
zbilansowana dieta bogata w warzywa i owo-
ce oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. 
Istotnym czynnikiem w doborze produktów 
w diecie cukrzycowej jest indeks glikemiczny 
(IG). Wskaźnik ten umożliwia ocenę jak bardzo 
dany produkt podwyższa glikemię. Punktem 
odniesienia jest czysta glukoza, której IG=100. 

Produkty o niskim indeksie glikemicznym 
(≤55) to np. większość warzyw, rośliny strącz-
kowe, owoce (np. maliny, jagody, porzeczki, 
mandarynki), brązowy ryż, kasze (np. pęczak 
i gryczana), pieczywo pełnoziarniste oraz na-
biał (poza owocowymi serkami i jogurtami, 
które często są dosładzane).

Wysoki IG mają z kolei produkty, których spo-
życie powoduje nagły i wysoki wzrost glukozy 
we krwi. Głównym winowajcą są oczywiście 
słodycze, wyroby cukiernicze, batoniki, cu-
kierki i słodkie napoje jak cola czy oranżada, 
które zawierają duże ilości cukrów prostych. 

Pułapką mogą okazać się produkty, na któ-
rych etykiecie widnieje informacja “bez do-
datku cukru” – często oznacza to, że produkt 
zawiera tak zwane cukry naturalne, czyli po-
chodzące z owoców. Produkty takie mogą 
zawierać nawet więcej cukru niż zwykły cze-
koladowy batonik! Dlatego bardzo istotne 
jest czytanie na etykiecie zarówno składu 
produktów, jak i ich wartości odżywczych. Je-
śli jesteśmy wielkimi wielbicielami słodkości, 
to nie musimy z nich całkowicie rezygnować. 
Wystarczy zamienić przetworzone produkty 
na zdrowe alternatywy. Świeże owoce, choć 

bogate w cukry proste, zawierają także duże 
ilości błonnika, który spowalnia wchłanianie 
glukozy z przewodu pokarmowego, obniżając 
ich indeks glikemiczny. Soki owocowe mogą 
być dobrym zamiennikiem dla słodzonych na-
pojów, jednak trzeba pamiętać, że są pozba-
wione większości błonnika z owoców, dlatego 
powinniśmy spożywać je z rozwagą.

Zdrowe alternatywy
Jeśli chodzi o produkty zbożowe, to najlepsze 
są oczywiście te najmniej przetworzone. Nasz 
organizm podziękuje nam za wymianę białe-
go, pszennego pieczywa na jego wersję razo-
wą i pełnoziarnistą – pozwoli nam to nie tylko 
na obniżenie glikemii i zlikwidowanie nagłego 
wyrzutu insuliny, ale również sprawi, że dłu-
żej będziemy syci. Zamiast gotowanych ziem-
niaków (których indeks glikemiczny wynosi 
blisko 100) warto wybrać kaszę, na przykład 
gryczaną lub jęczmienny pęczak, albo brą-
zowy ryż. Inną alternatywą jest stosunkowo 
nowe w naszej kuchni pseudozboże, czyli ko-
mosa ryżowa (inaczej quinoa) o indeksie gli-
kemicznym wynoszącym zaledwie 35.
Kontrowersyjną kwestią jest stosowanie sło-
dzików w codziennej diecie. Choć mają bardzo 
niski IG i nie podwyższają stężenia insuliny we 
krwi, to jednak niektóre badania sugerują, że 
ich nadmierne spożycie może powodować 
niekorzystne objawy, takie jak zespół rozrostu 
bakterii jelitowych. Gdy bardzo brakuje nam 
słodkich smaków, można rozważyć przeką-
skę, która zawiera słodzik zamiast cukru, ale 
należy podchodzić do tego ostrożnie.
Obok prawidłowej diety, czynnikiem obniża-
jącym glikemię jest zdecydowanie aktywność 
fizyczna. Nawet umiarkowana – na przykład 
spacer lub lekkie ćwiczenia w domu – powo-
duje, że mięśnie zużywają więcej glukozy, któ-
ra nie ma szans spowodować hiperglikemii 
lub odłożyć się w postaci tkanki tłuszczowej. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca 
co najmniej 30 minut umiarkowanego wysiłku 
fizycznego 5 razy w tygodniu lub co najmniej 
20 minut intensywnego wysiłku 3-4 razy 
w tygodniu. Dlatego po zjedzeniu słodkiego 
posiłku warto wybrać się na spacer – pomoże 
nam to zarówno utrzymać cukier w ryzach, jak 
i zachować prawidłową sylwetkę. ■
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Rozwój technologii, 
komunikacji, elektroniki 

i globalizacja sprawiły, że naszym 
organizmom przychodzi mierzyć się 

z wyzwaniami, z którymi pokoleniu naszych 
dziadków czy rodziców nie było dane się zmagać. 
Chodzi nie tylko o natłok informacji, ale również, 

a właściwie przede wszystkim, o ogrom substancji,  
na działanie których codziennie jesteśmy narażeni.

dietetyk, propagator zdrowego odżywiania. Brała udział 
w programach organizowanych przez Polskie 
Towarzystwo Dietetyki (m.in. Mądre żywienie, 

zdrowe pokolenie oraz 1000 wizyt dla 
serca), do którego należy.

Dietetyczny
detoks

Magdalena Olańska

Zanieczyszczenia środowiska, metale cięż-
kie, pestycydy, konserwanty i różnego ro-
dzaju chemikalia – to tylko kilka z zagrożeń. 
Wszystkie te czynniki oddziałują toksycznie 
na nasz organizm, zakłócając czynności na-
rządów i tkanek. Nie zawsze wiążemy ciągły 
brak energii, zmęczenie, problemy z koncen-
tracją, podkrążone oczy czy ziemisty kolor 

skóry z toksynami i substancjami obcymi, 
które codziennie dostają się do naszego ciała. 
A przecież plastikowe opakowania produktów 
żywnościowych, detergenty, dezodoranty, ar-
tykuły gospodarstwa domowego, lekarstwa 
i kosmetyki czy zanieczyszczenia wody i po-
wietrza nie pozostają obojętne dla naszych 
organizmów.

Ciało, które potrafi się bronić
Na szczęście nasze ciało wyposażone jest 
w różne mechanizmy detoksykacji, które po-
magają nam pozbyć się substancji obcych z 
organizmu. Wątroba, płuca, skóra, jelito gru-
be i nerki to główne organy odpowiedzial-
ne za usuwanie toksyn. Niestety, naturalne 
mechanizmy nie zawsze są wystarczające. 
Nieustanne narażenie na toksyny sprawia, 
że drogi odtrucia organizmu bywają przeła-
dowane. Przykładowo, wątroba nie radzi so-
bie z utylizowaniem leków i innych odpadów, 
przez co dochodzi do kumulacji rozmaitych 
substancji w tkankach ciała. To przekłada się 
na rozmaite problemy zdrowotne. Dodając do 
tego nieodpowiednią dietę, dokładamy dodat-
kowej pracy naszym narządom. Dlatego wła-
śnie tak istotne jest zadbanie o adekwatną 
dietę oczyszczającą i wspomaganie naszych 
organów odpowiednimi substancjami, nie-
zbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowa-
nia.
Co oznacza dieta oczyszczająca?
Istnieją pewne wytyczne, adekwatne dla 
wszystkich. Do głównych należą:
• 

• 

• 

• 
•
• 

Głodówka?
W pewnych kręgach zwykło się również wychwalać 
przeprowadzanie „głodówek” leczniczych, czyli po-
wstrzymywania się od spożywania pokarmów przez 
pewien okres czasu, w celu odtrucia organizmu. Ist-
nieje grupa osób, która regularnie przeprowadza 
np. tygodniowe głodówki, pijąc w tym czasie jedynie 
wodę, i zdecydowanie wychwala rezultaty. Przepro-
wadzanie głodówek zdecydowanie nie jest jednak dla 
wszystkich. Jest też wątpliwe z medycznego punktu 
widzenia i w ich miejsce zazwyczaj poleca się robie-
nie od czasu do czasu dni warzywno-owocowych. 
Niewątpliwie jest to sposób mniej drastyczny dla or-
ganizmu. Na koniec ważne jest, aby pamiętać, że od-
truwanie, w przypadku każdego organizmu, będzie 
wyglądało odrobinę inaczej a także, że ze względu na 
stan zdrowia oraz stopień nasycenia ciała substan-
cjami aktywnymi, spodziewane efekty mogą przyjść 
po dłuższym czasie. Niewątpliwie jednak każdy, na-
wet najmniejszy krok w kierunku zmniejszenia obcią-
żenia toksynami przybliża nas do zdrowia i lepszego 
samopoczucia. Warto zacząć już dziś! ■

Dzięki ekstraktowi z liści rozmarynu wspiera: 
   Trawienie
   Pracę wątroby, dróg żółciowych i jelit
   Produkcję soków trawiennych

Zawiera aż 5 składników!

Travitabs
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Więcej informacji na www.silesianpharma.pl

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

• do jednodniowej głodówki  
nie trzeba się przygotowywać,

• głodówka najlepiej usuwa toksyny,
• herbatki przeczyszczające  

wspomagają detoks,
• restrykcyjna dieta to najlepszy spo-

sób na oczyszczenie organizmu,
• diety jednoskładnikowe  

pomagają oczyścić  
organizm.

ograniczenie ekspozycji na toksyny (tj. wy-
eliminowanie produktów, które mogą być 
zanieczyszczone, np. hodowlanego mięsa, 
dużych ryb drapieżnych, konwencjonalnego 
nabiału),
rezygnacja z przetworzonych produktów 
spożywczych,
zwiększenie ilości spożywanych warzyw 
i owoców,
odpowiednie spożycie wody mineralnej,
aktywność fizyczna,
korzystanie z sauny i masażu limfatycznego 
(wedle możliwości).

Warto 
również wspomóc się  
ziołowymi naparami 

(takimi jak skrzyp, pokrzywa, 
czystek czy rumianek), a także 

dołączyć do diety zioła i przyprawy  
przyspieszające oczyszczanie 

oraz regenerację komórek 
wątroby (ostropest plamisty, 

kurkuma, imbir, cynamon, 
kolendra).

Reklama
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Herbatki dla całej rodziny

Więcej informacji o produktach na 
www.silesianpharma.pl

Pozwól sobie 
na chwilę przyjemności 
z pysznymi herbatkami
Rodzina Zdrowia 

bez dodatku barwników 
bez dodatku aromatów
o wspaniałym smaku 
i aromacie
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego 
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Ten i inne poradniki znajdziesz na
www.silesianpharma.pl 

zeskanuj 
kod QR


