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gardła

Marta Kubacka

Wyroby medyczne

Jesienno-zimowe miesiące
to typowa pora gardłowych
dolegliwości.
Z jednej strony spada nasza
odporność, z drugiej w powietrzu
aż roi się od drobnoustrojów
chorobowych. I stan zapalny
gardła gotowy.

Dla dorosłych
i dzieci powyżej
1. roku życia

Dla dorosłych
i dzieci powyżej
6. roku życia

Dla dorosłych
i dzieci powyżej
1. roku życia

Więcej informacji oraz pełna oferta produktów dostępna jest na
www.silesianpharma.pl

Szczególnie narażone są
na niego osoby starsze,
kobiety w ciąży i dzieci, ale
konia z rzędem każdemu, kto
przeżyje sezon przeziębień bez
charakterystycznego drapania
i bólu w gardle.

Stan zapalny w gardle powstaje
na skutek wnikania przez skórę
i błonę śluzową w obrębie jamy
ustnej drobnoustrojów chorobotwórczych. Organizm próbuje się przed nimi bronić, zwiększając produkcję leukocytów.
W wyniku walki białych krwinek
z patogenami powstaje stan
zapalny. Może być wywołany
przez wirusy, bakterie i grzyby.
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Wirusowe zapalenie gardła
Wirusowe zapalenie gardła jest najczęściej spotykanym schorzeniem gardła
w okresie jesienno-zimowym. Stan zapalny gardła wywołują wirusy, takie jak
rynowirusy, enterowirusy czy adenowirusy, ale też wirus grypy, opryszczki czy cytomegalii. Wirusy przenoszą się głównie
drogą kropelkową lub przez zanieczyszczone wydzieliną ręce. Głównymi objawami wirusowego zapalenia gardła są: suchość w gardle, ból, swędzenie, drapanie.
Schorzeniu może towarzyszyć suchy kaszel, trudności z przełykaniem i gorączka.
Dolegliwości często ustępują same lub po
zastosowaniu domowych sposobów na
ból gardła. Stan zapalny zwykle utrzymuje się do 7 dni.

Bakteryjne zapalenie gardła
Objawy bakteryjnego zapalenia gardła są
bardziej nasilone w porównaniu do zapaleń wirusowych. Zazwyczaj jest to ból
gardła, drapanie, pieczenie, chrypka. Często chory gorączkuje, czuje się osłabiony
i rozbity. Nie ma też apetytu z powodu
bólu i podrażnienia gardła. W badaniu
można zauważyć ropne naloty na tylnej
ścianie gardła i powiększenie węzłów
chłonnych. Często bakteryjnemu zapaleniu gardła towarzyszy zapalenie migdałów. Gdy bólowi gardła towarzyszy
wysoka gorączka, bóle kostno-stawowe,
a u małych dzieci pojawiają się wymioty
i ropny nalot, prawdopodobnie mamy do
czynienia z anginą.

Grzybicze zapalenie gardła
Główną przyczyną grzybiczego zapalenia gardła są drożdżaki. Chorobę charakteryzuje biały nalot na migdałkach i ścianie gardła. Gardło boli i jest zaczerwienione. Zazwyczaj ta dolegliwość pojawia się
jako powikłanie po niesłusznie zastosowanej antybiotykoterapii,
kiedy odporność jest mocno osłabiona. Zapalenie gardła może być
również konsekwencją grzybiczego zapalenia jamy ustnej. Ten stan
zapalny dotyka najczęściej osoby starsze, które noszą protezy zębowe.

Apteczne sposoby na ból gardła
Produkt na ból gardła należy dobrać w zależności od charakteru stanu zapalnego,
ale też wieku i stanu zdrowia pacjenta. Co
innego będzie odpowiednie dla dzieci, co
innego dla diabetyków, którzy tabletkami
z cukrem niepotrzebnie podniosą sobie poziom cukru we krwi. Dlatego nie wahajmy
się pytać o poradę farmaceutów. Doświadczony farmaceuta zada kilka pytań o inne
objawy poza bólem gardła, czas trwania
dolegliwości, niedawno przebyte infekcje,
które nawet po wyleczeniu mogą powodować niegroźne drapanie w gardle, i będzie
w stanie dobrać najbardziej optymalny
produkt. − Na uczucie drapania polecane
są wyroby medyczne powlekające na bazie
porostu islandzkiego lub prawoślazu. Są to
produkty bezpieczne, które często można
podać nawet kobietom w ciąży. W przypadku bólu warto zastosować chemiczne
odkażacze (np. chlorek benzoksoniowy,
alkohol dichlorobenzylowy, amylometakrezol, chlorchinaldol) wraz z substancją

znieczulającą miejscowo (lidokaina, benzokaina). Substancje te występują w różnych
postaciach: tabletek do ssania bądź aerozoli – wyjaśnia Michał Kasiak, farmaceuta.
Rozwiązaniem, po które chyba najczęściej
sięgamy w przypadku stanu zapalnego gardła, są tabletki do ssania. Dają szybki efekt
ulgi, ale nie należy przekraczać zalecanych
dawek (5−6 dziennie). Częstsze stosowanie
może prowadzić do podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej i przewodu pokarmowego oraz powodować reakcje alergiczne.
W przypadku łagodzenia bólu u dzieci
sprawdzają się spraye do gardła (np. z porostem islandzkim lub prawoślazem).
W bakteryjnych stanach zapalnych gardła
konieczny będzie antybiotyk. Natomiast
zastosowanie go w przypadku wirusówki
może doprowadzić do zaburzenia naturalnej flory bakteryjnej gardła, co w konsekwencji może prowadzić do zakażenia
grzybami. ■

Domowe sposoby na ból gardła
Ból gardła to nic przyjemnego, więc nic
dziwnego, że szybko chcemy go złagodzić. W tym celu można sięgnąć po produkty apteczne albo uciec się do bardzo
modnych ostatnio sposobów domowych. Jeżeli zależy nam na leczeniu
metodami naturalnymi, najprościej zastosować odpowiednią płukankę. Płukanie gardła ma działanie odkażające i
przeciwzapalne, należy je wykonywać
kilka razy dziennie. Do sporządzenia
roztworu można użyć szałwii, rumianku, tymianku lub kwiatu czarnego bzu.
Sprawdzonym sposobem, stosowanym
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od lat jest syrop z cebuli. Do syropu można
dodać również czosnek, który jest naturalnym
antybiotykiem. Pomocne bywają również inhalacje olejkami eterycznymi – eukaliptusowym, sosnowym lub z mięty pieprzowej.
W czasie leczenia zapalenia gardła należy
unikać dymu tytoniowego i zakurzonych pomieszczeń, ponieważ dodatkowo podrażniają
śluzówkę gardła. Ponadto warto utrzymywać
wysoką wilgotność w pomieszczeniu. Jeżeli domowe sposoby nie przyniosą ulgi, warto
skorzystać z aptecznej oferty do walki z bólem gardła – tabletek do ssania, płukanek, aerozoli i syropów.

Czy wiesz, że...
Kaszel jest objawem wirusowego
zapalenia gardła?
Rzadko występuje przy stanie
zapalnym wywołanym przez
bakterie.
90% infekcji jest spowodowana
przez wirusy.
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ABC witaminy
Co warto wiedzieć o tej najpopularniejszej
w sezonie infekcji witaminie?
Co może stać się w przypadkach
jej niedoboru lub nadmiaru?
Edyta Wara-Wąsowska

Popularna witamina C, czyli właściwie kwas
askorbinowy, pełni w ludzkim organizmie
wiele funkcji – m.in. dezaktywuje wolne rodniki, chroniąc tym samym białka i inne struktury.
Dodatkowo reguluje ciśnienie krwi i optymalizuje stężenie glukozy. Przez większość osób
jest utożsamiana ze środkiem wspomagającym leczenie infekcji. Witamina C jest odpowiedzialna m.in. za regenerację błony śluzowej i tkanki łącznej, które zostały uszkodzone
w wyniku choroby, jednak udowodniono, że jej
przyjmowanie nie skraca procesu chorobowego i nie łagodzi objawów infekcji.
Co zatem warto jeszcze wiedzieć o witaminie C i kiedy warto ją suplementować?
Mit o leczeniu przeziębienia witaminą C
W świadomości społeczeństwa mocno zakorzeniło się przekonanie o skuteczności witaminy C w leczeniu infekcji – np. przeziębienia.
Mit został obalony przez lekarzy – badali oni
wpływ suplementacji kwasu askorbinowego
podczas infekcji, przede wszystkim na długość jej trwania i łagodzenie objawów. Okazało się, że nie odnotowano żadnego szczególnego działania – witamina C pomagała jedynie
w szybszej regeneracji śluzówki. Nie udowod-
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niono również, by przyjmowanie kwasu
askorbinowego miało wpływ na zwiększenie odporności.
Zbawienny wpływ na układ krwionośny
Witamina C pełni za to wiele innych, równie
pożytecznych funkcji. Niewiele osób zdaje
sobie sprawę, jak ogromny wpływ ma np.
na układ krwionośny. Kwas askorbinowy
nie tylko wzmacnia i uszczelnia naczynia
krwionośne, a także wspomaga wchłanianie żelaza (uczestniczącego w wytwarzaniu czerwonych krwinek).
Przeciw procesom starzenia się
Każdy z nas zastanawia się, jak zatrzymać
proces starzenia się. Pomocna może okazać się właśnie witamina C, zapobiegająca działaniu wolnych rodników. Wpływa
również na wytwarzanie kolagenu i utrzymywanie jego prawidłowego poziomu
– to z kolei pomaga w utrzymaniu zdrowej, jędrnej skóry, pozbawionej głębokich
zmarszczek. Witamina C bierze udział także
w regeneracji witaminy E w organizmie, co
również ma wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci.

Niedobór i nadmiar witaminy C
– objawy i zalecane dawki
O ile możliwość niedoboru witaminy C wydaje się oczywista (np. na skutek źle skonstruowanej diety), o tyle znacznie trudniej
wyobrazić sobie przedawkowanie kwasu
askorbinowego. Jak najbardziej jest to jednak możliwe. Zalecane dzienne spożycie
waha się między 75 mg (dla kobiet) a 90/100
mg (dla mężczyzn). Większe zapotrzebowanie na witaminę C mają cukrzycy, alkoholicy, palacze i chorujący na nadciśnienie
tętnicze.
Witaminę C ciężko jest przedawkować (ze
względu na jej wydalanie wraz z moczem
i potem), ale nadal jest to możliwe. Jeśli
dzienne spożycie kwasu askorbinowego
przekroczy 1000 mg, to mogą pojawić się
takie objawy, jak bóle brzucha, nudności,
biegunka czy wysypka skórna. Zdrowa dieta to nie wszystko. Aby nie utracić witaminy
C, spożywając warzywa czy owoce, warto wybierać je w surowej postaci, jak najświeższe, cienko obierać i przede wszystkim – przygotowywać tuż przed podaniem
(dotyczy to także sałatek i surówek).
Niedobór witaminy C występuje przy zbyt
niskim spożyciu owoców i warzyw. ■

Do objawów niedoboru kwasu
askorbinowego należą:
• osłabienie,
• spadek wagi,
• wolno gojące się rany,
• łatwo powstające siniaki,
• męczliwość,
• bóle kostno-stawowe,
• obrzęki kończyn,
• krwawienie dziąseł,
• rogowacenie naskórka,
• zaburzenia neurologiczne,
• a nawet depresja.

Czy wiesz, że...
Dzięki zapobieganiu
niszczycielskiemu
wpływowi wolnych
rodników witamina C
chroni też komórki
mózgowe, co może
przełożyć się na
zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia niektórych
chorób neurologicznych,
Zwiększone spożycie
witaminy C może także
w pewnym stopniu
złagodzić przebieg chorób
tego rodzaju.
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Probiotyki

czyli dobre bakterie
Kto i kiedy powinien
je spożywać?
Beata Kubiś

Probiotyki kojarzą się nam z preparatami podawanymi podczas kuracji antybiotykiem, gdy jesteśmy chorzy. Mają
one jednak znacznie szersze zastosowanie, z którego często nie zdajemy sobie
sprawy. Co więcej, probiotyki to nie tylko
apteczne preparaty, ale także produkty spożywcze, które często znajdziemy
w swoich domach.
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• wspierają układ immunologiczny
– probiotyki chronią przed działaniem
szkodliwych drobnoustrojów wywołujących
choroby i zakażenia, zwiększając odporność,
• wspomagają wchłanianie składników
odżywczych i witamin,
• pomagają zapobiegać biegunkom,
a także innym dolegliwościom związanym
z układem pokarmowym,
• u osób starszych mają wpływ na obniżenie
złego cholesterolu,
• łagodzą objawy alergii u dzieci,
zmniejszają dolegliwości związane
z nietolerancją laktozy,
• usprawniają proces trawienia.

Naturalne probiotyki – gdzie je znaleźć?

Jak działają probiotyki?
Probiotyki to doustne preparaty, w których skład wchodzą pojedyncze lub mieszane hodowle żywych szczepów mikroorganizmów. Mają one dobroczynny
wpływ na nasz organizm. Po dostaniu się
do przewodu pokarmowego namnażają się i chronią naszą mikroflorę jelitową
podczas kuracji antybiotykiem. Ich działanie nie ogranicza się jednak tylko do wspierania antybiotykoterapii, mają znacznie
szerszy wachlarz zastosowań.
Probiotyki charakteryzują się specyficznymi cechami, dzięki którym korzystnie
wpływają na układ pokarmowy. Po pierwsze, są odporne na kwasy żołądkowe, co

Działanie probiotyków

sprawia, że skutecznie przedostają się do
jelit. Co więcej, posiadają zdolność przylegania do nabłonka jelit, dzięki czemu mogą
się tam kolonizować i namnażać. Potrafią
również umiejętnie bronić się przed drobnoustrojami patogennymi występującymi
w jelitach. Najczęściej stosowane w probiotykach drobnoustroje to pałeczki z gatunku Lactobacillus acidophilus (bakterie
kwasu mlekowego), L. plantarum, L. rhamnosus, Bifidobacterium bifidum i B. longum.

Probiotyki to nie tylko produkty znane nam z aptecznej półki, znajdziemy
je również w żywności. Naturalne probiotyki to przede wszystkim
jogurty, mleko acidofilne, maślanki, a także kefiry zawierające żywe kultury bakterii. Aby produkty te mogły być
uznane za probiotyczne, powinny w 1 gramie zawierać minimum 10 mln jednostek bakterii Bifidobacterium lub 100 mln bakterii Lactobacillus.
Wybierając probiotyk, należy zwrócić uwagę na skład produktu – im mniejsza liczba
składników, tym lepiej. Pamiętajmy też, że
dobrej jakości probiotyk nie powinien zawierać cukru. Współcześnie wielu producentów żywności reklamuje swoje produkty jako te zawierające dobre bakterie.
Niestety, nie zawsze jest to prawda, dlatego tak ważne jest sprawdzanie etykiet
produktów, które wkładamy do sklepowego koszyka. Najkorzystniej dla naszego
zdrowia jest spożywać probiotyki własnej
produkcji. Oprócz produktów mlecznych bakterie mlekowe znajdziemy również w popularnych domowych kiszonkach, takich jak ogórki czy kapusta. Te ze sklepów konserwowane są
środkami, które osłabiają ich dobroczynne działanie.
Naturalnym probiotykiem jest również domowej roboty
kwas chlebowy. ■
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Czosnek i cebula

Jak odżywiać się
w trakcie choroby
Małgorzata Cyran
technolog żywności i żywienia człowieka

Podatność na sezonowe infekcje dotyczy niemal każdego z nas. Gdy jakaś już
nas złapie, to pragniemy jak najszybciej
wrócić do pełni zdrowia. Pomóc nam
w tym może włączenie do posiłków
niektórych pokarmów, które zawierają
cenne elementy wspierające nasze komórki odpornościowe.

Miód

W okresie występowania przeziębień
i grypy warto sięgać po miód pszczeli,
który ma niezwykle bogaty skład chemiczny. Oprócz cukru zawiera białko
i składniki mineralne, tj. potas, wapń, żelazo, mangan, fosfor, miedź oraz kobalt.
Ponadto jest bogaty w witaminy C, H, PP
oraz witaminy z grupy B. Miód posiada w
swoim składzie również kwasy organiczne, np. mlekowy i jabłkowy. Dzięki takiej
kompozycji elementów jest dla nas cennym produktem odżywczym, a poprzez
obecność w nim nadtlenku wodoru ma
właściwości antybakteryjne.
Miód działa stymulująco na nasz układ
immunologiczny, dzięki czemu wzmacnia odporność organizmu. Substancje
zawarte w miodzie posiadają właściwości detoksykacyjne, które łatwo wiążą
trujące związki, prowadząc do ich rozpuszczenia i wydalenia z moczem.
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Spośród warzyw czosnek i cebula są produktami mającymi wyjątkowe właściwości.
Obecne w nich związki siarki uwalniają się
podczas rozdrabniania i wykazują działanie
przeciwgrzybiczne oraz przeciwbakteryjne.
Najlepiej spożywać je w postaci surowej, gdyż
wysoka temperatura jest w stanie rozłożyć
dobroczynne związki. Warzywa te w postaci
nieprzetworzonej łatwo włączyć do przygotowywanej sałatki, twarogu, zimnych sosów
oraz pesto.

Sok brzozowy

Od wielu stuleci sok brzozowy stanowił lek na
wiele chorób, także tych powiązanych ze stanami obniżonej odporności. Działo się tak ze
względu na jego bogaty skład chemiczny, który obfituje w składniki takie jak: glukoza, fruktoza, witaminy z grupy B, aminokwasy, kwasy
organiczne i peptydy. Przede wszystkim zawiera on jednak składniki mineralne niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania odporności
oraz zachowania homeostazy organizmu, czyli
wapń, potas, magnez, sód, cynk, mangan, żelazo, miedź oraz chrom.

Dżemy i przetwory z aronii
oraz czarnej porzeczki

Przetwory z owoców aronii i czarnej porzeczki mają wiele prozdrowotnych właściwości.
Stanowią bogate źródło antyoksydantów,
dzięki którym działają na nasz organizm antystresowo. Ponadto mają na niego oczyszczający wpływ, ponieważ posiadają zdolność
usuwania toksyn i metali ciężkich. Produkty
te spożywane zarówno w postaci świeżej, jak
i przetworzonej, dodają energii oraz usuwają
zmęczenie towarzyszące grypie i przeziębieniu. Aronia jest owocem niezwykle bogatym
w związki polifenolowe, w tym: antocyjaniny,
procyjaniny oraz kwas chlorogenowy, dzięki którym jest w stanie zwiększyć pojemność
przeciwutleniającą płynów ustrojowych.
Poprzez taki mechanizm skutecznie hamuje
stres oksydacyjny naszych komórek, który ma
miejsce w okresie trwania wielu chorób i schorzeń. Z kolei czarna porzeczka, podobnie jak
aronia, jest obfitym źródłem antyoksydantów,
a ponadto posiada wysoką zawartość witaminy C i innych składników mineralnych, a w tym
cynku, potasu, wapnia, magnezu, fosforu oraz
jodu, żelaza i manganu. Owoc ten ma właściwości wysoce przeciwzapalne oraz ochronne
dla naszego układu pokarmowego, a tak duża
dawka składników mineralnych jest w stanie
szybko wspomóc naszą odporność.

Kiszonki

Kiedy kończy się czas, w którym możemy cieszyć się świeżymi warzywami, warto sięgnąć
po ich przetwory w postaci kiszonych ogórków, kapusty, a także soków z kiszonych warzyw, np. buraków.
Wszystkie te produkty zawierają składniki wykazujące działanie prozdrowotne dzięki obecności witamin A, C, E (o właściwościach przeciwutleniających), PP, K, a także wielu innych
z grupy B. Na dodatek są one bogatym źródłem
błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych, tj. wapnia, potasu, żelaza, magnezu, fosforu. Oprócz obecności bioaktywnych
składników dodatkowo posiadają bakterie
kwasu mlekowego, którym po spożyciu możemy zawdzięczać odpowiednią regulację pracy
układu pokarmowego, poprzez usprawnienie
perystaltyki jelit, a także pomoc w zwalczaniu
chorobotwórczych patogenów.

Imbir

Jest to niezwykle cenny korzeń roślinny używany zarówno w fitoterapii, jak i medycynie
konwencjonalnej. Wykazuje działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwbólowe, co doskonale sprawdza się, gdy już
dotknie nas choroba. Wówczas nie ma nic lepszego niż ciepła herbata z imbirem, stanowiącym dla naszego ciała naturalny antybiotyk. ■

DIETA W CIĘŻSZEJ CHOROBIE
W poważniejszych przypadkach, takich jak
choroby przewlekłe, rekonwalescencja po
operacjach czy inne ciężkie choroby, dietę
można uzupełniać o dostępne na rynku preparaty odżywcze o bogatym składzie, zawierające skondensowane dawki witamin, białek,
tłuszczów i węglowodanów.
Wsparcie odporności z Rodziną Zdrowia / 10

Herbatka owocowo-ziołowa

Reklama

Herbatka dla całej rodziny
Zawiera między innymi:
korzeń imbiru
skórkę z cytryny
kwiat bzu czarnego
rooibos
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Curry
W powszechnej świadomości curry jest jedną
z najbardziej kojarzonych z Indiami przypraw.
Tak naprawdę stanowi jednak mieszankę
przyprawową, która w kuchni indyjskiej w takiej formie używana jest rzadko, a sama nazwa „curry” to po prostu najpopularniejsze rodzime danie. Głównym składnikiem curry jest
sproszkowana kurkuma, a wśród jej innych
składników wymienić można m.in. kolendrę,
gałkę muszkatołową, czarny pieprz, chili, kmin
rzymski oraz czosnek. Kompozycja mieszanki
może się odrobinę różnić proporcjami oraz
dodatkami. Rozgrzewające curry nadaje się
zarówno do szerokiej palety potraw mięsnych, jak i wegetariańskich. Stanowi idealny
dodatek do ryżu, sosów oraz zup. Właściwości curry naturalnie łączą w sobie zdrowotne
zalety kurkumy oraz pozostałych składników.
Warto zaznaczyć, że według badań towarzystwo czarnego pieprzu wzmacnia działanie
kurkumy i ułatwia jej przyswajanie. Mieszanka
curry poprawia przemianę materii, działa antybakteryjnie, i przeciwzapalnie.
Garam masala
Nazwa popularnej indyjskiej mieszanki dosłownie oznacza „ostre przyprawy”. W składzie tej rozgrzewającej kompozycji znajdziemy: chili, kumin, cynamon, goździki, pieprz,
gałkę muszkatołową, kozieradkę czy nasiona
kopru. Poszczególne dodatki tradycyjnie mogą
się jednak różnić – zależnie od regionu oraz
od konkretnej potrawy, do której się ją doda-

na

Feeria barw i bogactwo aromatów – to charakterystyka przypraw rodem z Indii. Od wieków znane są ze swoich rozgrzewających
właściwości, dzięki czemu stanowią idealny dodatek do potraw z jesienno-zimowego
menu. Dlaczego warto po nie sięgać? Jaki
mają wpływ na nasz organizm?
Kuchnię indyjską powszechnie uznaje się za
jedną z najzdrowszych na świecie. Na miano
to zasługuje ze względu na niskie spożycie
mięsa, szerokie zastosowanie warzyw i roślin strączkowych, a także właśnie dzięki dodatkowi charakterystycznych przypraw.
Kurkuma
Ta popularna przyprawa wykorzystywana
jest najczęściej w formie sproszkowanej, którą uzyskuje się z tartego korzenia rośliny. Jej
intensywny, żółtopomarańczowy kolor odpowiedzialny jest za charakterystyczne zabarwienie tradycyjnych dań z Indii.
Kurkuma działa wspomagająco na pracę wątroby, reguluje procesy trawienne, a także
pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu. Zawarta w niej kurkumina to silny antyoksydant – kurkuma niszczy wolne rodniki,
ponadto wzmacnia układ odpornościowy i wykazuje właściwości przeciwzapalne. Ta wyjątkowa przyprawa ma też dobroczynny wpływ
na układ oddechowy, wspomagając proces
oczyszczania płuc. Według badaczy może też
zapobiegać chorobom neurologicznym, w tym
demencji, chorobie Alzheimera czy
stwardnieniu rozsianemu.

e herbat

ki

Alicja Krawczak

Asafetyda
Przyprawa ta
ma intensywny,
niezbyt przyjemny
zapach, ale dodawana w niewielkiej ilości
znakomicie wpływa na
smak całego dania i odczuwanie innych przypraw. Stosowana jest czasem jako
substytut czosnku i cebuli. Znakomicie wpływa na
funkcjonowanie wątroby, a także przeciwdziała
wzdęciom, co sprawia, że szczególnie warto dodawać ją do potraw z roślinami strączkowymi.
Asafetyda pomaga w regulowaniu przemiany
materii, dzięki czemu może być sprzymierzeńcem w walce z nadwagą. Wykazuje działanie
wykrztuśne i wspomagające w funkcjonowaniu
układu oddechowego, a także właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Po asafetydę
nie powinny jednak sięgać kobiety w ciąży, a także
osoby z wysoką gorączką oraz objawami wysypki
różnego pochodzenia.

Poz

Indyjskie
przyprawy
na rozgrzanie

je. W nadmiarze może powodować gorzki posmak, dlatego nie należy zbyt długo
gotować dań po jej dodaniu. W starożytnej
medycynie indyjskiej mieszanka ta była
stosowana w celu poprawy samopoczucia,
a także podwyższenia temperatury ciała. Uważa się, że garam masala pomaga
oczyszczać organizm z toksyn, a dodatkowo pobudza również ruchy perystaltyczne
jelit.
Kolendra
Wyrazisty aromat kolendry przypomina
nieco popularny w kuchniach wschodnich
anyż. Jeśli wykorzystujemy ją w postaci liści,
a nie w formie ziaren czy sproszkowanej,
należy dodać ją pod sam koniec gotowania.
Kolendra znakomicie wspomaga trawienie,
działa też przeciwwzdymająco i delikatnie
moczopędnie. Może pomagać w kontrolowaniu poziomu cukru oraz obniżać poziom
cholesterolu. Jest silnym antyoksydantem,
wykazuje właściwości przeciwbakteryjne,
a dodatkowo odświeża oddech.

Więcej informacji oraz pełna oferta produktów dostępna jest na www.silesianpharma.pl/herbatki

Zapalenie
dróg oddechowych

Aby zwalczyć katar, lekarz może zalecić
stosowanie leków obkurczających naczynia błony śluzowej w formie rozpylaczy
donosowych, np. ksylometazolinę. W przypadku nasilonego i uciążliwego suchego
kaszlu można zastosować leki wykrztuśne
i rozrzedzające wydzielinę śluzową. Niektóre z nich, np. syropy ziołowe, są dostępne bez recepty.

Jak uchronić się przed nim
w okresie zimowym?

Leki przeciwwirusowe, takie jak amantadyna lub oseltamiwir, powinny być stosowane wyłącznie, gdy istnieje laboratoryjne
potwierdzenie zakażenia wirusem grypy.
Należy pamiętać także o odpowiednim nawodnieniu oraz odpoczynku, dzięki któremu organizm ma możliwość regeneracji.

Tomasz Waszak

Jak zapobiec zakażeniom
dróg oddechowych?

Okres zimowy to czas, w którym jesteśmy
najbardziej narażeni na zakażenia dróg
oddechowych. Jest to niezwykle częsta
przyczyna wizyt u lekarza. Czy można
temu zapobiec? Jak skutecznie leczyć ból,
gorączkę oraz katar, które towarzyszą tej
chorobie? Czy konieczne w tym przypadku jest włączenie antybiotykoterapii?

Bardzo ważna w okresie jesienno-zimowym jest profilaktyka zakażeń dróg oddechowych. Należy pamiętać, że wirusy
rozprzestrzeniają się drogą kropelkową.
Do zakażenia może więc dojść w środkach
komunikacji miejskiej, gdzie wdychamy wydzielinę z dróg oddechowych osób zakażonych, wydalających ją podczas kaszlu albo
kichania. Do transmisji wirusów dochodzi
także przez kontakt z przedmiotami, które
są skażone przez osoby chorujące (poręcze
lub klamki). Dlatego tak istotne jest izolowanie zakażonych pacjentów oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Co powoduje stan zapalny
dróg oddechowych?
W większości przypadków (aż do 90%) zapalenie dróg oddechowych ma etiologię
wirusową. W takim układzie czas inkubacji
wirusa wynosi średnio 2 dni. Okres zakaźności rozpoczyna się zazwyczaj 1 dzień
przed wystąpieniem dolegliwości i trwa ok.
5 dni.
Jakie objawy towarzyszą stanom
zapalnym dróg oddechowych?
Pierwszymi objawami zapalenia dróg oddechowych mogą być trudności w połykaniu, ból gardła, suchy kaszel oraz uczucie
blokady nosa. Dolegliwości te są spowodoWsparcie odporności z Rodziną Zdrowia / 13

wane przekrwieniem oraz obrzękiem błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
Z czasem dołączają do nich ból głowy oraz
mięśni, ogólne osłabienie, poczucie zimna,
mdłości, a nawet dreszcze.
Należy pamiętać, że zakażenia dróg oddechowych w zdecydowanej większości
są pochodzenia wirusowego, a więc wymagają głównie leczenia objawowego.
Nie ma więc potrzeby, aby włączać antybiotyki, które w takim przypadku powodują selekcję szczepów opornych na
chemioterapeutyki, zaburzają mikroflorę
jelitową oraz narażają pacjentów na działania niepożądane (w szczególności zaburzenia żołądkowo-jelitowe).

opieki długoterminowej oraz kobiety starające się o dziecko lub będące w ciąży. Zdarza
się, że występują odczyny poszczepienne,
takie jak: ból, obrzęk oraz zaczerwienienie
w miejscu podania szczepionki. Objawy te
utrzymują się zwykle do 3 dni, nie utrudniają pacjentom codziennej aktywności i nie
wymagają leczenia. Przeciwwskazaniami
do szczepienia są: alergia na białka mleka
krowiego (nie wchodzą w skład wszystkich
preparatów) i neomycynę, zespół Guillaina
-Barrégo, a także ciężkie reakcje alergiczne
na poprzednie dawki preparatu.

Czy wiesz, że...
Dzieci do 5. roku życia chorują na zakażenia
wirusowe nawet trzy razy częściej niż dzieci starsze.
Za infekcje wirusowe odpowiadać może
ponad 100 różnych rodzajów wirusów!
Zapaleniom górnych dróg oddechowych
nie sprzyja klimatyzacja oraz niewłaściwe
nawilżenie powietrza w mieszkaniu. Warto
pomyśleć o rozwieszaniu mokrych ręczników na kaloryferach lub zaopatrzeniu się
w specjalne nawilżacze powietrza.

Czy warto szczepić się przeciwko grypie?

Sól Emska

Jak złagodzić objawy?

Najefektywniejszym sposobem na uniknięcie zakażenia wirusem grypy jest zastosowanie szczepionki. Konieczne jest coroczne
powtarzanie szczepień, gdyż wirus grypy
podlega szybkim zmianom antygenowym.
Należy podkreślić, że żadna z obecnie dostępnych szczepionek na polskim rynku nie
jest w stanie wywołać grypy, ponieważ nie
zawiera w swoim składzie żywego wirusa.

Dostępne są leki, które łagodzą objawy zakażenia dróg oddechowych. W przypadku
gorączki i dolegliwości bólowych u dorosłych bezpiecznie można stosować ibuprofen (400 mg co 6 godzin, a więc do 1600 mg
na dobę), który jest lekiem przeciwzapalnym, lub paracetamol (od 4 do 5 g na dobę).

Szczepienie wykonuje się domięśniowo
lub podskórnie. Istnieją grupy osób szczególnie narażone na zakażenie – są to między innymi: dorośli powyżej 65. roku życia,
pracownicy służby zdrowia, dorośli i dzieci
z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych, osoby przebywające w zakładach

Sól emska stanowi sposób na kaszel
i zapalenie górnych dróg oddechowych, po który sięgało bardzo często pokolenie naszych babć. Obecnie
wciąż cieszy się ogromną popularnością, choć przez jakiś czas była nieco
zapomniana. Jej działanie polega na
pobudzaniu błony śluzowej do wydzielania śluzu. Sól emska upłynnia również gęsty śluz i umożliwia
łatwiejsze wykrztuszanie. Ponadto
wśród jej cennych właściwości można
wyróżnić zobojętnianie kwaśnych treści żołądkowych. ■
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Beata Kubiś
Codzienne mycie zębów czy kąpiel to nieodłączne czynności, które wykonujemy bez zastanowienia. Jeśli jednak zapytać o to, w jaki
sposób każdego dnia dbamy o nasz nos, większość osób z pewnością miałaby problem z odpowiedzią na to pytanie. Tymczasem okazuje
się, że właściwa higiena jam nosa ma ogromny
wpływ na nasze zdrowie, a także budowanie
odporności.
Błona śluzowa nosa to dość delikatna struktura, wrażliwa na dym papierosowy, pyłki, kurz,
a także suche i gorące powietrze. Razem z rzęskami odpowiada ona za oczyszczanie powietrza, które wdychamy. Jeśli wilgotność powietrza jest zbyt mała, ruchy rzęsek zanikają,
a tym samym do naszego organizmu przedostają się szkodliwe alergeny czy zarazki. Z kolei
zbyt duża wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi bakterii lub grzybów. Zimą, kiedy większość czasu spędzamy w zamkniętych
pomieszczeniach, w których panuje ciepłe i suche powietrze, jesteśmy bardziej podatni na
zachorowania i infekcje.
Rola wydzieliny w nosie
Śluz znajdujący się w nosie stanowi barierę,
która chroni nasz organizm przed wnikaniem
wirusów i bakterii do układu oddechowego.
Wydzielina zawiera substancje, które toczą
walkę z zanieczyszczeniami, toksynami, a także alergenami, nie pozwalając im dostać się do
naszego organizmu. W momencie, gdy nasza
odporność spada i w organizmie zaczyna szerzyć się infekcja, wówczas nos produkuje coraz więcej wydzieliny, która zatyka nam jamy
nosowe i utrudnia oddychanie. Bardzo ważne
jest wtedy prawidłowe usuwanie nadmiaru
wydzieliny.
Higiena nosa podczas przeziębienia
Często gdy dopada nas katar, oczyszczamy
jamy nosowe nieodpowiednio. Zbyt intensywne wydmuchiwanie może podrażnić błonę
Wsparcie odporności z Rodziną Zdrowia / 15

śluzową nosa, co z kolei może doprowadzić
nawet do krwawienia. Oczyszczanie jam nosowych powinno przebiegać delikatnie i spokojnie. Nie należy wprowadzać głęboko do nosa
przedmiotów higienicznych, takich jak chusteczki lub patyczki. Możemy wspomóc się specjalnymi preparatami z apteki, które pomogą
nam uporać się z przykrymi dolegliwościami.
Katarowi często towarzyszą obrzęk nosa, podrażnienie, a także suchość błon śluzowych.
Należy wówczas wybierać preparaty w sprayu
lub w postaci maści, które nie tylko pomogą
udrożnić nos, ale też nawilżą go i zregenerują
błony śluzowe. Wybierając krople lub maść do
nosa, zwróćmy uwagę, aby w swoim składzie
zawierały sól morską, wyciąg z aloesu, minerały, a także kwas hialuronowy. Dzięki tym
składnikom nos szybciej wróci do formy.
W walce z uciążliwym katarem możemy również stosować domowe sposoby, takie jak
np. inhalacje lub kompresy, które z pewnością przyniosą nam ulgę. Pamiętajmy również
o wrażliwej skórze wokół nosa, która nierzadko bywa podrażniona i zaczerwieniona przez
częste pocieranie chusteczkami higienicznymi.
Smarujmy okolice nosa kremem, który złagodzi ból, a także szybko zregeneruje naskórek.
Codzienna pielęgnacja nosa
O nos powinniśmy dbać codziennie, nie tylko
wtedy, gdy jesteśmy chorzy. Szczególną uwagę
należy przykładać do tego, aby pozbywać się
z jam nosa wszelkich zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Możemy delikatnie wydmuchiwać
nos w chusteczki higieniczne lub skorzystać z
szerokiej oferty środków farmaceutycznych,
które wspomogą nas w codziennej pielęgnacji
błon śluzowych nosa. Polecanym sposobem
jest stosowanie izotonicznego roztworu wody
morskiej, którym płuczemy jamy nosowe. Roztwór doskonale nawilży naszą śluzówkę, która codziennie narażona jest na ciepłe i suche
powietrze. Dodatkowo odtworzy fizjologiczne
warunki konieczne do prawidłowej pracy rzę-

sek, a także wydzieliny nosowej. Regularne
Regularne płukanie jam
płukanie jam nosa roztworem wody morskiej
nosa roztworem wody morskiej
pozwala zapobiec częstym infekcjom górnych
pozwala zapobiec częstym infekcjom
dróg oddechowych, ponieważ pozbywamy się
górnych dróg oddechowych, ponieważ
w ten sposób bakterii, wirusów, zanieczyszpozbywamy się w ten sposób
czeń i alergenów. Roztwór, w przeciwieństwie
bakterii, wirusów, a także
do większości kropli do nosa, oczyszcza
zanieczyszczeń i alergenów.
go w sposób naturalny, nie poRoztwór, w przeciwieństwie
wodując obkurczania naczyń
do większości kropli do nosa,
krwionośnych. Co więcej,
oczyszcza go w sposób naturalny,
DZIECIĘCY KATAR
jest bogaty w cenne piernie powodując obkurczania
Umiejętność prawidłowego
wiastki, które nawilżają
naczyń krwionośnych.
wydmuchiwania nosa przez dziecko
błonę śluzową nosa
nabywana jest w wieku ok. 3 lat.
oraz wspomagają jej
Im wcześniej rozpoczniemy
procesy ochronne. ■
wpajanie tego nawyku, tym lepiej!
Ważne, aby dziecko nauczyło się
wydmuchiwania nosa zamiennie
z jednej i drugiej dziurki. Czynność
ta wykonywana jednocześnie
może bowiem podrażniać błonę
bębenkową i prowadzić
do zapalenia ucha.
Reklama

Roztwór soli morskiej
do codziennej higieny
i utrzymania prawidłowych
funkcji nosa
Zawiera naturalną
sól morską
Gulf Stream
Sea Water®

od

6.

miesiąca
życia

Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl

Wyrób medyczny

Jak prawidłowo dbać
o higienę nosa

Odporność zimą?
Postaw na ruch
i naturę
Izabela Kunowska

Zimą, wbrew licznym stereotypom, nie
musimy leniwie leżeć na
kanapie i zmagać się z ciągłym
przeziębieniem. Wystarczy pozostać aktywnym i wdrożyć kilka prozdrowotnych nawyków, by zachować kondycję
i cieszyć się niezawodną odpornością.
Niska temperatura i krótszy dzień niekiedy
zniechęcają do biegania, nordic walkingu czy
nawet wyjścia na spacer. Tymczasem aktywność na świeżym, nawet mroźnym powietrzu
to nie tylko sposób na szczupłą sylwetkę i dobrą kondycje, ale także na wzmocnienie odporności.
W ruchu!
Biegacze często rezygnują z treningów jesienią i zimą w obawie przed wyziębieniem oraz
infekcją. To błąd. Rzeczywiście, po takiej aktywności, przez krótką chwilę odporność spada i wtedy łatwiej zarazić się od osoby chorej.
Jednak regularne przebywanie na świeżym
powietrzu to jedna z lepszych metod na uniknięcie grypy i przeziębienia. Dlaczego? Ponieważ aktywność fizyczna prowadzi do zwiększenia produkcji i aktywności limfocytów, czyli
komórek układu odpornościowego. Organizm
wytwarza wtedy więcej przeciwciał IgG i IgM,
broniących nas przed bakteriami, wirusami
i grzybami. Ponadto ruch obniża poziom hormonu stresu w organizmie, czyli kortyzolu, co
również pozytywnie wpływa na odporność.
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Ubierz się odpowiednio
Tak naprawdę ani zimno, ani
deszcz lub śnieg nie powodują choroby, tylko wirusy i ich nosiciele. Zatem
w sezonie grypowym lepiej unikać dusznych
i zatłoczonych miejsc, np. siłowni, ale za to
zainwestować w odpowiedni strój do ćwiczeń
na zewnątrz. W przeciwnym razie wychłodzony i osłabiony organizm łatwiej padnie ofiarą
podstępnego wirusa. Do zimowego treningu
przyda się ubiór na cebulkę − kilka cieńszych
warstw ogrzeje lepiej niż jedna grubsza. Nie
trzeba ubierać się za ciepło, gdyż ruch rozgrzewa. Tu sprawdzi się zasada, żeby ubrać się
tak, jakby na zewnątrz było o 10 stopni więcej
niż w rzeczywistości. Koszulki z bawełny to
nie jest dobry pomysł, ponieważ wchłaniają
wilgoć z ciała i otoczenia, lepiej sprawdzą się
ubrania termoaktywne. Koniecznie trzeba założyć czapkę, gdyż to przez głowę tracimy najwięcej ciepła, szalik oraz chustkę lub kominiarkę, które ochronią nos i uszy przed mrozem.

Spróbuj hartowania
Aktywny tryb życia można połączyć z hartowaniem. Polega ono na przyzwyczajeniu układu odpornościowego do szybkiego schładzania organizmu. Takie regularne, kontrolowane aktywowanie
układu odpornościowego doskonale przygotowuje go do walki z prawdziwymi wyzwaniami –
jesiennym przemoczeniem, zimowym wyziębieniem czy też wirusami obecnymi w komunikacji
miejskiej. Zahartowany układ odpornościowy reaguje na zagrożenie chorobą odpowiednio szybko
i mocno. Najprostszym sposobem na codzienne
pobudzenie układu odpornościowego jest naprzemienny prysznic. Dla osób lubiących bardziej
ekstremalne rozwiązania polecane są np. jesienne i zimowe kąpiele na świeżym powietrzu lub
chodzenie boso po deszczu albo śniegu. Osoby
ciepłolubne z pewnością powinny zaprzyjaźnić
się z sauną, która także ma pozytywny wpływ na
odporność. Podczas saunowania wzrasta liczba
limfocytów oraz podnosi się temperatura ciała.
Wówczas zaczyna działać mechanizm podobny
do tego, który występuje przy gorączce – zwiększa się aktywność układu immunologicznego,
wzrasta produkcja przeciwciał i komórek obronnych. I znowu, kiedy organizm zostanie wystawiony na prawdziwą próbę, czyli zaatakują go wirusy,
będzie przygotowany do walki z nimi.
Jakie suplementy przyjmować?
Choć wydaje się, że w okresie jesienno-zimowym,
by zwiększyć odporność organizmu, należy przyjmować spore dawki witaminy C, nie do końca jest
to prawdą. Badania nad tą witaminą pokazały, że
zwiększona dawka nie ma większego wpływu na
zmniejszanie zachorowań, choć na pewno odrobinę skraca czas choroby i łagodzi jej przebieg.
Warto zadbać, by w pożywieniu nie zabrakło nie
tylko witaminy C, ale także innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy A i E. Suplementować natomiast trzeba witaminę D, której niedobór dotyka
większość Polaków. Za małe
ilości tej witaminy w organizmie to większe
ryzyko infekcji.

Postaw na naturalne metody
Zimą na pomoc układowi odpornościowemu
przyjdą także tzw. domowe sposoby. Warto
wprowadzać je w życie od samego rana i każdego dnia postawić na ciepłe, pożywne śniadania. Takie, które nasycą oraz rozgrzeją żołądek
na pierwszą część dnia. Dzięki temu organizm
nie będzie wychłodzony i z łatwością obroni
się przed szkodliwymi drobnoustrojami. Może
to być np. owsianka lub jaglanka z dodatkiem
owoców i bakalii, jajecznica albo omlet. Zima to
świetny czas na przygotowanie kiszonek. Dzięki zawartości bakterii kwasu mlekowego działają jak probiotyk, korzystnie wpływając także
na układ immunologiczny. W dodatku kiszonki
to istna bomba z witaminami i mikroelementami. Jeśli chcemy uniknąć infekcji, na pomoc
przyjdzie niezawodny czosnek. Już od listopada
można go regularnie wplatać do menu, najlepiej
na surowo. Ten naturalny antybiotyk ma silne
działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze
oraz przeciwzapalne. Wielbiciele słodkości nie
mogą zapominać, że o naszą odporność doskonale zadba także miód. Ma działanie bakteriobójcze, wspiera pracę układu krążenia
oraz wzmacnia organizm. Już 1 łyżeczka miodu
dziennie przyniesie dobroczynne skutki, pod
warunkiem, że będziemy ją spożywać przez
cały rok, a nie dopiero wtedy, gdy dopadła nas
choroba. Miód może zastąpić cukier w herbacie,
tylko pamiętajmy, żeby posłodzić nim napar po
ok. 10 minutach od zaparzenia. Dodany do bardzo gorącego napoju, np. herbaty, straci swoje
właściwości.
Dla najodważniejszych dobrym rozwiązaniem będzie... morsowanie. Trzeba jednak
pamiętać, że przeciwwskazaniami do tego
typu aktywności są choroby żył i serca oraz
nadciśnienie tętnicze. Ważne, aby hartowanie nie przebiegało gwałtownie. Należy
robić to powoli oraz systematycznie.
Warto pamiętać, że tylko regularna i umiarkowana aktywność ruchowa wzmocni
działanie układu odpornościowego. Intensywne oraz okazjonalne ćwiczenia najczęściej dają skutek odwrotny. ■
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Twój czas na relaks
WYKREŚLANKA
Wyrazy (nazwy ryb) można odczytać w kolumnach, wierszach i po skosach, a także wspak.
Pozostałe litery, czytane w kolejności występowania rzędami utworzą dwuwyrazowe rozwiązanie.

Amur, brzana,
dorsz, halibut, jaź,
karaś, karmazyn,
karp, kiełb, kleń,
leszcz, lin, łosoś,
miętus, mintaj,
okoń, piła, piskorz,
płoć, pstrąg,
sardynka, sieja,
sola, sum, szprot,
śledź, śliz, tilapia,
węgorz.

Reklama

Prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego oraz oddechowego
Do stosowania szczególnie
w okresie jesienno-zimowym
Dla dzieci
powyżej
3. roku
życia

Suplement diety

Suplement diety

Dla
dorosłych

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Reklama

Według polskiego zespołu ekspertów1
od września do kwietnia
zalecana jest suplementacja witaminy D
u niemowląt, dzieci i dorosłych

Rodzina Zdrowia D3 Optima
Witamina D dla całej rodziny
Niemowlęta od pierwszych dni życia 400 j.m. (10 μg) dziennie
Dzieci powyżej 12. miesiąca życia 800 j.m. (20 µg) dziennie

Rodzina Zdrowia D3 Optima 1000 i 2000
Dorośli 1000 i 2000 j.m. (25-50 μg) dziennie

Małe kapsułki w oleju słonecznikowym

kapsułki tw
ne

off
ist-

Dorośli witamina D 50 μg i witamina K 75 μg dziennie

wygo
d

Rodzina Zdrowia D3+K2 Optima

1, P. Płudowski i wsp. (2013) Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych
oraz grupach ryzyka deficytów - Wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r. Standardy medyczne/
Pediatria, T.10, str. 573-578.

Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Suplementy diety

Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby 400 i 800

