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Homocysteina jest aminokwasem, którego 
podwyższony poziom we krwi uważany jest za 
czynnik rozwoju wielu chorób. Prawie wszystkie 
badania kliniczne potwierdzają silny związek po-
między podwyższonym poziomem homocyste-
iny a chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Homocysteina powstaje we wszystkich ko-
mórkach organizmu człowieka, w toku fizjolo-
gicznych przemian metioniny – egzogennego 
aminokwasu siarkowego. Homocysteina zostaje 
uwolniona z komórek do osocza, gdzie krąży 
głównie w postaci utlenionej. W większości 
(około 80%) jest związana z białkami, pozostałe 
20% występuje głównie w postaci homocystyny 
lub disiarczków homocysteiny z innym tiolami.

Wartości prawidłowe stężenia homocyste-
iny we krwi mierzone na czczo mieszczą się  
w zakresie 5-15 μmol/l. Wykazano jednak, że już 
stężenia rzędu 10-13 μmol/l wywierają szkodli-
we działanie na śródbłonek naczyń. W świetle 
rekomendacji ekspertów, zakres referencyjny 
stężeń powinien być ustalany osobno dla po-
szczególnych populacji z uwzględnieniem: wieku 
(stężenie wzrasta z wiekiem), płci (po okresie 
dojrzewania stężenie aminokwasu jest wyższe  
u mężczyzn o około 2 μmol/l), ciąży, czynników 
etnicznych, rodzaju diety, stylu życia i występu-
jących schorzeń.

Wzrost stężenia homocysteiny we krwi okre-
ślany jako hiperhomocysteinemia, może przy-
bierać postać:
· łagodną – stężenie homocysteiny wynosi od 

15 do 30 μmol/l,
· umiarkowaną – stężenie homocysteiny wyno-

si od 31 do 100 μmol/l,
· ciężką – stężenie homocysteiny >100 μmol/l.

Hiperhomocysteinemię mogą spowodować:
•	 Genetycznie	 uwarunkowany	 niedobór	 lub	

brak enzymów uczestniczących w metaboliź-
mie homocysteiny – hiperhomocysteinemia 
pierwotna.

•	 Nabyte	 niedobory	 koenzymów	 przemian	
homocysteiny.

•	 Inne	choroby	–	hiperhomocysteinemia wtór-
na – w przebiegu takich chorób jak niewydol-
ność nerek, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, 
niewydolność wątroby, łuszczyca, białaczka 
limfoblastyczna, choroba Cushinga.

•	 Leki między innymi: metotreksat, fenytoina, 
karbamazepina i kwas walproinowy, podtlenek 
azotu, cholestyramina, środki antykoncepcyjne 
zawierające estrogen, leki tiolowe, L-dopa, feno-
fibrat, bezafibrat i cyklosporyna, metformina.

•	 Używki – nadmierne spożywanie alkoholu 
dwukrotnie podwyższa stężenie homocyste-
iny we krwi. Alkohol powodując zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe, upośledza wchłanianie 
witamin oraz hamuje syntazę metionino-
wą. Zawarte w dymie tytoniowym, tlenek  
i disiarczek węgla dezaktywują witaminę B  
w wątrobie, co powoduje zmniejszenie katabo-
lizmu homocysteiny. Jeden papieros dziennie 
podnosi jej poziom o około 1% u kobiet i 0,5% 

u mężczyzn. Picie kawy, nawet w umiarkowa-
nej ilości, powoduje wzrost poziomu homo-
cysteiny. Wypicie ponad 8 filiżanek dziennie 
wywołuje podwyższenie stężenia homocy-
steiny całkowitej o około 28% kobiet i 19%  
u mężczyzn.

Wysoki poziom Homocysteiny w osoczu 
jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia: 
choroby wieńcowej, zawału serca, miażdżycy 
tętnicy szyjnej, miażdżycy tętnic obwodowych, 
miażdżycy tętnic mózgowych, udaru mózgu, 
zakrzepicy żylnej i zatorowości tętnicy płuc-
nej. Oznaczenie Homocysteiny jest zalecane 
u osób z wysokim ryzykiem chorób sercowo-
-naczyniowych: cierpiących na nadciśnienie, 
nadwagę, palaczy, z podniesionym poziomem li-
pidów, chorych na niewydolność nerek, ckrzycę,  
z zespołem metabolicznym, chorobami sercowo-
-naczyniowymi w historii rodzinnej.

U chorych z wysokimi stężeniami tego 
aminokwasu odnotowano prawie dwukrotnie 
wyższą umieralność z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego.

Homocysteina działa przede wszystkim na 
komórki śródbłonka naczyń krwionośnych. 
Wpływ ten ujawnia się, gdy jej poziom we krwi 
przez wiele lat przekracza 12-30 μmol/l, a dodat-
kowo współistnieją jeszcze inne czynniki ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego. W nie-
których przypadkach homocysteina może samo-
istnie wywoływać zmiany naczyniowe, mimo iż 
uznawana jest za dość słaby, niezależny czynnik 
ryzyka.	Nie	można	jednak	nie	zwrócić	uwagi	na	
fakt, że 20-40% osób z chorobami naczyniowymi 
ma podwyższony poziom tego związku.

Oddziaływanie homocysteiny na naczynia jest 
skomplikowane i uważa się obecnie, że mecha-
nizm szkodliwego działania homocysteiny na 
naczynia krwionośne obejmuje:
•	 cytotoksyczny	wpływ	na	komórki	śródbłonka	

naczyń krwionośnych. Przewlekle podwyższo-
ny poziom homocysteiny prowadzi do uszko-
dzenia i dysfunkcji śródbłonka naczyniowego,

•	 upośledzanie	rozszerzalności	tętnic	zależnej	od	
śródbłonka,

•	 aterogenne	działanie	poprzez	 indukowanie	
reakcji zapalnych,

•	 generowanie	stresu	oksydacyjnego,
•	 wpływ	na	komórki	mięśni	gładkich	i	kolagen,
•	 działanie	prozakrzepowe	poprzez	aktywację	

czynników krzepnięcia czy indukowanie agre-
gacji płytek.

Podwyższony poziom homocysteiny i niedo-
bór folianów wpływa na wiele chorób neurolo-
gicznych i psychiatrycznych, takich jak depresja 
i schizofrenia, a zwłaszcza na te, których częstość 
występowania wzrasta z wiekiem (choroba  
Alzheimera,	Parkinsona	i	otępienie).	Istotną	rolę	
w etiopatogenezie zmian zwyrodnieniowych 
mózgu odgrywają czynniki ryzyka miażdżycy 
między innymi homocysteina. Zaburzenia krą-
żenia mózgowego prowadzą do obumierania 

neuronów i dysfunkcji neuroprzekaźnictwa.  
U pacjentów z otępieniem, mających powyżej 80 
lat, stwierdzono mikroangiopatie oraz objawy 
niedokrwiennego uszkodzenia mózgu.

Powikłania ciążowe i zaburzenia rozwojowe 
płodu mogą być efektem podwyższonych po-
ziomów homocysteiny oraz niedoborem kwasu 
foliowego. Wysokie stężenie homocysteiny  
w płynie pęcherzykowym jajnika może zaburzać 
interakcję między plemnikiem a komórką jajową, 
zmniejszając szanse zapłodnienia. Może także 
wpływać na wczesne etapy implantacji i embrio-
genezy oraz upośledzać ukrwienie łożyska i jego 
funkcje. Wczesnym skutkiem tych zaburzeń jest 
poronienie, natomiast późniejszym – zahamo-
wanie rozwoju płodu, jego obumarcie, a także 
przedwczesne oddzielenie łożyska. Podwyższony 
poziom homocysteiny podczas ciąży stanowi 
czynnik ryzyka wystąpienia wad cewynerwowej. 
W stanach niedoboru kwasu foliowego amino-
kwas ten gromadzi się w komórkach zarodka, 
powodując liczne uszkodzenia. Homocysteina 
jest czynnikiem ryzyka powstawania licznych 
nowotworów, szczególnie jelita grubego oraz 
nowotworów indukowanych przez estrogeny.

Do oznaczania poziomu Homocysteiny we 
krwi (zaleca się pobieranie krwi na czczo) wy-
magane są metody o dużej dokładności. Stosuje 
się metody: chromatograficzne (HPLC), wyso-
kociśnieniową chromatografię z detekcją fluory-
metryczną lub elektrochemiczną, spektrometrii 
masowej	(GS-MS),	immunoenzymatyczne	oraz	 
z wykorzystaniem analizatora aminokwasów. 
Znaczenie ma przygotowanie materiału i jak 
najkrótszy czas do momentu oznaczenia, dla-
tego ważne jest przy wyborze laboratorium 
zdecydowanie się na placówkę w której ozna-
czenie wykonywane jest na miejscu, tak też jest  
w laboratorium Medica w Radomiu.

Profilaktyka i leczenie hiperhomocysteinemii 
daje bardzo dobre efekty przy zastosowaniu kwa-
su foliowego, witaminy B12 i B6, które są nie-
zbędne w procesie metabolizmu homocysteiny, 
dlatego są stosowane zarówno w zapobieganiu 
jak i leczeniu hiperhomocysteinemii. Badania 
dowiodły, że podawanie ich łącznie daje podob-
ny efekt obniżający stężenie Homocysteiny jak 
suplementacja jedynie kwasem foliowym. Dalsze 
obserwacje dowiodły, że około 60% siły działania 
wszystkich witamin ma kwas foliowy, mniejsze 
witamina B12, a prawie niezauważalne witamina 
B6. Udowodniono, że podawanie kwasu foliowe-
go w dawce 500 μg /dobę zmniejsza poziom Hcy 
o około 25%, a jednoczesne stosowanie witaminy 
B12	powoduje	spadek	o	dalsze	7%.	Natomiast	
dawka 650 μg kwasu foliowego dziennie (stoso-
wana w leczeniu hiperhomocysteinemii jawnej) 
powoduje spadek poziomu Hcy na czczo o około 
40%. Doradza się jednoczesne podawanie 400 
μg witaminy B12, w celu uniknięcia oporności 
w leczeniu w przypadku niedoboru tej witaminy. 
/FM 2008,1/

mgr anal. med. Agnieszka Flont
 laboratorium Medica

Homocysteina
istotny wskaźnik stanu zdrowia
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Sięgając do definicji słowa zarządzanie dowia-
dujemy się, że jest to planowanie, organizowanie 
oraz kontrola – ogólnie rzecz ujmując koordy-
nacja działań na każdym polu naszej działalno-
ści. Kogo dotyczy tak rozumiane zarządzanie? 
Oczywiście wszystkich, choć powinniśmy sobie 
postawić pytanie, komu jest ono najbardziej po-
trzebne. Czy na pewno są to wszyscy pracujący 
ludzie?

Matka, żona, córka, ojciec, mąż, syn – każdy 
z nas ma swoją pracę i od każdego z nas zależy 
jak podzieli swój dzień pracy, by efektywnie pra-
cować, uczyć się, odpoczywać lub poświęcać się 
swojej pasji. Jak zatem planować by osiągnąć stan 
harmonii pomiędzy pracą a odpoczynkiem? Jak 
rozplanować codzienne obowiązki, by znaleźć 
czas zarówno na spotkania z rodziną, jak i zajęcia 
dodatkowe? Jest to wielkie wyzwanie.

Efektywne zarządzanie czasem samo w sobie 
może być problemem – jest to praca, którą trzeba 
dodatkowo wykonać. Jest ona jednak konieczna, 
abyśmy wykorzystywali swój czas jak najlepiej 
–	zarówno	dla	siebie,	jak	i	dla	innych.	Nasze	pre-
dyspozycje, charakter, wiedza i doświadczenie 
mogą być w tym pomocne, jednak w sukurs idą 
nam dziś także najnowsze technologie. Żyjemy 
w	XXI	wieku	–	czasie	nowoczesnych	rozwiązań,	
ulepszeń i wielu ciekawych technik, które mają 
za zadanie pomagać w życiu każdemu z nas.

Zarządzanie czasem jest tematem niezwykle 
popularnym. W ostatnich czasach lawinowo 
rośnie liczba publikacji oraz kursów, które mają 
pomóc rozwiązać ten kłopot. Czytanie poradni-
ków to jednak kolejny obowiązek. Rozwiązanie 
może być o wiele prostsze.

Jest to Moja Recepcja – innowacja z Rado-
mia (tak, z naszego Radomia). Jest to aplikacja 

dedykowana branży medycznej oraz wszystkim 
osobom, które nie zawsze mogą odebrać swój 
telefon. Dzięki temu rozwiązaniu asystentka 
odbierze wszystkie telefony, podczas gdy my 
możemy skoncentrować się na pracy, szkole, 
kierowaniu samochodem. Aplikacja pomoże 
także wtedy, gdy chcemy wreszcie po ciężkim  
i owocnym dniu pracy wypocząć.

Aby jednak dzień pracy był owocny, nie może 
nam przeszkadzać wciąż dzwoniący telefon. Czy 
zdarza się, że podczas ważnego spotkania dzwo-
ni Państwu telefon? Mnie zdarza się to bardzo 
często. Wtedy dekoncentrujemy się, bo nerwowo 
zerkamy, kto dzwoni. Jeśli znamy rozmówcę, 
możemy spróbować szybko odebrać (jeśli w ogó-
le jest taka możliwość). Co się dzieje, jeśli jest to 
numer, którego nie znamy? Odebrać czy też nie 
odbierać? Czy nie stracę w ten sposób pacjenta 
lub klienta? A jeśli jest to numer zastrzeżony?  
Z jednej strony może to być kolejny telefon z call 
center, którego nie mam ochoty odbierać – mój 
czas jest na to zbyt cenny. A jeśli stało się coś 
ważnego,	a	ja	nie	odbiorę?	Nie	będziemy	mieć	
już możliwości oddzwonienia.

Taki telefon może odebrać asystentka – po 
chwili otrzymasz informację SMS-em oraz 
mailem, kto i w jakiej sprawie próbował się do 
Ciebie dodzwonić.

Intrygujące,	jak	szybko	można	zapewnić	sobie	
alibi, gdy nie chcemy odebrać telefonu, a jeste-
śmy ciekawi, kto do nas telefonuje.

Aplikacja działa na każdym telefonie i przez 30 
dni można ją przetestować całkowicie za darmo.

Szczegóły dostępne są naszej stronie: 
www.mojarecepcja.com.pl

Zapraszam i zachęcam do wypróbowania

Zarządzanie czasem

Magdalena Mroczek
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Poród jest wyjątkowym doświadczeniem  
w życiu kobiety: wielowymiarowym, trudnym, 
ale równocześnie pięknym i bardzo oczekiwa-
nym. Podarowanie życia niesie ze sobą łzy szczę-
ścia i bólu, a wspomnienie radości towarzyszy 
kobietom do końca życia. Jednak zdarza się, że 
poród zmienia kobietę fizycznie, a zmiany, choć 
spodziewane, stają się źródłem niskiej samooce-
ny, kompleksów, braku satysfakcji z życia intym-
nego. Pomocą dla każdej mamy, niezależnie od 
czasu, który upłynął od porodu, może okazać się, 
ciesząca się coraz większym zaufaniem kobiet, 
ginekologia estetyczna. 

Złośliwość natury
Wysiłek, którego doświadcza ciało kobiety  

w trakcie ciąży i porodu jest bardzo często przy-
czyną niechcianych zmian fizycznych, które nie 
mogą się cofnąć. Wprawdzie, okres połogu przy-
wraca mamom zdrowie, ale nie zawsze zapewnia 
pełną regenerację. Wśród dolegliwości, które 
bardzo często odczuwają kobiety po porodzie 
jest np. efekt „luźnej pochwy”, który nie tylko 
negatywnie wpływa na doznania seksualne, ale 
i sprzyja infekcjom. Mięśnie, które budują ściany 
kobiecych narządów w trakcie trudnego porodu, 
zwłaszcza jeśli jest to już kolejny, tracą swoją ela-
styczność i nie są w stanie powrócić do stanu, 
jaki kobieta znała przed porodem. 

Szerokie wejście do pochwy naraża kobietę 
na dokuczliwe oraz bardzo często powracające 
infekcje i podrażnienia. Zdarza się, że kobiety 
cierpią także z powodu nieprawidłowo zabliź-
nionego szwu po nacięciu krocza lub doskwiera 
im wysiłkowe nietrzymanie moczu. Wówczas 
dyskomfort fizyczny, który towarzyszy mamom 
od narodzin dziecka, może wpływać na obni-
żenie ich nastroju, a nawet pogłębiać depresję 
poporodową lub przyczyniać się do braku samo-
akceptacji i niezadowolenia z życia intymnego. 

Wiedza na zdrowie
Nieznajomość	 celów	 ginekologii	 estetycz-

nej, sprawia, że zbyt często bagatelizuje się jej 
znaczenie, określając jako fanaberię, a kobiety, 
które korzystają z tego typu zabiegów boją się, 
że spotka ich dezaprobata i niezrozumienie.  
– Zdarza się, że ginekologia estetyczna poprawia 
wizualną stronę kobiecych narządów, jednakże 
w większości przypadków jest formą pomocy 
kobietom, które, czy to z powodu porodów, czy 
wrodzonych wad anatomicznych, odczuwają dys-
komfort w strefie narządów rodnych – podkreśla 

dr Leszek Czekański z Radomskiego Centrum 
Ginekologiczno-Położniczego.	

Dzięki nowoczesnym urządzeniom lasero-
wym, zabiegi ginekologii estetycznej są skutecz-
ne i pozwalają na osiągnięcie zamierzonego efek-
tu w bardzo szybkim czasie. – Wielu kobietom, 
które tak szybko doświadczają nowej jakości życia 
po zabiegu, ginekologia estetyczna przynosi ulgę 
oraz ma bardzo korzystny wpływ na ich psychikę 
i podnosi samoakceptację – dodaje dr Leszek 
Czekański.

Nigdy nie jest za późno
Niektóre	kobiety,	słysząc	o	ginekologii	este-

tycznej, mimo że ich dzieci są już niemal doro-
słe, dopiero teraz decydują się na zabieg. Dzięki 
coraz częstszym dyskusjom na temat wszech-
stronności ginekologii estetycznej, odważnym 
opiniom i publikacjom, wiedzą, że problemy, 
które przez tyle lat im dokuczały, mogą po prostu 
zniknąć. To zasługa większej otwartości kobiet, 
poszukiwania informacji oraz zaprzeczaniu ist-
nieniu tabu, jakim niegdyś określano temat sfery 
intymnej i kobiecych narządów rozrodczych. 
Kobiety w każdym okresie swojego życia są nara-
żone na pojawienie się dolegliwości, których do-
tychczas	nie	doświadczały.	Nie	tylko	poród,	ale	
i czas menopauzy może przynieść niepokojące 
zmiany fizyczne. Przykładowo, spadek poziomu 
estrogenów jest równoznaczny z pojawieniem 
się np. suchości pochwy, a jej skutki to z kolei 
nawracające infekcje. W tym przypadku lekarz 
może zalecić mezoterapię, która przywróci natu-
ralną pracę śluzówki pochwy. W okresie meno-
pauzy bardzo często pojawia się, podobnie jak po 
porodzie, dokuczliwe i wstydliwe nietrzymanie 
moczu, które z kolei może powstrzymać m.in.
korekcja laserowa. 

Kiedy pojawia się problem i dyskomfort, nie 
można odmawiać kobietom prawa do konsul-
tacji i rozmów na temat sposobów przywróce-
nia	równowagi	życia.	Ginekologia	estetyczna	
proponuje rozwiązania tym kobietom, które do 
tej pory albo nie znały możliwości tej młodej 
gałęzi medycyny, bagatelizowały swoje zdrowie 
lub wstydziły się rozmawiać o sferze intymnej. 
Te bariery właśnie zostały pokonane, ponieważ 
coraz więcej kobiet w Polsce konsultuje swoje 
problemy ze specjalistami, poddaje się zabie-
gom ginekologii estetycznej i doświadcza ulgi 
lub cieszy się z odzyskanego komfortu i zdrowia. 

Ginekologia estetyczna: 
pomoc, a nie fanaberia
Podczas całego swojego życia kobiety stają przed różnymi wyzwaniami. 
Wśród nich są też takie, które dotyczą stanu ich zdrowia. Często 
dotyczą również zmian fizycznych ciała powstałych na skutek porodu. 
Do niedawna uznawano je za nieodwracalne, ale dzięki wzrostowi 
świadomości i rozwojowi ginekologii estetycznej kobiety coraz częściej 
decydują się na zabiegi chirurgii plastycznej miejsc intymnych. 
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Jednym z najbardziej zaskakujących zasto-
sowań komory hiperbarycznej (HBOT) jest 
rekonwalescencja i pomoc w uzależnieniach od 
alkoholu, papierosów czy narkotyków.

Komora hiperbaryczna ma działanie prze-
ciwzapalne jak również pobudza organizm do 
produkcji komórek macierzystych, które zastę-
pują uszkodzone komórki bądź je naprawiają np. 
w wątrobie, mózgu czy trzustce. Te narządy są 
często wyniszczone przez uzależnienie i dzięki 
terapii tlenem w połączeniu z innymi terapiami 
możemy uzyskać dość szybkie i spektakularne 
efekty. 

Przebywając w komorze hiperbarycznej oddy-
chając tlenem przez maseczkę pozwalamy, aby 
tlen rozpuścił się w krwiobiegu oraz wszystkich 
płynach ustrojowych pomagając tym samym 
białym krwinką niszczyć bakterie, zredukować 
obrzęki i pozwolić na tworzenie nowych na-
czyń krwionośnych w zniszczonych tkankach. 
Jednocześnie pomagając naszemu ciału w de-
toksykacji z całej chemii w naszym organizmie 
i regeneracji. 

U alkoholików pijących przez wiele lat na-
stępuje uszkodzenie komórek mózgowych kory 

przedczołowej, bądź ich uśpienie. Ta część nasze-
go mózgu odpowiada za podejmowanie decyzji, 
naukę z doświadczeń i jeśli jest to uszkodzone to 
mamy powód m.in. dlaczego alkoholicy nie są 
w stanie przerwać błędnego koła uzależnienia, 
zmienić swojego postępowania. Kora przed-
czołowa w odpowiednim czasie i dzięki ćwi-
czeniom, stymulacją mózgu, odpowiednią dietą  
i porządnym snem może zostać naprawiona.  
A dzięki włączeniu w ten proces terapii tlenowej 
w komorze hiperbarycznej uzyskujemy przyspie-
szenie procesu w przyjemny sposób, pozwalający 
zaoszczędzić czas i niejednokrotnie pieniądze.

U pacjentów w pierwszej kolejności obser-
wowany jest wzrost zdolności poznawczych, 
jak również dobry regenerujący sen – często 
pierwszy od wielu lat.

Zastosowanie HBOT w świecie jest dużo szer-
sze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
komora jest wykorzystywana również w leczeniu 
różnego rodzaju traum, stresu pourazowego  
i wielu innych.

Komora hiperbaryczna pomaga w oczyszcze-
niu naszego organizmu dzięki czemu zmniejsza 
nieprzyjemne skutki odstawienia odczuwane  
w ciele (uspokaja nas, wycisza, pozwala odpo-
cząć i zrelaksować się). 

W naszym gabinecie pomagamy uporać się 
z problemem również w sferze psychicznej po-
przez	HIPNOTERAPIĘ.

ZAPRASZAMY
Thymos

tel. 793 765 042

Leczenie uzależnień 
z pomocą komory 
hiperbarycznej 

Przyjmuje 
w pon. od 16.00 
soboty od 8.00

Barbara Węgrzycka

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

specjalista chorób płuc
pulmonolog

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Jaką rolę w życiu człowieka pełni fryzura? 
Powszechnie wiadomo, że włosy to symbol siły, 
wolności, młodości i urody. Każdy z nas chce 
czuć się pewnym siebie, nie czuć dyskomfortu 
z powodu swojego wyglądu, nie ograniczać  
w codziennych aktywnościach.

Jednak co dzieje się gdy stan naszych włosów 
pogarsza się, zaczynają słabnąć, wypadać od-
słaniając skórę głowy? Wraz z każdym włosem 
spada poczucie wartości, tracimy chęci do życia, 
spotykania się z ludźmi. Rośnie poziom frustra-
cji i świadomość pierwszych oznak upływającego 
czasu.	A	może	to	początek	choroby?	Nieodpo-
wiednia dieta i stres znacząco przyczyniają się 
do procesu utraty włosów.

Przychodzi jednak taki moment, gdy sięgamy 
po preparaty typu odżywki, wcierki, suplementy 
diety, które po regularnym stosowaniu przyno-
szą rezultaty natomiast najczęściej krótkotrwałe  
i niewspółmierne do oczekiwań. Warto wtedy 
zastanowić się nad alternatywnymi sposobami 
rozwiązania problemu. Dokonania specjalistów 
w dziedzinie kamuflażu łysienia są zachwycające. 
Niechirurgiczne	przeszczepy	włosów	pozwalają	
skutecznie wyzbyć się kompleksów i na nowo 
cieszyć piękną fryzurą, bez bólu, konieczno-
ści operacji oraz bez ryzyka niepowodzenia. 

Dlaczego więc nie skorzystać z możliwości jakie 
są na wyciągnięcie ręki?

Alternatywnych metod tuszowania braku 
włosów jest wiele, nawet najbardziej wymaga-
jące osoby znajdą odpowiednie rozwiązanie dla 
siebie. Hair&Beuty Clinic Centrum Pomocy 
oferuje Państwu innowacyjne techniki kamu-
flażu jakimi są tzw. systemy uzupełniania wło-
sów. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się  
w codziennych czynnościach, bez obaw o prze-
sunięcie czy ujawnienie punktów integralnych  
z naszymi włosami.

Każdy system projektowany jest indywidu-
alnie dla klienta po uprzednim odwzorowaniu 
kształtu głowy, uwzględnieniu linii włosów  
i przedziałka. Możliwości projektowania są nie-
ograniczone w doborze długości, koloru i struk-
tury włosa. Bazujemy na włosach naturalnych 
i syntetycznych przymocowanych do cienkiej 
siateczki, która pozwala na przepływ powietrza. 
Dzięki tej metodzie możliwa jest cyrkulacja po-
wietrza. W przypadku osób, które mają swoje 
włosy i pragną jedynie zakryć ubytki na szczycie 
głowy, przedłużyć lub zagęścić wykonuje się sys-
tem z mikroklipsami. Pozwala to na wygodne 
zdejmowanie oraz poprawianie przypięcia  
w każdej chwili i sytuacji.

Zaprojektujemy Twoje włosy!
Klientom z zaawansowanym stadium łysienia 

wykonuje się systemy przyklejane na specjalne 
dwustronne taśmy, które odpowiednio często na-
leży zmieniać. Ogromnym atutem jest możliwość 
zaprojektowania systemu na dowolny fragment 
ubytku, np. w przypadku blizn pooperacyjnych, 
poparzenia skóry głowy, łysienia plackowatego. 

Obydwie metody zapewniają komfort użyt-
kowania, dodają pewności siebie oraz poprawią 
samopoczucie. 

Zapraszamy na konsultacje
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Ratunkowy 
dostęp do leków

Ustawa o ratunkowym dostępie do leków 
uzyskała akceptację resortu finansów i ma 
szansę wejść w życie w 2017 r.

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, 
celem ustawy jest umożliwienie dostępu do 
niestandardowych i kosztownych terapii. Resort 
zdrowia chce umożliwić leczenie tym pacjen-
tom, którzy wyczerpali już wszystkie dostępne 
przy ich wskazaniu technologie medyczne,  
a jedynym ratunkiem jest lek nierefundowa-
ny	przez	NFZ.	Teraz	będą	mogli	 skorzystać	
z budżetu w wysokości 10 mln zł. Tyle że  
w przypadku większej liczby pacjentów z po-
dobnym wskazaniem miałaby działać zasada 
precedensu. Jeśli więc do leczenia danym 
lekiem zakwalifikuje się kilku chorych, każdy 
kolejny pacjent z podobnymi objawami dosta-
nie je z automatu, a jeśli będą wyjątkowo liczni, 
lek trafi do refundacji.

W sprawie uchwalenia regulacji dotyczącej 
ratunkowego dostępu do leków w ostatnim 
czasie postulowało m.in. 15 organizacji wspie-
rających pacjentów onkologicznych z całego 
kraju. Uważają oni, że dostępność terapii on-
kologicznych poza systemem finansowanym ze 
środków publicznych jest znikoma i osiągalna 
dla nielicznych.

źródło: Rp.pl
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lek. spec. Stefaniuk Piotr
Radom, 
ul. Bernardyńska 3A
tel. 48 386 95 00 
511 511 234

GASTROENTEROLOG
· wrzodziejące zapalenie jelita grubego
· choroba Leśniowskiego-Crohna
· wizyty konsultacyjne
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Jak się zmieniać, 
żeby zmienić

Nawyki	są	częścią	życia	każdego	z	nas.	Nie-
wiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego jak 
ogromny wpływ mają one na jakość naszego 
życia.	Najprostsza	 z	 definicji	 nawyku	mówi	 
o tym, iż jest to czynność zautomatyzowana, któ-
rą nabywa się poprzez ćwiczenia. Oznacza to, że 
pozostaje ona poza kontrolą naszej świadomości 
i	wykonujemy	ją	odruchowo.	Nawyki	dotyczą	
praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia. 
Same w sobie nie są złe, gdyż pozwalają nam pra-
widłowo funkcjonować i zachować kontrolę nad 
naszym życiem. Uczenie się nowych rzeczy jest 
dość absorbujące i nie bylibyśmy w stanie robić 
tego przez cały czas. Warto jednak zastanowić 
się nad tym, które nawyki są dobre i sprawiają, 
że jakość naszego życia jest wyższa, a które prze-
ciwnie – są złe i warto je wyeliminować. 

Żeby skutecznie zmieniać nawyki trzeba 
zacząć od zrozumienia czym właściwie one są.  
W	jaki	sposób	powstają	i	co	je	wywołuje.	Nawyk	
to po prostu mechanizm automatycznych dzia-
łań, który nie zależy od tego co o nim myślimy, 
czy	nam	się	podoba,	czy	nie.	Na	szczęście	nawyki	
nie są niezmienne. Da się świadomie wypraco-
wać nowe, albo zastąpić stare. A najłatwiej osią-
gnąć to, znając sposób działania pętli nawyku. 
Pętla nawyku składa się z trzech elementów: 
wskazówki, zwyczaju i nagrody.

Wskazówka to każde zdarzenie, które urucha-
mia nawyk. Może to być nasze własne działanie, 
coś co zobaczymy, usłyszymy, zapach, emocja, 
zachowanie innej osoby. Wskazówka jest infor-
macją dla mózgu, że ma do czynienia z sytuacją 
powtarzalną, która nie wymaga kreatywnego 
rozwiązania. Zamiast tego może on skorzystać 
z gotowych, automatycznych wzorców działa-
nia, które ma zapamiętane. Po zaobserwowaniu 
wskazówki mózg uruchamia zwyczaj, czyli zapa-
miętany	wcześniej	wzór	działania.	Nie	musimy	
za każdym razem myśleć jak je wykonać. Często 
nie musimy nawet być świadomi poszczególnych 
działań, które składają się na zwyczaj. Mogą to 
być działania fizyczne, ale nie tylko. Równie do-
brze mogą to być myśli lub emocje. Pętla nawyku 
kończy się nagrodą, czyli czymś co odbieramy 
jako przyjemne i chcemy nadal tej przyjemności 
doświadczać. Jeśli po zrealizowaniu zwyczaju 
nasz mózg otrzymuje bodźce, które odbiera jako 
pozytywne, to uznaje, że warto powtarzać ten 
zwyczaj w przyszłości. 

Jak trudno zrezygnować ze złego nawyku, wie 
każdy, kto kiedyś próbował coś w sobie zmienić. 
Najważniejszym	nauczycielem	jest	dyscyplina,	
im mamy ją silniejszą, tym łatwiej nam praco-
wać nad nawykami. Zarówno do wyrobienia, 
jak i podtrzymania w sobie nawyku potrzebne 
są dwa główne składniki: motywacja i realiza-
cja. Ta pierwsza to mocne ukierunkowanie na 
nowy cel, nieustanne przekonanie, że chcemy 
schudnąć, chcemy przestać palić, chcemy 
przestać pić. Anonimowi Alkoholicy, których 
filozofia wyrasta z wypracowania nawyków, 
motywację	odbudowują	codziennie	rano.	Nikt	
nie mówi sobie „już nigdy nie będę pić”, ale „nie 

coach
Marzena Figura
tel. 502 460 037



17

piję dziś”. Z tej perspektywy wszystko łatwiej 
udźwignąć. Ważne jest by tę zasadę przenosić 
na każdy wypracowywany nawyk. Podobnie 
jest z dietą. Wizja jedzenia na śniadanie przez 
całe życie zdrowej owsianki może przerazić, ale 
gdy perspektywa dotyczy jednego dnia, od razu 
jest łatwiej osiągalna. Jednak nawet najżarliwsze 
powtarzanie sobie motywacyjnych afirmacji nie 
będzie miało sensu, gdy w ślad za tym nie pójdą 
konkretne działania. Jeśli ktoś tylko siedzi na 
kanapie i powtarza sobie, czego to on nie chce 
i jak bardzo, to jedyny nawyk jaki powstaje, 
to nawyk rojenia. Wielu z nas wraca wtedy do 
podjadania czy palenia, bo nawyki nigdy nie 
znikają całkowicie. Są zakodowane w struktu-
rach naszego mózgu, więc jeśli wykształciliśmy 
jakiś nawyk niekorzystny, będzie się on zawsze 
gdzieś czaił, czekając na właściwe wyzwalacze  
i nagrody. Tajemnicą sukcesu jest odkrycie, 
co	wzmacnia	naszą	pętlę	nawyku.	I	nie	chodzi	 
o to, by się tego pozbyć, ale by zastąpić złą część 
nawyku – dobrą, przy zachowaniu tych samych 
nagród i wskazówek. Praca z nawykiem, czyli 
zmienianie starego nawyku i zastępowanie go 
nowym, składa się z czterech kroków:

Zidentyfikuj zwyczaj 
Jest on najprostszy do zidentyfikowania, bo  

z reguły jest to zachowanie, które chcemy zmie-
nić. Możemy po prostu zdecydować: od jutra 
go eliminuję, ale pętla nawyku powoduje, że 
nie będzie to takie proste, bo zwyczajnie igno-
rujemy tego typu komunikaty. Każdy zwyczaj 
ma miejsce, ponieważ przypisana jest do niego 
nagroda. Trzeba zatem sprawdzić, co stanowi 
nagrodę dla nas.

Poeksperymentuj z nagrodami
Nagrody	zaspokajają	nasze	pragnienia,	dlatego	

tak	silnie	działają.	Niestety,	często	nie	jesteśmy	
tego świadomi. Żeby dowiedzieć się, które z na-
szych pragnień jest zaspokajane, trzeba poeks-
perymentować z nagrodami, czyli przetestować 
je na sobie. Codziennie testujmy coś innego, 
zachowanie, które wybieramy, nie ma większego 
znaczenia, chodzi o to, żeby zweryfikować, jakie 
pragnienie kieruje naszym nawykiem.

Wyizoluj wskazówkę
To jeden z trudniejszych etapów zmiany na-

wyków. Wokół nas może być tysiące wskazówek, 

z których nie do końca zdajemy sobie sprawę, 
a powodujących uruchamianie określonego 
przyzwyczajenia. Badania naukowe wykazały, że 
wskazówki należą do jednej z pięciu kategorii: 
lokalizacja, czas, stan emocjonalny, inni ludzie, 
bezpośrednio poprzedzające wydarzenie. Spraw-
dzając swoje zwyczaje dowiemy się, co powoduje 
uruchomienie naszego nawyku.

Zbuduj plan
W miejsce dotychczasowego nawyku zbu-

dujmy inny, który uruchamiany podobną wska-
zówką, dostarczy korzyści zaspokajających nasze 
pragnienie, z tą tylko różnicą, że zwyczaj będzie 
nowy, bardziej przez nas pożądany. 

Zmianę nawyków ułatwia również znalezienie 
przewodnika, który pomoże nam wytyczyć dro-
gę do zmiany. Jeśli mamy dobry wzór, autorytet, 
dobrego coacha albo po prostu kogoś, kto ma 
większą wiedzę i doświadczenie niż my, nauka 
będzie trwała znacznie krócej. Ale nawet jeśli 
zgromadzimy ich wszystkich wokół siebie, to 
wysiłek spełznie na niczym, jeśli my sami nie 
będziemy mieć głowy otwartej na zmianę.
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W oparciu o ostatnie dane WHO, to właśnie 
pasożyty powodują w organizmie człowieka 
powstawanie większości śmiertelnych chorób, 
zaczynając od wrzodów żołądka, zapalenia 
wątroby, a na nowotworach kończąc. Z powodu 
pasożytów co roku umiera 15 milionów ludzi,  
a żyją one wewnątrz każdego niemal człowieka. 
Problem ten dotyczy więc każdego z nas.

Na ile prawdziwe są dane WHO 
dotyczące zakażenia pasożytami?

Jeszcze niedawno środowisko medyczne 
uważało, że pasożyty co najwyżej osłabiają układ 
odpornościowy człowieka. W miarę gromadzenia 
statystyk i badań w tym kierunku okazało się, że 
właśnie zarażenie pasożytami prowadzi do po-
wstawania wszystkich poważnych chorób u ludzi. 
Około 92% ludzkich zgonów spowodowanych jest 
przez zakażenia pasożytami. Zdecydowana więk-
szość tzw. „naturalnych zgonów” jest konsekwen-
cją działań pasożytów wewnątrz ludzkiego ciała.

W jaki sposób pasożyty mogą 
doprowadzić do śmierci człowieka? 

Istnieje	ogromna	różnorodność	pasożytów	
żyjących we wszystkich ludzkich narządach  
i doprowadzających do najrozmaitszych proble-
mów	zdrowotnych.	Glisty,	czy	robaki	jelitowe	
np. niszczą jelita, doprowadzając ich do gnicia 
a ostatecznie nawet – do śmierci. 

Istnieją	 tysiące	pasożytów,	które	mogą	żyć	 
w naszej wątrobie, mózgu, płucach, krwi, żołąd-
ku.	I	praktycznie	wszystkie	one	–	są	śmiertelne.	
Niektóre	z	nich	od	razu	zaczynają	działać,	są	
agresywne i niszczą organizm, a inne, od czasu 
do czasu – działają niezauważalnie, dopóki ich 
ilość jest tak duża, że organizm nie będzie już 
mógł funkcjonować i człowiek umiera. 

Pasożytami zakażeni są praktycznie wszyscy,  
a większość z nich jest bardzo trudna do wykry-
cia i zniszczenia. Do zdiagnozowania większości 
pasożytów potrzebne są specjalistyczne analizy, 
a i tak lekarze starają się leczyć skutki zarażenia 
pasożytami, a nie skupiają się na eliminacji pa-
sożytów, czyli przyczyny chorób.

Jakie są konkretne przykłady 
zarażenia pasożytami?

Można opowiedzieć o setkach takich przypad-
ków. Okazało się, że np. niektóre tasiemce mogą 
prowadzić do raka, przy czym formalnie zaraża 
się	nie	człowiek,	a	właśnie	robaki.	Ich	komórki	
nowotworowe rozchodzą się po całym organi-
zmie. Dzieje się tak, gdy larwy tasiemca trafiają 
z jelit do węzłów chłonnych i tam, przekształcają 
się one w guzy nowotworowe, bardzo szybko za-
każające człowieka. Śmierć w takim przypadku 
następuje w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Pasożyty są również bardzo niebezpieczne 
dla mózgu człowieka. Zakażenie nimi prowadzi 
do nerwic, szybkiego męczenia się, nadmiernej 
drażliwości i ostrych wahań nastroju. W kolej-
nym etapie, w miarę wypełniania mózgu przez 
pasożyty, rozwijają się bardziej poważne choro-
by, których skutkiem może być nawet śmierć.

Natomiast	zakażenie	pasożytami	ludzkiego	
serca uważa się za dość rzadką chorobę. W rze-
czywistości jednak, w pewnej ilości robaki serco-
we występują u ok. 23% ludzi, czyli praktycznie 
u co czwartego człowieka. W początkowym sta-
dium są one niewidoczne, ale z upływem czasu 
stają się pierwszą przyczyną mnóstwa chorób 
serca. W nagłych zgonach z powodu zatrzyma-
nia akcji serca, pasożyty są odpowiedzialne za 
niemal 100% takich przypadków. 

Pierwszymi objawami, świadczącymi o tym, 
że w organizmie żyją pasożyty są:
- alergie (wysypki, łzawienie oczu, katar),
- częste przeziębienia, ból gardła (angina), za-

tkany nos,
- chroniczne zmęczenie (szybkie męczenie się, 

niezależnie od rodzaju wysiłku),
- bóle stawów i mięśni,
- nerwowość, zaburzenia snu i apetytu,
- cienie, worki pod oczami.

Przy obecności dwóch z wymienionych 
objawów, w organizmie na pewno występują 
pasożyty.

W jaki sposób zabezpieczyć się 
przed pasożytami?

Na	dzień	dzisiejszy	ze	względu	na	obecność	
ogromnej ilości rodzajów pasożytów oraz bardzo 
wysoki poziom złożoności ich wykrycia, istnieje 
niewiele naprawdę dokładnych urządzeń doko-
nujących pełnej analizy pod kątem występowa-
nia pasożytów we wnętrzu człowieka.

Najnowocześniejszym	 oraz	 najskutecz-
niejszym urządzeniem diagnostycznym jest 
DIACOM	LITE-FREQ-UTIUM,	 stanowiący	
unikalny przełom w rozwoju nowoczesnej nie-
inwazyjnej	metody	diagnostyki	NLS,	umożliwia-
jącej odrębne określenie stanu bio-energetyki 
każdego organu człowieka.

Za	pomocą	urządzenia	DIACOM	można	wy-
kryć pasożyty, ich rodzaje oraz lokalizacje, grzy-
by, bakterie, wirusy oraz ocenić stan zdrowotny 
poszczególnych organów i stany zagrożenia 
rozwojem choroby.

W jaki sposób działa urządzenie DIACOM?
Organizm człowieka, poza fizycznym ciałem, 

to także bioindukcyjny układ zawierający mnó-
stwo bioinformacji (sygnałów), mierzalnych 
przy pomocy wysokiej klasy elementów pomia-
rowych. Znane rejestratory biopotencjałów ludz-
kiego organizmu, funkcjonujące w medycynie 
to:	EKG,	EEG.

W trakcie badania, biologiczne i biomedyczne 
sygnały, wysyłane z oprogramowania urządze-
nia, poprzez bioinduktor w słuchawkach, trafiają 
do organizmu i poszukują rezonujących z nimi 
częstotliwości. W odpowiedzi zwrotnej program 
rejestruje sygnały fizjologiczne, jak również sy-
gnały emitowane przez czynniki chorobotwór-
cze.	 Ich	 źródłem	mogą	być	bakterie,	 grzyby,	
pleśnie, inne pasożyty oraz sama choroba. 

Wynik testu porównawczego przetwarzany 
jest przez moduł diagnostyczno-analityczny na 
dane cyfrowe, obrazy i wykresy.

O pasożytach słów kilka 

dr n. hum. Kinga Dziwańska

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

Specjalista Psycholog Kliniczny

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Na czym polega technika diagnozowania NLS?
To rewelacyjna pomoc w rozpoznawaniu 

ukrytych i nierozpoznawalnych innymi meto-
dami anomalii i wczesnych patologii. Zastępuje 
wiele inwazyjnych, czasochłonnych i kosztow-
nych	 badań	 diagnostycznych.	 DIACOM	 to	
również potężne urządzenie do terapii: zwal-
czania pasożytów, stanów zapalnych i bólowych, 
wzmacniania procesów regeneracji, zabiegów 
rehabilitacji i usuwania zmęczenia.

Zasada działania modułu analitycznego  
i terapeutycznego będących częściami oprogra-
mowania urządzenia, opiera się na zjawiskach 
przepływu bioinformacji w organizmie.

Co umożliwia diagnostyka urządzeniem 
DIACOM LITE-FREQ-UTIUM?

Urządzenie	DIACOM	LITE-FREQ-UTIUM	
jest niezastąpione w:
- wczesnym wykrywaniu problemów zdrowotnych,
- rozpoznaniu przyczyn dolegliwości,
- rozpoznaniu rodzaju, tempa i stopnia rozwoju 

choroby, 
- wykrywaniu bakterii, wirusów, pasożytów oraz 

ich szkodliwości dla organizmu,

- dokładnej cyfrowej ocenie stanu wielu narzą-
dów, w tym tarczycy, nerek, wątroby, trzustki, 
nadnerczy, serca i naczyń, narządów płcio-
wych, jelit, żołądka, stawów, płuc i innych,

- badaniu alergenów, w tym alergenów pokar-
mowych, wziewnych, chemicznych, kontak-
towych i na leki,

- badaniu nietolerancji pokarmowych,
- dobraniu programu indywidualnego leczenia 

i profilaktyki zdrowia,
- udzieleniu pomocy bez stosowania środków 

farmaceutycznych, dzięki zastosowaniu fal 
elektromagnetycznych o niskim napięciu.

Czy istnieją sposoby na pozbycie się 
problemów zdrowotnych zdiagnozowanych 
przez urządzenie DIACOM?

Urządzenie	DIACOM	może	być	wykorzysty-
wane do przeprowadzania wielu terapii zdrowot-
nych takich jak:
•	METATERAPIA	–	wysyłanie	częstotliwości	

zdrowych tkanek pacjenta do chorego organu, 
w wyniku czego chory organ jest pobudzony 
do samoleczenia. Efektem zabiegów jest po-
wrót do równowagi energetycznej danego 
narządu.

•	 TERAPIA	FREQ-DAVO	–	stosowana	jest	na	
pasożytach, grzybach, bakteriach i wirusach  
w celu ich niszczenia, a poprzez terapię DE-
TOX pomaga oczyszczać organizm z tok-
syn. Dużą zaletą terapii jest bezinwazyjność  
i bezbolesność, przez co jest doskonałą metodą 
również dla dzieci. 

•	 CHROMOTERAPIA	–	chromoterapia	to	ina-
czej leczenie kolorem. Każda barwa emituje 
inną częstotliwość drgań, podobnie jak ko-
mórki ludzkiego ciała. Dlatego pewne kolory 
wpływają na określone części ciała. Odpowied-
nio dobrane kolory do naszego schorzenia 
pomagają powrócić organizmowi do zdrowia. 

Oprócz	 terapii	 urządzenie	 DIACOM	ma	
możliwość:
•	 BADANIA	 leków	 lub	 suplementów,	 które	

pozwala ocenić wpływ danego prepara-
tu na organizm. W ten sposób możemy 
sprawdzić skuteczność stosowanych kuracji 
farmakologicznych.

•	 PRZYGOTOWYWANIA	 indywidualnie	
dopasowanych do potrzeb danego pacjenta 
preparatów, dzięki czemu mamy pewność, 
że zaproponowane preparaty będą skuteczne  
w leczeniu danego schorzenia. 

Jakie korzyści przynosi badanie 
biorezonansem DIACOM?

Przede wszystkim badanie bardzo dokład-
nie odnajduje źródło i przyczynę dolegliwości,  
a jednocześnie odbywa się w sposób bezpieczny, 
nie obciążający organizmu i zupełnie bezbole-
sny. Precyzja urządzenia oceniana jest na około 
97%. Kompleksowy obraz, który można uzyskać 
dzięki biorezonansowi pozwala leczyć przyczyny 
choroby, a nie jej objawy, niezależnie od tego, jak 
głęboko jest ona ukryta w organizmie. Terapie 
wykonywane	na	urządzeniu	DIACOM	pozwalają	
leczyć choroby jeszcze przed ich rozwinięciem. 
Urządzenie pozwala również na indywidualny 
dobór suplementów diety.

źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci
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Żłóbek, Matka Boska pochylona na Dzieciąt-
kiem. Betlejemska gwiazda, wzywająca Trzech 
Mędrców i przestraszonych nieco pastuszków. 
Cicha noc, święta noc. Jasne światło w środku 
mrocznej zimy. Wielu z nas przywykło utożsa-
miać święta z tymi obrazami. Widzimy je nie 
tylko we własnej wyobraźni czy symbolicznie 
wyrażone w katolickich kościołach. W telewizji, 
prasie, na sklepowych wystawach widać bożo-
narodzeniowe szopki, wokół rozbrzmiewają 
kolędy. To dlatego, że większość ludzi w naszym 
kraju wychowana została w tradycji katolickiej. 
Bardzo pięknej i wielu z nas bliskiej. Wielu  
z nas – to nie znaczy wszystkim. Może święta 
to dobry moment, by porozmawiać z dziećmi  
o tym, czym jest dla ludzi wiara? O tym, że nie 
wszyscy wierzą tak samo, a niektórzy nie wierzą 
w istnienie boga, choć wierzą w dobro, miłość 
i prawdę?

Podobni, chociaż różni
Od początku świata ludzie wierzyli w to, że 

musi być ktoś, kto kieruje ich losem. Większość 
współczesnych ludzi wierzy, że jest jeden bóg  
– stwórca świata – który opiekuje się nimi, nagra-
dza za dobre uczynki, a każe za złe. Chrześcija-
nie, żydzi i muzułmanie wierzą w jednego boga. 
Ale różnie wyobrażają sobie, jaki ten bóg jest  
i	czego	od	nich	oczekuje.	Na	przykład:	jak	mają	
się modlić, ubierać, co mają jeść, a czego im 
jeść	nie	wolno.	No	 i	 jak	mają	 świętować.	Na	
pierwszy rzut oka wydaje się więc, że sporo ich 
różni. Weźmy na przykład chłopca z rodziny 
muzułmańskiej. Modli się pięć razy dziennie,  
a przed każdą modlitwą musi w specjalny spo-
sób umyć ciało, nie wolno mu jeść szynki ani 
schabowych kotletów. Jego siostra, gdy tylko 
trochę podrośnie, nosi na włosach specjalną 
chustkę, zawiązaną tak, że widać jej tylko buzię. 
No	i	dla	nich	obojga	dniem	świętym	nie	 jest	
wcale niedziela, tylko piątek. A znowu dziecko 
z rodziny żydowskiej uroczyście obchodzi so-
botę, która zaczyna się właściwie... w piątek po 
zmroku. Zasiada wtedy z rodziną do uroczystej 
kolacji przy świecach. Wszystko musi być do niej 
przygotowane znacznie wcześniej, by nic nie za-
kłócało świętego czasu – ani zajęcia domowe, ani 
telewizja. Zarówno w sobotę, jak i we wszystkie 
pozostałe dni tygodnia, musi, tak jak rodzice, 
przestrzegać pewnych zasad, np. jeść tylko spe-
cjalnie przygotowane posiłki (bez wieprzowiny, 
koniny i mięsa królika). Chłopiec nosi na głowie 
małą czapeczkę zwaną jarmułką.

Chrześcijanie też różnią się między sobą. 
Swoją wiarę wyznają w różny sposób – dlatego 
mówimy, że są różne wyznania. Są więc katoli-
cy, protestanci (zgromadzeni w wielu różnych 
Kościołach), prawosławni, a także inne Kościoły 
nazywane „wschodnimi”. Mają różne modlitwy, 
ich świątynie różnią się między sobą, ale wszyst-
kie te religie i wyznania wyrosły z wiary w tego 
samego Boga. 

Boże Narodzenie - gdy noc się dłuży
Wszyscy chrześcijanie uroczyście obchodzą 

Święta	Bożego	Narodzenia	–	pamiątkę	przyjścia	
na świat Jezusa. Urodził się On w mieście Betle-
jem, około 2 tysiące lat temu. Kiedy dokładnie 
był dzień Jego urodzin – tego nikt nie wiedział, 
trzeba	więc	było	wybrać	jakąś	datę.	I	wybrano	
– 25 grudnia. Dlaczego? Bo to pora przesilenia 
zimowego, najciemniejszy czas w roku, a Jezus, 
rodząc się, przynosi wierzącym w niego ludziom 
światło.	Inny	powód	był	taki,	że	w	tym	dniu	wy-
padało obchodzone przez starożytnych Rzymian 
święto boga słońca i po prostu zastąpiono je 
nowym świętem. Może słyszeliście, że niektórzy 
chrześcijanie – prawosławni i grekokatolicy 
– obchodzą święta 13 dni później niż katolicy  
i protestanci? Ale dla nich to także jest 25 grud-
nia, mają tylko inny od naszego kalendarz. Dla 
katolików i protestantów ważny jest czas poprze-
dzający święta – to Adwent, czas oczekiwania  
i przygotowywania się do narodzin Jezusa. Ka-
tolicy w czas Adwentu chodzą wcześnie rano na 
specjalne	msze,	zwane	roratami.	Niosą	do	ko-
ścioła lampiony, których światło oświetla świąty-
nię – to bardzo ładnie wygląda w ciemny, zimo-
wy poranek. W kościele ewangelickim, jednym  
z kościołów protestanckich, tradycją jest za-
palanie co niedziela jednej dodatkowej świecy  
w specjalnych wieńcach adwentowych.  

Boże Narodzenie otwiera serce i umysł
W prawosławiu i kościele wschodnim obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego przed świętami przez 
40 dni trwa post bożonarodzeniowy. W dzień 
Wigilii można zjeść tylko trochę, bo jest post 
ścisły (dopiero wieczorem siada się do uro-
czystej,	sutej,	choć	bezmięsnej	kolacji).	Nocą	 
w	cerkwiach	trwa	czuwanie.	Nie	ma	bożonaro-
dzeniowych szopek, jak w katolickich kościo-
łach, ale wystawiona jest pięknie udekorowana 
ikona z obrazem narodzin Jezusa. W rodzinach 
prawosławnych bliscy dzielą się – nie cienkim 
białym opłatkiem jak katolicy – ale małym 
poświęconym chlebkiem (zwanym prosfora). 
Protestanci	nie	łamią	się	opłatkiem.	Najpierw	idą	
na nabożeństwo, a potem wracają do domów na 
wigilijną kolację. We wszystkich domach – pro-
testanckich, katolickich i prawosławnych Święta 
Bożego	Narodzenia	są	bardzo	radosne	–	śpiewa	
się kolędy i składa życzenia.

Chanuka - święto światła w czas zimowy
Inne	religie	także	mają	swoje	wielkie	święta	 

– z pięknymi obrzędami i... mnóstwem pre-
zentów dla dzieci. W rodzinach żydowskich 
obchodzi się zimą święto Chanukka, znane 
także jako święto światła. Tak właściwie nie 
jest to największe żydowskie święto – są inne, 
ważniejsze od niego. Ale ponieważ w tym 
okresie rodziny chrześcijańskie (lub takie, które 
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przejęły chrześcijańskie zwyczaje) przeżywają 
Boże	Narodzenie,	święto	Chanukka	stało	się	czymś	 
w	rodzaju	odpowiednika	Gwiazdki.	To	święto	
trwa aż 8 dni. Upamiętnia ono cud, który dawno 
temu zdarzył się w pewnej świątyni. Wdarli się 
tam źli ludzie, którzy nie uszanowali świętego 
miejsca. Zagarnęli je dla siebie i robili, co im 
się podobało. Żydzi zbuntowali się przeciwko 
tej nieprawości i odzyskali swoją świątynię. 
Musieli ją jednak ponownie uczynić miejscem 
świętym. Każdej nocy musiał się tam palić spe-
cjalny kandelabr. By mógł się palić, potrzebna 
była oliwa, a zostało jej już tylko na jedną noc. 
No	i	właśnie	wtedy	zdarzył	się	cud:	kandelabr	
palił się aż 8 nocy, choć nikt nie dolewał do 
niej oliwy! Ośmioramienny kandelabr używany 
podczas święta Chanuka nazywa się chanu-
kija.	Na	 pamiątkę	 tego	wydarzenia	 każdego	
dnia wieczorem zapala się kolejną świecę na 
ośmioramiennym świeczniku. Zapalaniu świec 
towarzyszą modlitwy. To radosne święto: jada 
się smaczne placki smażone na oliwie, a dzieci 
dostają prezenty. Ten zwyczaj pojawił się sto-
sunkowo niedawno, trochę dlatego, by dzieci 
żydowskie mogły przeżywać taką samą radość, 
jak dzieci z rodzin chrześcijańskich (choć prze-
cież i dla jednych, i dla drugich w świętowaniu 
prezenty nie powinny być najważniejsze). Za to 
wiele rodzin chrześcijańskich przejęło od swoich 
żydowskich znajomych zwyczaj stawiania zimą 
w oknie płonącego świecznika.

Koniec Ramadanu – gdy kończy się post
Jednym z największych muzułmańskich, 

rodzinnie obchodzonych świąt jest święto Aid 

al-Fitr, koniec Ramadanu – miesiąca postu. 
Ramadan to jeden z miesięcy w muzułmań-
skim kalendarzu. Ponieważ rok muzułmański 
jest krótszy od tego w naszych kalendarzach, 
wszystkie święta przesuwają się i raz wypadają  
w zimie, potem jesienią, a po kilkunastu latach 
– w środku lata. W przypadku Ramadanu ma to 
duże znaczenie. Dlaczego? Bo przez cały ten mie-
siąc nie można od świtu do zmierzchu nic jeść 
ani pić. Zimą trochę łatwiej to wytrzymać, ale 
latem, kiedy jest upał. To miesiąc wielkiej próby. 
Poszczą prawie wszyscy dorośli, a dzieci – gdy 
są już dość duże – zaczynają pościć stopniowo, 
najpierw	jeden,	potem	dwa	dni,	itd.	Gdy	dziecko	
pości już przez cały miesiąc, staje się dla rodziny 
osobą dorosłą i jest bardzo z tego dumne. Jeść  
i pić można oczywiście w nocy; wtedy też od-
bywają	się	czuwania	i	modlitwy.	Gdy	kończy	się	
Ramadan, wszyscy bardzo się cieszą i jest wielkie 
święto. Muzułmanie idą tego dnia do meczetu 
na poranną modlitwę. Odwiedzają zmarłych ze 
swoich rodzin na cmentarzach. Spotykają się 
też ze swoimi krewnymi (w tradycyjnych spo-
łeczeństwach kobiety i dzieci bawią się osobno, 
a mężczyźni osobno – w kobiecej części zawsze 

jest dużo weselej), jedzą świąteczny posiłek,  
a dzieci zwykle dostają prezenty i dużo słodyczy. 
Tego dnia wszyscy starają się być bardzo dobrzy, 
obowiązkowo dają także jałmużnę, czyli dzielą 
się tym, co mają, z biednymi.

Święty czas
Na	świecie	jest	wiele	religii,	a	każda	z	nich	ma	

swoje piękne święta i obrzędy. Buddyści podczas 
święta Sanghi (obchodzonego w listopadzie 
przy pełni księżyca) czczą Wspólnotę Duchową  
– gromadzą się razem i obdarowują prezentami. 
A na przykład wyznawcy hinduizmu mają świę-
to Diwali, podczas którego przystrajają domy,  
w wielu miejscach ustawiają świece i lampiony, 
spotykają się całymi rodzinami i także dają sobie 
upominki.	Na	całym	świecie	ludzie	spotykają	się,	
by razem przeżywać radość świąt. W tym czasie 
najważniejsza jest rodzina, wspólna rozmowa, 
przeżywanie modlitwy. Pamiętajmy o tym prze-
żywając swoje święta: że największym szczęściem 
dla ludzi – niezależnie od tego, w co wierzą i jaki 
mają kolor skóry – jest żyć dobrze, cieszyć się 
miłością	rodziny	i	dzielić	radością	z	bliskimi.	Nie	
tylko w święta.
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produkt dostępny 
w najlepszych aptekach

Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako kor-
pulentnego dziadzia w czerwonym kubraku,  
z wielką siwą brodą i workiem pełnym prezentów. 
Jednak Święty Mikołaj to postać autentyczna.

Urodzony około 270 roku w Patarze, jako je-
dyne dziecko zamożnych rodziców, uproszone 
ich gorącymi modłami. 

Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożno-
ścią, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. 
Po śmierci rodziców swoim znacznym mająt-
kiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wy-
brany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) 
podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością 
pasterską, ale także troskliwością. Cuda, które 
czynił przysparzały mu większej jeszcze chwały. 

Kiedy	 cesarz	 Konstantyn	 I	Wielki	 skazał	
trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za 
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak 
surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobi-
ście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich 
wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją 
modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtow-
nej burzy od niechybnego utonięcia – dlatego 
odbiera cześć również, jako patron marynarzy  
i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także 
jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem 
własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj 
wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości 

przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić 
należności. Znana jest historia o trzech niespra-
wiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za 
jego wstawiennictwem.

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który 
popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy 
córki	do	domu	publicznego.	Gdy	biskup	dowie-
dział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy 
sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch 
i trzewiczków, które owe córki umieściły przy 
kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie 
w powszechnym użyciu były kominki, powstał 
zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub 
skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie 
używano, Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty 
pod poduszkę śpiącego dziecka. 

Po długich latach błogosławionych rządów 
Święty odszedł z naszego świata 6 grudnia (stało 
się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego 
zostało pochowane w Mirze, gdzie przetrwało do 
roku 1087, kiedy to Mirę opanowali Arabowie. 
9 maja tegoż roku doczesne szczątki świętego 
zostały przewiezione do Bari – włoskiego mia-
sta w południowych Włoszech i w ten sposób 
ochronione przed utraceniem. Dnia 29 września 
1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec 
w bazylice wystawionej ku jego czci papież  
bł.	Urban	II.	

Legenda Mikołaja
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O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj 
świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za 
św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. 
Odbywa się to w różnych formach: „Św. Mikołaj” 
przychodzi w przebraniu biskupa do domów, 
przyjeżdża na saniach. 

Obecnie zwyczaj ten jest często łączony  
z baśniową postacią Świętego Mikołaja. Święty 
Mikołaj z Laponii – baśniowa postać sympatycz-
nego grubasa z białą brodą ubranego w czerwony 
strój. Zamieszkuje wspólnie z grupą elfów La-
ponię,	skąd	w	okresie	Świąt	Bożego	Narodzenia	
rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi 
przez zaprzęg reniferów. W tradycji bizantyjskiej 
jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, który 
obdarowuje dzieci 1 stycznia. W Rosji i krajach 
ościennych popularny jest Dziadek Mróz i Śnie-
żynka. Święty Mikołaj utożsamiany jest coraz 
częściej	z	Bożym	Narodzeniem	i	świątecznymi	
prezentami. Zastąpił on w świadomości wielu 
osób tradycyjny wizerunek Świętego Mikołaja 
biskupa. 

W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzo-
ny jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie 
Świętego Mikołaja biskupa Miry. Rankiem tego 
dnia dzieci, które przez cały mijający rok były 
grzeczne, znajdują drobne upominki, ukryte pod 
poduszką lub w innym specjalnie przygotowa-
nym w tym celu miejscu (np.w skarpecie). 

Obecny wizerunek – czerwony płaszcz  
i czapka – został spopularyzowany w 1930 roku 
przez koncern Coca-Cola, dzięki reklamie na-
poju stworzonej przez amerykańskiego artystę, 
Freda	Mizena.	Na	pewno	 jednak	 reklama	 ta	
pomogła utrwalić w powszechnej świadomości 
ten kostium świętego. Rok później nowy wizeru-
nek św. Mikołaja przygotował, także na zlecenie 
Coca-Coli, Haddon Sundblom.

Pomieszanie faktów i pomysłowości sprze-
dawców stworzyło postać obecnego Mikołaja. 
Jego fenomen i popularność nie tworzą tylko 
media, ale także zwykły człowiek, który w ten 
jeden dzień w roku może zmienić się w postać 
świętą i jednocześnie bajeczną. Sprawić przyjem-
ność bliskim i jednocześnie sobie, bo każdy chce 
dawać, tylko zapomina o tym przez pęd życia  
i rozwój technologiczny. Pielęgnujmy ten mit, 
bo daje nam możliwość choć raz na rok dawać 
a nie tylko brać.

Zdrowych i wesołych świąt życzy redakcja

Agnieszka Rogozińska

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

specjalista neurolog
przyjmuje w czwartki od 17.00

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Wielkimi krokami zbliża się okres świąteczno-
-noworoczny. Korzystając z okazji chcielibyśmy 
podzielić się z Państwem informacjami, odno-
śnie produktów używanych na co dzień w kuch-
ni, które mogą stanowić śmiertelne zagrożenie 
dla zwierząt oraz udzielić kilku wskazówek jak 
zapewnić naszym milusińskim spokój i bezpie-
czeństwo w trakcie stresującej nocy sylwestrowej.

Święta mają to do siebie, że stoły uginają się 
pod naciskiem pysznych, tradycyjnych potraw. 
Rodzinne zjazdy są świetną okazją dla naszych 
sprytnych zwierzaków aby ugrać coś dla siebie. 
No	bo	jak	tu	nie	wykorzystać	szansy,	gdy	przy	
stole siedzi tyle podatnych na maślane oczy 
osób? Efekt jest taki, że nie tylko my cierpimy  
z	powodu	przejedzenia.	Niestety	dla	naszych	
zwierząt zjedzenie nieodpowiednich produk-
tów, może skończyć się dużo gorzej niż bólem 
brzucha. W tabeli poniżej znajdą Państwo listę 
artykułów spożywczych, które mogą stanowić 
poważne zagrożenie dla czworonogów. Poni-
żej krótki opis produktów, których spożycie 
jest powodem najczęstszych wizyt u lekarza 
weterynarii.

Czekolada
Czekolada jest szkodliwa ze względu na 

zawartość teobrominy, która znajduje się ziar-
nach kakaowca. Dlatego największe zagrożenie 
stanowi gorzka czekolada, w której zawartość 
kakao jest najwyższa. Dawka teobrominy, któ-
ra może okazać się śmiertelna wynosi 100 mg 
na kilogram masy ciała (np. tabliczka gorzkiej 
czekolady zawiera 450-1600 mg teobrominy). 
Toksyczność związana jest z powolnym meta-
bolizowaniem i usuwaniem z organizmu.

Objawy zatrucia są różnorodne. Mogą po-
jawić się wymioty, bóle brzucha, zwiększone 
pragnienie, nadpobudliwość, ślinotok. W cięż-
szych przypadkach może wystąpić biegunka, 
krew w moczu, przyspieszony oddech, drgawki. 
Teobromina wywołuje nadmierne wydzielanie 
adrenaliny, co w konsekwencji może prowadzić 
do arytmii serca, ataku epileptycznego, krwo-
toku wewnętrznego, zawału mięśnia sercowego,  
a najgorszym wypadku do śmierci.

Należy	pamiętać	o	tym,	że	czekolada	często	
występuje w połączeniu z alkoholem, orzecha-
mi, migdałami, które same w sobie są szkodliwe,  
a dodatkowo zwiększają jej toksyczność.

W przypadku podejrzenia spożycia przez 
zwierzę czekolady, należy jak najszybciej skon-
taktować się z lekarzem weterynarii, ponieważ 
zwłoka działa na niekorzyść podopiecznego.

Winogrona i rodzynki
Toksyczna dawka rodzynek wynosi 11,5 gra-

ma na 1 kg masy ciała. Także świeże winogrona 
stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia psów- 
toksyczna dawka to 30 g/kg masy ciała).

Pierwsze objawy pojawiają się około 6 godzin 
po spożyciu. Są to przede wszystkim wymioty 
i biegunka, pies staje się osowiały, traci apetyt, 
wykazuje objawy bólu brzucha. Początkowo 
zwierze oddaje większe ilości moczu niż zwykle, 
ale w kolejnej fazie, która następuje po 24-72h od 
spożycia obserwujemy zmniejszone oddawanie 
moczu, aż w końcu dochodzi do bezmoczu, co 
może świadczyć o ostrej niewydolności nerek, 
która może skończyć się śmiertelnie.

Cebula
Toksyczność cebuli wynika z zwartych  

w niej dwusiarczków i związków fenolowych, 
które prowadzą do niszczenia hemoglobiny,  
a w konsekwencji do rozpadu krwinek czerwo-
nych i anemii. Łagodne zatrucie może przebiegać 
bezobjawowo, a jedynie badania laboratoryjne 
mogą wykazać występowanie anemii.

W przypadku spożycia większej ilości cebuli 
dochodzi do silniejszego zatrucia, a pierwszymi 
widocznymi objawami są biegunka i wymioty. 
Następnie	pojawia	się	gorączka,	apatia,	osowie-
nie, zwierzę traci apetyt i jest wyraźnie osłabione. 
W skrajnych przypadkach można zaobserwować 
zmianę zabarwienia błon śluzowych, stają się one 
blade lub zażółcone, a mocz może mieć różowa-
wy	kolor.	Należy	pamiętać,	że	cebula	poddana	

Święta i Sylwester 
oczami zwierząt

przykładowe produkty spożywcze 
szkodliwe dla zwierząt

czekolada

cebula

winogrona i rodzynki

czosnek

por 

surowe ziemniaki

kawa

fasola, bób

rabarbar

szczaw

orzechy makadamia

owoce cytrusowe

migdały

przyprawy: gorczyca, gałka musz-
katołowa, cynamon, curry, imbir, 

kminek, chilli, pieprz, sól

alkohol

pestki niektórych owoców

kości

ciasto drożdzowe

grzyby

surowa ryba

zepsute/spleśniałe jedzenie

awokado
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obróbce termicznej jest również szkodliwa. 50g 
cebuli może stanowić poważne zagrożenie dla 
psa ważącego 10kg. Podobnie działają inne wa-
rzywa takie jak czosnek, szczypiorek i por.

Owoce i ich pestki
 Migdałowiec, jabłoń, grusza, wiśnia, czere-

śnia, śliwa, mirabelka, morela, brzoskwinia, nek-
tarynka zawierają w swoich pestkach amigdalinę, 
która w organizmie rozkłada się między innymi 
na cyjanowodór (tzw. kwas pruski).

Cyjanowodór błyskawicznie dezaktywuje 
układ enzymatyczny oksydazy cytochromowej 
w mitochondriach komórek ciała, co w efekcie 
blokuje proces oddychania komórkowego. Skut-
ki jego działania mogą być tragiczne w skutkach. 
Zatrucia mogą mieć przebieg gwałtowny. Wów-
czas objawy pojawiają się w ciągu 15-20 minut 
do kilku godzin po spożyciu. Początkowo mogą 
pojawić się silne pobudzenie, przyspieszenie 
tętna i oddechów, duszność, tachykardia, śli-
notok, obfite łzawienie, wymioty, mimowolne 
oddawania kału i moczu, chwiejny chód, drżenia 
mięśniowe przechodzące w uogólnione skurcze. 
Widoczne błony śluzowe mają zabarwienie 
jasno czerwone, a w końcowej fazie stają się 
sine. Śmierć następuje w ciągu kilku do kilku-
nastu minut wśród silnych skurczów, duszności  
i porażeń.

Nieuszkodzone,	niewielkie	pestki	owoców	
są wydalane w postaci niestrawionej i zwykle 
nie stanowią zagrożenia. Tylko z pękniętych 
lub rozgryzionych pestek uwalnia się trujący 
cyjanowodór.

Największe	 stężenie	 amigdaliny	występuje	 
w gorzkich migdałach, należy ich bezwzględnie 
unikać, ponieważ w skrajnych przypadkach 
nawet jedna sztuka może wywołać śmiertelne 
skutki.

Jak widać są to produkty, które z pewnością 
znajdą się w naszych świątecznych potrawach. 
Uczulamy aby poinformowali Państwo swoich 
najbliższych, żeby nie dokarmiali pod stołem 
zwierząt. Mamy świadomość, że pokusa po-
dzielenia się posiłkiem czasem jest zbyt silna, 
dlatego optymalnym rozwiązaniem może być 
przygotowanie smakołyków, które zwierzęta 
mogą jeść bezpiecznie.

W sklepach zoologicznych i u lekarza wetery-
narii znajdą Państwo dobrej jakości przysmaki.

Teraz przejdziemy do kolejnej części naszego 
artykułu dotyczącej komfortu naszych zwierza-
ków podczas zabawy sylwestrowej. Zbliża sie 
Sylwester,	a	wraz	z	nim	petardy	i	fajerwerki.	Nie-
stety nie wszystkim ten okres kojarzy się tylko  
z dobrą zabawą. Dla ogromnej grupy ludzi i ich 
czworonogów jest to czas przepełniony lękiem 
przed kolejnym wybuchem. Mamy nadzieję, że 
znajdą Państwo tutaj informacje, które pomogą 
przetrwać ten trudny dla zwierząt czas. Proszę 
oczywiście pamiętać, że zawsze warto zasięgnąć 
porady u swojego lekarza weterynarii.

Zacznijmy od tego, jakie reakcje u zwierzęcia 
mogą wywołać wybuchy fajerwerków i petard?
-  Ucieczka – w domu w kąt pokoju, pod łóżko, 

do szafy, w miejsce bezpieczne z dala od okien. 
Na	spacerze	zwierzę	może	zacząć	biec	w	kie-
runku domu lub oszołomione biec przed siebie 
nie reagując na wołanie opiekuna. 

- Drżenie ze strachu, agresja na skutek 
dezorientacji.

-  Szczekanie, wycie, popiskiwanie, miauczenie.
-		Nietrzymanie	moczu	i	kału.

Jak można pomóc przetrwać trudne chwile?
-  Minimalizacja negatywnych bodźców: za-

mknijmy okna, opuśćmy żaluzje, jeśli mamy 
taką możliwość można zwierzę zabrać na 
działkę za miastem. Jeśli mieszkamy w bloku, 
nie zamykajmy zwierząt w łazience, ponieważ 
przez piony wentylacyjne hałas niesie się ze 
zdwojoną siłą.

-  Stworzenie miejsca, w którym zwierzę będzie 
mogło się schować i czuć bezpiecznie.

-  Odwrócenie uwagi poprzez włączenie trochę 
głośniej	niż	zazwyczaj	odbiorników	TV	lub	
radia, zachęcenie do zabawy, przygotowanie 
zabawki z ulubionymi smakołykami.

-  Zabranie psa na długi i aktywny spacer w spo-
kojne miejsce poza miastem. Jeśli nie mamy 
takiej możliwości, to musimy pamiętać, że  
w już w ciągu dnia zdarzają się wystrzały 
i wtedy warto jest zaopatrzyć się w długą  
i solidną smycz/linkę, oraz przypiąć do obroży 
lub szelek adresówkę z danymi kontaktowymi. 
Należy	unikać	wychodzenia	na	dwór	w	okolicy	
samej północy.

-  Wspomaganie preparatami ziołowymi, fero-
monoterapią lub lekami uspokajającymi. Do-
bór odpowiedniego preparatu zależy przede 
wszystkim od nasilenia objawów.
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Preparaty ziołowe i feromonoterapia mogą 
skutecznie pomóc zwierzętom, u których strach 
nie jest silnie wyrażony, należy je stosować od-
powiednio wcześniej, przynajmniej 14 dni przed 
okresem noworocznym.

Jeśli lęk jest silnie wyrażony, zwierzę drży, 
dyszy, ślini się i nie udaje się odwrócić jego 
uwagi od hałasu i skoncentrować na jakiejkol-
wiek aktywności, to może okazać się niezbędne 
zastosowanie leków uspokajających doraźnie, 
czyli w czasie największego nasilenia wystrza-
łów. Takie środki może przepisać wyłącznie le-
karz weterynarii po zbadaniu psa i wykluczeniu 
ewentualnych przeciwwskazań. 

Działanie tej grupy leków powinno polegać na 
zniwelowaniu	lęku	i	uspokojeniu.	Należy	unikać	
leków, które hamują ośrodki psychomotorycze, 
co prowadzi do obniżenia ruchliwości zwierzę-
cia, ale bez wyłączenia świadomości. Efekt jest 
taki, że zwierzę nadal się boi ale jest sparaliżowa-
ne i nie może uciec, a to może tylko potęgować 
negatywne przeżycia psychiczne i doprowadzić 
do poważnych stanów lękowych.

Czasem przy bardzo nasilonym lęku jedyną 
metodą jest odwrażliwianie, które polega na 

stopniowym wystawianiu psa na działanie 
bodźca, który powoduje strach. Jest to najsku-
teczniejsza metoda, ale zarazem najbardziej 
pracochłonna i wymagająca czasu i w praktyce 
często wymaga pomocy farmakologicznej.

Jeżeli problem opisany w niniejszym arty-
kule dotyczy również Państwa, zachęcamy do 
umówienia się na wizytę u swojego lekarza 
weterynarii.

Pamiętajmy, że nie wolno podawać leków na 
własną rękę, bo może to być niebezpieczne dla 
zdrowia,	a	nawet	życia	naszego	pupila.	Nawet	
jeśli mamy dostęp do preparatu, który był sto-
sowany z powodzeniem u innego zwierzęcia, to 
nie powinno się go podawać bez wcześniejszej 
konsultacji z lekarzem weterynarii. Szczególną 
ostrożność należy zachować u zwierząt ras mi-
niaturowych a także w podeszłym wieku, które 
mogą mieć objawy niewydolności krążeniowo 
oddechowej, a substancje czynne zawarte w le-
kach mogą zaostrzyć istniejący problem. 

Jeżeli w okresie noworocznym zauważycie 
Państwo wystraszone zwierzę, błąkające się 
bez opieki, warto przyjrzeć mu się przez chwi-
lę, może mieć na sobie obrożę z adresówką. 

Oczywiście należy zachować ostrożność, ponie-
waż stres związany ze zgubieniem się może wy-
zwolić w zwierzęciu agresję. Można spróbować 
zrobić zdjęcie (z bezpiecznej odległości, aby go 
jeszcze bardziej nie wystraszyć) i zgłosić sprawę 
do odpowiednich służb. Często umieszczenie 
zdjęcia na portalach społecznościowych w szybki 
sposób pozwala odnaleźć właściciela zwierzęcia. 
Jeżeli zwierzę uda się złapać, warto sprawdzić 
czy nie jest zachipowane, w tym celu należy 
udać się do lekarza weterynarii dysponującego 
czytnikiem chipów. 

Mamy nadzieję, że powyższe porady będą 
pomocne i pozwolą uniknąć nieprzyjemnych 
i stresujących sytuacji w okresie świąteczno- 
-noworocznym.

Korzystając z okazji chcielibyśmy życzyć spo-
kojnych	i	radosnych	Świąt	Bożego	Narodzenia	
i	pomyślności	w	nadchodzącym	Nowym	Roku.

lek.wet Natalia Kucharczyk
lek.wet Rafał Terpiłowski
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Pomysł na prezent

Grupa	 Polmedic	 jako	 jedyna	 w	 Radomiu	
przygotowała dwie oferty dla tych, którzy zainte-
resowani są stałą i kompleksową opieką medyczną 
bez kolejek i stresu przez cały rok oraz dla osób, 
które chcą wykonać jednorazowy Profilaktyczny 
Przegląd Zdrowia. W swojej ofercie proponujemy 
rozwiązania zróżnicowane ze względu na cenę 
oraz zakres. A to wszystko w eleganckim etui  
z kartą dedykowaną dla wybranej osoby. 

IPOM
Indywidualny Program Opieki Medycznej to 

roczny abonament medyczny, który funkcjonuje 
na takiej samej zasadzie jak abonament telefo-
niczny. W ramach stałej comiesięcznej opłaty (od 
29 zł/m-c) zapewniamy szybki i nielimitowany 
dostęp do lekarzy rodzinnych i pediatrów (w cią-
gu 24 godzin od chwili zgłoszenia) oraz lekarzy 
ponad 20 specjalizacji (do 10 dni roboczych) 
bez skierowania, a także szeroki wachlarz badań 
laboratoryjnych	i	diagnostycznych	(USG,	RTG,	
Holter, test wysiłkowy, Tomografia Komputerowa, 
Rezonans Magnetyczny), szczepienia ochronne, 
wizyty domowe, profilaktyczny przegląd stanu 
zdrowia oraz dwutygodniową rehabilitację do 
3 razy w roku. Pacjent i jego rodzina otrzymują 
kompleksowy dostęp do wszystkich usług w ra-
mach	IPOM.	Rejestracja	Pacjentów	odbywa	się	za	
pomocą	dedykowanej	Infolinii	VIP.	Dodatkowo	
Pacjentom posiadającym abonament medyczny 
udzielamy rabatu na usługi nieobjęte zakresem 
pakietu.

W swojej ofercie proponujemy 4 rodzaje pakie-
tów medycznych (Podstawowy Zdrowie, Standard 
Zdrowie,	Premium+	Zdrowie,	VIP	Zdrowie)	
tak, aby każdy mógł dopasować najlepszą opcję  
w zależności od potrzeb zdrowotnych oraz 

modelu rodziny (indywidualny, partnerski, rodzi-
na	z	dowolną	liczbą	dzieci	do	25	r.ż.).	Indywidual-
ny Program Opieki Medycznej to również idealne 
rozwiązanie dla osób, które pracują za granicą  
i nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. 

Karty podarunkowe
To propozycja dla osób, które chcą w jak 

najkrótszym czasie poddać się specjalistycznej 
diagnostyce w kierunku chorób układu krążenia 
lub schorzeń kręgosłupa. Polmedic we współpra-
cy z doświadczonymi specjalistami przygotował  
4 rodzaje Kart (Zdrowe Serce, Zdrowe Serce 
Plus, Zdrowy Kręgosłup Kobieta, Zdrowy Krę-
gosłup Mężczyzna). Dzięki naszym programom 
zrealizujesz badania laboratoryjne, diagnostyczne 
oraz skonsultujesz się z lekarzem kardiologiem 
lub lekarzem rehabilitacji w zależności od wy-
branej	 karty.	 Dedykujemy	 Indywidualnego	
Opiekuna, który opracuje harmonogram badań  
w dogodnym terminie. Karta Podarunkowa waż-
na jest przez trzy miesiące od daty zakupu, a jej 
koszt to 390 zł. 

Voucher
Wiemy, że czasami trudno jest się zdecydo-

wać,	dlatego	możesz	wybrać	Voucher	Kwotowy	
o dowolnej wartości (min. 100 zł), a Twój bliski 
będzie mógł wykorzystać ją na dowolną usługę 
medyczną w Polmedic np. badania, wizyty lekar-
skie, masaże, rehabilitację czy zabiegi z zakresu 
Medycyny Estetycznej. 

Programy realizujemy w 9 placówkach Polme-
dic zlokalizowanych w Radomiu. Szczegółowy za-
kres programów: www.polmedic.com.pl. Chętnie 
zmodyfikujemy zakres programów na potrzeby 
Twojej firmy! 

Placówki Polmedic:

ul. Domagalskiego 7, 

Okulickiego 74 i 76, 

Osiedlowa 9, 

Toruńska 1 (C.H E. Leclerc), 

Aleksandrowicza 5

Jeśli chcesz zadbać o zdrowie 

swoje i swoich bliskich odwiedź 

jedną z naszych placówek, 

bądź skontaktuj się z Działem 

Sprzedaży Polmedic:

691 161 268 

lub info@polmedic.com.pl

Nie zwlekaj dołącz do grona 
zadowolonych Pacjentów!

GDZIE KUPIĆ?

Święta to magiczny czas kiedy pod pachnącą choinką znajdujemy niespodzianki od swoich bliskich. 
Zdarza się, że kolejny raz dostajemy nudne skarpetki, lub inne prezenty, które zalegają w naszych 
domach przez długi czas. A co jeśli udałoby się podarować ,,zdrowie”?

Infolinia T: 48 386 90 60
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