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Codziennie wpływamy 
na stan naszyCh serC!
Prawdziwą Plagą naszych czasów są choroby układu krążenia. z ich Powodu umiera co druga osoba. 
choroby serca i naczyń są też jedną z głównych Przyczyn inwalidztwa i niezdolności do Pracy. 

O cenia się, że za około 10-20% ryzyka 
wystąpienia zawału serca odpowia-
dają „złe” geny, a za 80% tzw. czyn-

niki ryzyka, w tym przede wszystkim wdy-
chanie dymu tytoniowego, niezdrowa dieta 
i brak regularnej aktywności fizycznej oraz 
będące konsekwencją niezdrowego stylu ży-
cia nadciśnienie tętnicze, hipercholesterole-
mia, cukrzyca i otyłość.

Palenie tytoniu

Palenie tytoniu stanowi wciąż jeden 
z dużych problemów społecznych w Polsce, 
mimo że w ciągu ostatnich 25 lat odnotowa-
no znaczne zmniejszenie liczby osób palą-
cych, zwłaszcza mężczyzn. Szkody zdrowot-
ne będące następstwem palenia papierosów 
są wielonarządowe, ale pierwszoplanowe 
znaczenie mają schorzenia nowotworowe 
i układu sercowo-naczyniowego oraz prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc. Ocenia się, 
iż palenie tytoniu jest w Polsce przyczyną 
dwukrotnie większej liczby zgonów z po-

wodu chorób układu krążenia niż w krajach 
Europy Zachodniej. Zachorowalność na 
raka płuca w Polsce należy do najwyższych 
w Europie, co wiąże się przede wszystkim 
z zarówno czynnym jak i biernym paleniem 
papierosów.

Jak wskazują liczne badania, ryzyko wy-
stąpienia zawału serca zmniejsza się już 
w pierwszym roku od zaprzestania palenia. 
Dotyczy to również nowotworów i chorób 
układu oddechowego. Uznaje się, że po 
10-15 latach od rzucenia palenia ryzyko wy-
stąpienia zawału serca związane z dawnym 
paleniem zanika. Znacząco zmniejsza się 
również ryzyko wystąpienia nowotworu. 
Świadomość odwracalności ryzyka powinna 
być jednym z powodów, dla których warto 
rozstać się z tym niebezpiecznym nałogiem.

Ze społecznego punktu widzenia równie 
szkodliwe w porównaniu z aktywnym pale-
niem jest palenie bierne. Chociaż dym wdy-
chany przez biernych palaczy różni się pod 
względem składu od głównego strumienia 
dymu tytoniowego, skutki biernego pale-
nia są podobne do powikłań spowodowa-
nych paleniem czynnym. Skuteczną metodą 
zmniejszania szkodliwych skutków palenia 
tytoniu okazał się zakaz palenia w barach i re-
stauracjach, który w ostatnich latach wpro-
wadzono w kilku krajach europejskich, w tym 
w Polsce. Np. we Włoszech już w rok po 
wprowadzeniu takiego zakazu zaobserwo-
wano znaczące zmniejszenie częstości ho-
spitalizacji z powodu zawału serca. Badania 
wykazały, że liczba zawałów serca zmniejszy-
ła się przede wszystkim u osób niepalących, 
a narażonych wcześniej na dym tytoniowy.

Decydując się na zerwanie z nałogiem 
(czyli na leczenie zespołu uzależnienia od 
tytoniu) warto ocenić stopień swojego uza-
leżnienia (można wykonać np. test Fager-
ströma, który można znaleźć na wielu stro-
nach w internecie). Zawsze warto zwrócić się 

o pomoc do specjalistycznej poradni leczenia 
uzależnienia od tytoniu lub lekarza rodzin-
nego, ale specjalistyczna pomoc jest szcze-
gólnie cenna u osób z uzależnieniem dużego 
stopnia. Współczesna medycyna dysponuje 
skutecznymi metodami leczenia zespołu 
uzależnienia od tytoniu. Światowy Dzień bez 
Papierosa (31 V) to dobra okazja do zaprze-
stania palenia. 

dieta

Zdrowa dieta to przede wszystkim die-
ta urozmaicona. Od wielu lat podkreślamy 
korzyści ze stosowania diety śródziemno-
morskiej (dieta zawierająca dużo owoców 
i warzyw, roślin strączkowych, ryb oraz peł-
noziarniste pieczywo, a niewiele czerwonego 
mięsa, szczególnie wieprzowiny; do potraw 
dodawana jest duża ilość czosnku i cebuli, do 
sałatek, zup i sosów oliwa z oliwek; pokarmy 
te są bogate w błonnik, witaminę C, mikro- 
i makroelementy oraz nienasycone kwasy 
tłuszczowe). Wykazano, że im dieta jest bar-
dziej zbliżona do diety śródziemnomorskiej, 
tym ryzyko występowania zawału serca jest 
mniejsze. Dziennie jedzmy co najmniej 200 
g owoców oraz co najmniej 200 g warzyw. 
Pamiętajmy, że u zdrowych osób spożywa-
jących urozmaiconą dietę nie ma potrzeby 
suplementacji witamin, ani minerałów. 

Zdrowa dieta to dieta z małą zawartoś-
cią soli kuchennej, niskotłuszczowa (z małą 
ilością tłuszczów pochodzenia zwierzęcego). 
Obecnie zaleca się ograniczanie spożycia soli 
kuchennej do ilości poniżej 5 g/dobę. Taką 
ilość soli spożywamy unikając produktów 
konserwowanych solą i nie używając solniczki 
w domu. Dieta niskotłuszczowa opiera się na 
spożywaniu pokarmów zdrowych i ubogich 
w tłuszcz zwierzęcy. Tłuszcze są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu, 
m.in. odpowiadają za wchłanianie się witamin 
A, D, E i K. Jednak ich nadmiar zwiększa ryzy-
ko rozwoju miażdżycy, zawału serca i udaru 

mózgu. Pamiętajmy, że słodycze to kolejne 
zagrożenie dla naszego zdrowia. Należy też 
unikać spożywania napojów słodzonych.

aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna chroni 
przed chorobami układu krążenia na wiele 
sposobów, w tym między innymi obniża ciś-
nienie tętnicze i stężenie cholesterolu oraz 
glukozy we krwi. Zdrowe są zarówno space-
ry, truchtanie, bieganie, jeżdżenie na rowe-
rze, pływanie, gry zespołowe, jak i taniec. 
Osobom bez chorób układu krążenia zaleca 
się aktywność fizyczną przez większość dni 
tygodnia (prawie codzienną), łącznie 2,5-5 
godzin tygodniowo aktywności fizycznej o co 
najmniej umiarkowanej intensywności lub 
1-1,5 godziny tygodniowo aktywności fizycz-
nej o dużej lub bardzo dużej intensywności, 
przy czym każda sesja aktywności fizycznej 
powinna trwać co najmniej 10 minut. Osoby 
prowadzące dotąd siedzący tryb życia po-
winny pamiętać o stopniowym zwiększaniu 
intensywności i czasu trwania wysiłku fizycz-
nego. 

nadciśnienie tętnicze, hiPercho-
lesterolemia i cukrzyca

Nadciśnienie tętnicze, wysokie stężenie 
cholesterolu i cukrzyca są bezpośrednimi 
czynnikami wywołującymi miażdżycę oraz 
jej konsekwencje, jak zawały serca i udary 
mózgu. Choroby te w dużym stopniu są kon-
sekwencjami małej aktywności fizycznej, 
niezdrowej diety i nadwagi. Niezdrowy styl 
życia pogarsza też przebieg już obecnych 
chorób. Niezmiernie ważne jest wczesne wy-
krycie rozwijających się chorób i skuteczne 
ich leczenie. W ten sposób można odwrócić 
ryzyko związane z dużym ciśnieniem lub wy-
sokim stężeniem cholesterolu. 

Reasumując, nie ma przesady w stwier-
dzeniu: nasze zdrowie w naszych rękach. 
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podejmij wyzwanie, 
pokonaj papierosa
niesPełna 6 milionów ludzi rocznie zabijanych jest Przez globalną ePidemię Palenia tytoniu, co Przerażające  

Ponad 600 000 sPośród tej liczby to osoby bez nałogu, tzw. bierni Palacze. jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie  

i niePowzięte zostaną odPowiednie kroki za 15 lat ePidemia ta zabije Ponad 8 milinów ludzi. 

kornelia nelec

w celu przeciwdziałania temu zjawi-
sku Światowa organizacja zdro-
wia (World Health organization) 

uchwaliła 31 maja jako dzień bez papierosa. 
Celem wprowadzenia w życie Światowe-
go Dnia bez tytoniu jest ochrona obecnych 
i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skut-
kami zdrowotnymi spowodowanymi przez 
nałóg nikotynowy, ale też konsekwencjami 
społecznymi, środowiskowymi i ekonomicz-
nymi używania tytoniu i narażenia na dym 
tytoniowy. 

obecnie prowadzonych jest szereg kam-
panii budujących świadomość społeczeń-
stwa na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą 
palenie papierosów. nie od dziś wiadomo, iż 
palenie jest szkodliwe, nie jest nowością tak-
że, iż sam dym tytoniowy stanowi poważne 
zagrożenia dla naszego zdrowia. zawiera on 
ponad 4 000 związków chemicznych, w tym 
oprócz szeregu toksycznych substancji ponad 
40 z nich jest określanych jako czynniki rako-
twórcze. Co ciekawe nie istnieje bliżej określo-
na bezpieczna dawka tego rodzaju dymu.

kosztowna Przyjemność

Według badań przeprowadzonych przez 
uniwersytet w bristolu przeciętny palacz 
żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca. mini-
sterstwo zdrowia ostrzega, iż każdy papieros 
kosztuje nas 11 minut życia! Palenie tytoniu 
niesie za sobą poważne skutki zdrowotne, 
większość spośród zagrożeń stanowią cho-
roby układu oddechowego tj. rozedma płuc, 
rak płuc, rak krtani, tchawicy, astma oskrze-
lowa oraz PoCHP.

bardzo groźne w skutkach są także cho-
roby układu krążenia, na które bardzo czę-
sto cierpią osoby palące papierosy, a w tym 
choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, 
nadciśnienie tętnicze, tętniaki, a także zawał. 
szacuje się, iż około 30% wszystkich przy-
padków zawału serca i chorób kardiologicz-
nych dotyczy osób palących. Wymienione 
wyżej to tylko niektóre spośród wielu chorób 
dotykających osoby uzależnione od nikotyny 
dlatego tak ważna jest edukacja społeczeń-
stwa na temat zdrowotnych skutków palenia 
papierosów. 

oprócz często katastrofalnych w skut-
kach problemach ze zdrowiem, palenie tyto-
niu znacznie pogarsza nasz wygląd fizyczny, 
przede wszystkim kondycję skóry, włosów 
i paznokci. u palaczy znacznie wcześniej 
możemy zaobserwować zmarszczki, szybszy 
jest proces starzenia się skóry, opóźnia się 

także proces gojenia ran. zdecydowanie ne-
gatywny wpływ palenie ma także na zęby – 
prowadzi do przebarwień i powstania kamie-
nia nazębnego, jest także odpowiedzialne za 
nieświeży oddech.

świadoma decyzja

Pomimo tego, iż większość spośród pala-
czy zdaje sobie sprawę z tego, iż palenie to 
nałóg obarczony wieloma poważnymi kon-
sekwencjami, które 
swoje odbicie mają 
na zdrowiu i kondycji 
naszych organizmów 
– uzależnienie od ni-
kotyny jest silniejsze. 
Potwierdzają to staty-
styki dotyczące osób 
uzależnionych w Pol-
sce. Co trzeci dorosły 
mężczyzna i co czwar-
ta dorosła kobieta 
pali papierosy, grono 
to liczy więc około 9 
mln. Co więcej więk-
szość spośród nich pali 
codziennie, znacznie 
mniej, bo 2–3% stano-
wią palacze okazjonal-
ni. około 50% nasto-
latków w wieku 13-15 
lat ma za sobą próby 
palenia papierosów, 
a w wieku 18-24 naj-
częściej zaczynają pa-
lić nałogowo.   

Wśród powodów 
wymienianych przez 
palaczy jako argument, 
dla którego nie są 
w stanie zrezygnować 
z używki jakim jest pa-
pieros znajduje się nie-
chęć rezygnacji z przy-
jemności jaką jest pale-
nie, obawa przed przy-
tyciem oraz brak silnej 
woli i wytrwałości w po-
stanowieniu. 

Podjęcie tak rady-
kalnej decyzji jest na-
turalnie trudne, jesz-
cze bardziej skompli-
kowane wydaje się to 
być w czasach pogoni 
za pieniądzem, czasach 
w których stres towa-
rzyszy nam praktycznie 
przez całe życie, a pa-
pieros staje się chwilą 
odprężenia i sposo-
bem na radzenie sobie 
z trudnościami życia 
codziennego. 

samodyscyPlina 
kluczem 
do zwycięstwa

Coraz większa wie- 
dza dotycząca szkod-
liwości wyrobów ty-
toniowych sprawia, iż 
wiele osób uzależnio- 
nych podejmuje pró-
bę rzucenia papiero-
sów. Według najnow-
szych danych ponad 

50% palaczy deklaruje chęć rzucenia palenia. 
Pomocne w tym mogą okazać się dostępne na 
rynku preparaty stworzone właśnie po to, aby 
ułatwić sam proces rozstania z nałogiem. Czę-
sto to właśnie one są dodatkowym bodźcem 
ku zmianie nawyków i wytrwaniu w decyzji. 

W zerwaniu z paleniem najważniejsze jest 
jednak odpowiednie nastawienie i ogromna 
samodyscyplina. sposób, jaki wybierzemy 
powinien być dopasowany indywidualnie 

w zależności od poziomu silnej woli. Cześć 
osób jest w stanie zerwać z nałogiem bardzo 
radykalnie rezygnując w pełni z papierosów 
z dnia na dzień. inni zaś potrzebują na to nieco 
więcej czasu i stopniowo ograniczają ich ilość. 

Co prawda rzucenie palenia jest wyzwa-
niem, jednak pamiętajmy, że w grę wchodzi 
walka o nasze zdrowie, a nawet życie i to 
właśnie ta kwestia powinna być największą 
motywacją dla nas w starciu z nałogiem.

szacuje się, iż około 
30% wszystkich  

przypadków zawału 
serca i chorób kardio-

logicznych dotyczy 
osób palących.
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badania przeprowadzone przez instytut 
badawczy smg/KrC pokazują, że 95% 
Polaków postrzega się jako osoby od-

powiedzialne – niezależnie od płci, miejsca 
zamieszkania czy wykształcenia. gdy jednak 
zapytamy, w czym ta odpowiedzialność się 
przejawia, to co 5. osoba nie umie wyjaśnić. 

– W deklaracjach polskie społeczeństwo uwa-
ża się za odpowiedzialne. Niestety, jak zada-
my bardziej szczegółowe pytania, to okazu-
je się, że Polacy nie są tak odpowiedzialni, jak 
im się wydaje. Ponad 1/3 badanych przyznaje, 
że woli kupić nowy telewizor, niż odłożyć środ-
ki z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Nato-
miast 1/4 otwarcie mówi, że ważniejsze są dla 
nich wydatki na przyjemności, niż na opłacenie 
składki ubezpieczenia na życie, np.: na wypa-
dek poważnego zachorowania – wyjaśnia to-
masz sobierajski, socjolog.

Polacy nie zabezPieczają się  
finansowo na wyPadek chorób

W ostatnich latach Polacy coraz częś-
ciej chorują. Według raportu opracowane-
go przez warszawskie Centrum onkologii 
oraz Krajowy rejestr nowotworów w 2011 
roku odnotowano 144 336 nowych zachoro-
wań na nowotwory złośliwe. Choroba ta naj-

częściej dotyka osoby między 25 - 29 oraz 
50 - 59 rokiem życia. Wśród mężczyzn naj-
częstsza jest zachorowalność na raka płuc, 
u kobiet natomiast na nowotwory piersi. le-
karze przypominają, że odpowiednia pro-
filaktyka może zmniejszyć ryzyko zacho-
rowania. oprócz zdrowego odżywiania, 
aktywność fizyczna czy regularnych badań, 
istotne jest również zabezpieczenie finan-
sowe na wypadek choroby, która wiąże się 
z kosztami. rehabilitacja, a następnie przy-
stosowanie się do życia po ciężkiej chorobie 
sięgają wielu tysięcy złotych. Podobnie te-
rapie nowotworowe wymagają od pacjen-
ta dodatkowych nakładów finansowych 
– na specjalne preparaty wspierające orga-
nizm w walce z chorobą lub choćby na do-

jazdy do i ze szpitala, czy też zapewnienie 
opieki nad dziećmi w trakcie ewentualnej 
nieobecności w domu. zwykle nie dysponu-
jemy takimi środkami finansowymi, a prze-
dłużająca się nieobecność w pracy sprawia, 
że kwoty, którymi dysponujemy są mniej-
sze niż zazwyczaj. Dlatego warto pomyśleć 
o zabezpieczeniu, które zapewni wspar-
cie finansowe i pozwoli naszej rodzinie na 
utrzymanie aktualnego poziomu życia.

ubezPieczenie  
na wyPadek choroby

rozwiązaniem pozwalającym zabezpie-
czyć się finansowo może być ubezpieczenie 
na wypadek nowotworu. Przykładowo pro-
dukt ona i on ing Życie zapewnia finansowe 
wsparcie na każdym etapie leczenia, już od 
momentu diagnozy. 

– Po stwierdzeniu choroby nowotworowej pa-
cjent dostaje do 40 proc. sumy, na którą się 
ubezpieczył. Dalsze świadczenia wypłacane 
są w zależności od postępów choroby i zasto-
sowanych metod leczenia, jak np. operacja, 
radioterapia lub chemioterapia. Ubezpieczo-
ny może otrzymać nawet do 150% sumy ubez-
pieczenia lub do 100% jeżeli zalecone zostało 
leczenie paliatywne. W razie nawrotu choro-

by pacjent również nie pozostaje sam - poli-
sa gwarantuje mu wypłatę 10 proc. kwoty, na 
którą się ubezpieczył – tłumaczy grzegorz 
Hoffman, kierownik ds. produktów w ing 
Życie - Dodatkowo polisa w ramach pakietu 
assistance zapewnia choremu transport me-
dyczny do i ze szpitala z bliską osobą, wspar-
cie psychologa, opiekę nad dziećmi i niepełno-
sprawnymi osobami mieszkającymi wspólnie 
z chorym, pomoc w dojściu do sprawności. 
Pacjent może także liczyć na pomoc domową 
i opiekę pielęgniarki, a także nie musi się mar-
twić o dostarczanie leków. Ubezpieczenie do-
stępne jest w dwóch wersjach Ona i On obej-
mujących najczęściej występujące nowotwory 
łagodne oraz złośliwe u kobiet i u mężczyzn – 
dodaje grzegorz Hoffman.

odpowiedzialni i przezorni Polacy po-
winni dbać nie tylko o kwestie finansowe, 
w kontekście zaspokojenia bieżących po-
trzeb. szczególnie ważne jest zapewnie-
nie poduszki finansowej w nagłych, nieprze-
widzianych sytuacjach, takich jak choroby. 
W terapii nowotworowej pieniądze odgry-
wają jedną z głównych ról, dlatego przeja-
wem odpowiedzialności i elementem nowo-
czesnej profilaktyki rakowej staje się nie tyl-
ko dbanie o zdrowie, ale również zabezpie-
czenie finansowe.

profilaktyka finansowa 
przejawem odpowiedzialnośCi
gdy sPytamy Polaków czy uważają się za osoby odPowiedzialne, to zdecydowana większość odPowie, że tak. 

badania Pokazują jednak, że to raczej Pobożne życzenie, niż zachowanie PoParte konkretnymi działaniami.  

1/3 Polaków woli bowiem wydać Pieniądze na Przyjemności, niż zabezPieczyć się na wyPadek choroby.

odpowiedzialni Pola-
cy powinni zabezpie-
czać się finansowo na 

wypadek choroby

                     Europejski Kodeks Walki z Rakiem
1. Nie pal
2. Wystrzegaj się otyłości
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne
4. Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców, jedz co najmniej 5 porcji dziennie
5. Jeśli pijesz alkohol - piwo, wino lub alkohole wysokoprocentowe - ogranicz jego spożycie
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne
7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych, przede wszystkim przeciwko  

wirusowi zapalenia wątroby typu B
9. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych  

w kierunku raka szyjki macicy
10. Kobiety powyżej 50. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach  

przesiewowych w kierunku raka piersi
11. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach  

przesiewowych w kierunku raka jelita grubego

materiał promocyjnyzabezpiecz swoje zdrowie
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nie lekCeważ objawów  
– zadbaj o swój wzrok

lilianna miśkiewicz

zespół suchego oka w skrócie zso to 
stan, w którym na podłożu różnych 
przyczyn dochodzi do utraty lub upo-

śledzenia zdolności wytwarzania odpowied-
niej ilości łez w narządzie wzroku. Precyzując, 
jest to grupa schorzeń, w przebiegu których 
dochodzi do nieprawidłowego nawilżania po-
wierzchni oka przez film łzowy. Powodem wy-
stępowania tego schorzenia jest nieprawidło-
wy skład łez bądź ich nadmierne parowanie. 
W skrócie efektem tej dysfunkcji jest wysy-
chanie rogówki oraz spojówki. „suche oko” to 
choroba przewlekła obarczona zwiększonym 
ryzykiem zakażeń, owrzodzeń występujących 
na powierzchni oka, a co się z tym wiąże zna-
czącym pogorszeniem wzroku. 

gdy łez jest za mało

osoby borykające się z tzw. suchym 
okiem cierpią na niedostateczne wydzie-
lanie łez lub obniżenie jakości łez. Według 
statystyk choroba ta doskwiera ponad 10% 
populacji znacznie pogarszając komfort wi-
dzenia. niepokojące jest jednak to, że często 
z powodu powolnego postępowania i niecha-
rakterystycznych objawów pozostaje nieroz-
poznana. to bardzo złe wieści zważywszy na 
fakt, iż schorzenie to dotyczy najważniejsze-
go zmysłu dla człowieka – mianowicie wzro-
ku. nieleczone może prowadzić do poważne-
go upośledzenia widzenia, a w konsekwencji 
nawet do utraty wzroku.

nie bez winy w przypadku tego typu scho-
rzeń są czasy, w jakich przyszło nam żyć, co-
dzienne funkcjonowanie w pomieszczeniach 
klimatyzowanych w pracy, w podróży, pod-
czas zakupów czy nawet w domu, a także co-
raz większa liczba godzin spędzonych przed 
monitorami czy to komputerów czy tabletów 
oraz smartfonów zdecydowanie negatywnie 
wpływają na nasz wzrok i prawdopodobień-
stwo wystąpienia zespołu suchego oka. 

oprócz chorób dla których występowanie 
zso jest dosyć charakterystyczne tj. cukrzy-
ca, reumatoidalne zapalenie stawów czy za-
burzenia czynności tarczycy, zso występuje 
często przy przyjmowaniu niektórych leków 
(np. nlPz, przeciwhistaminowych, przeciw-
arytmicznych, przeciwmigrenowych, prze-
ciwdepresyjnych oraz antykoncepcyjnych).

tak, więc zespół suchego oka może po-
wstać w wyniku kłopotów ze zdrowiem, 
przyjmowania niektórych leków, niesprzyja-
jących warunków panujących w otaczającym 
środowisku lub najzwyczajniej nieodpowied-
niego trybu życia.

dla kogo sztuczne łzy?

W funkcjonalności oka, jako narządu wzro-
ku choroba ta sprowadza się do dysfunkcji 

spowodowanej dwiema przyczynami. Pierw-
szą z nich jest niedobór warstwy wodnej filmu 
łzowego, często spowodowany właśnie zbyt 
suchym powietrzem, w którym przebywamy 
bądź wiekiem. Powyżej 40 roku życia nasze 
oczy wydzielają coraz mniejszą ilość łez, co 
także niesie za sobą zwiększone ryzyko za-
chorowalności na różnego rodzaju dysfunkcje 
narządu wzroku.

Dla tej grupy osób rozwiązaniem na do-
legliwości jest stosowanie tzw. sztucznych 
łez, które normują 
poziom warstwy wod-
nej w oku. na rynku 
dostępnych jest wiele 
tego typu preparatów, 
jednak różnią się one 
od siebie składem, a co 
się z tym wiąże sposo-
bem, w jaki działają. 
najczęściej stosowa-
nymi podstawowymi 
składnikami tego typu 
kropli jest kwas hia-
luronowy (Ha) i kar-
boksymetyloceluloza 
(CmC). Do niedawna 
na naszym rynku nie 
był dostępny preparat, 
który w swoim skła-
dzie miałby obydwa 
wymienione składni-
ki, jednak od jakiegoś 
czasu możemy zaku-
pić nowoczesne kro-
ple, które jako jedyne 
łącza obie te substan-
cje. zapewniają one 
korzyści wynikające ze 
stosowania zarówno 
kwasu hialuronowego 
oraz karboksymetylo-
celulozy. W praktyce 
oznacza to szybkie na-
wilżenie, długotrwały 
efekt oraz co ważne 
odbudowę powierzch-
ni oka i ochronę komó-
rek nabłonka.

brakujące liPidy

Drugą, nieco bar-
dziej skomplikowaną 
przyczyną istnienia te- 
go schorzenia jest nie-
dobór warstwy lipido- 
wej, powodujący przy-
spieszone odparowy-
wanie warstwy wodnej.

W leczeniu zespołu 
suchego oka na tym 
podłożu niezbędne są 
krople, które uzupeł-
nią warstwę lipidową, 
w przypadku stosowa-
nia kropli bez skład-
nika lipidowego (np. 
oleju rycynowego) do-
legliwości, co prawda 
ustąpią, ale na bardzo 
krótki okres czasu.

niestety statystyki 
alarmują ponad 50% 
osób ciepiących na zso 
znajduje się właśnie 
w drugiej grupie osób tj. 
z zaburzeniami lipido-
wymi. Co gorsza jedynie 

5% spośród preparatów dostępnych na polskim 
rynku zawiera owy składnik lipidowy co oznacza, 
że najczęściej nie zdając sobie sprawy z podłoża 
na którym występuje schorzenie chorzy leczą się 
nieprawidłowo. 

obserwacja Przede  
wszystkim

oprócz wizyty u specjalisty warto nieco bli-
żej zaobserwować rodzaj i czas występujących 
objawów. jeśli mamy do czynienia z objawa-

mi nasilającymi się w ciągu dnia, najprawdo-
podobniej mamy do czynienia z niedoborem 
warstwy wodnej. jeśli zaś objawy obserwu-
jemy zazwyczaj rano i towarzyszy im zwięk-
szone łzawienie – zapewne jesteśmy w grupie 
osób z niedoborem warstwy lipidowej.

Posiadając wiedzę dotyczącą rodzajów 
występujących dysfunkcji oraz charaktery-
stycznych objawów jakie dotyczą nas sa-
mych jesteśmy w stanie prawidłowo określić 
jaki preparat jest dla nas najodpowiedniejszy. 

Według statystyk 
zespół suchego oka 
dotyczy około 10% 

populacji

czy często Pieką, bądź swędzą cię oczy? masz uczucie ich zmęczenia i obecności Piasku  
Pod Powiekami? borykasz się z nadmiernym łzawieniem? jeżeli odPowiedziałeś twierdząco  
na te Pytania bardzo PrawdoPodobne, iż cierPisz na schorzenie zesPołu suchego oka.

Produkt OPTIVE FUSION ™ jest wyrobem medycznym oznaczonym znakiem CE nr 0459          * karboksymetyloceluloza + hialuronian sodu        

PL/0089/2014a. Przygotowano: maj 2014

Jedyne takie połączenie!*

Jedyne takie krople!

CMC
+ 

HA*

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą

OF_PRASA_zadbaj_o_zdrowie148x240.indd   1 20.05.2014   15:16

zespół suchego oka
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1. Panie wojciechu, Pańska restaura-
cja jest jedyną restauracją posiadającą 
gwiazdkę michelin w Polsce, bierze Pan 
udział w popularnych programach tele-
wizyjnych będąc ekspertem kulinarnym, 
Pana osoba kojarzona jest z kunsztem 
smaku i elegancji, a Pana nazwisko po-
jawia się w najlepszych magazynach ku-
linarnych na świecie. czy spodziewał się 
Pan iż Pańska pasja do gotowania prze-
rodzi się w tak ogromny sukces? co stoi 
u podstawy pasji do gotowania, jak roz-
poczęła się Pańska historia?

gotowanie pociągało mnie od najmłod-
szych lat, a kuchnia była ulubionym miej-
scem w domu. jednak dopiero po latach, 
gdy wyjechałem do londynu moje drogi ze-
szły się z profesjonalną kuchnią. rozpoczą-
łem żmudną naukę zawodu i konsekwentnie 
wspinałem się po szczeblach kariery. Przy-
szedł jednak taki moment, gdy zapragnąłem 
zrobić coś z kuchnią polską. myślę, że u pod-
staw mojego sukcesu leży przede wszystkim 
ciężka praca, konsekwencja, zaangażowanie 
i pasja jaką mam do gotowania. Wierzyłem, 
że potencjał polskiej natury jest ogromny 
i było to tylko kwestią czasu, kiedy rozbłyśnie 
pełnią blasku.

2. dzięki gwiazdce michelin przyznanej 
Pana restauracji kuchnia polska została 
niejako wprowadzona na salony liczących 
się kuchni świata. co unikatowego w Pana 
przekonaniu ma ona do zaoferowania?

Przede wszystkim opieram gotowanie na 
stworzonym przeze mnie kalendarzu natury, 
który definiuje sezonowość na podstawie 52 
tygodni i poszukiwaniu produktów, które są 
w szczytowej formie. jest to również inspi-
racja tradycją, zapomnianymi składnikami, 
metodami i przepisami – w świecie, który wy-
dawał się już wypełniony kulinarnie pojawiła 

się luka by pokazać kuchnię polską w nowej 
odsłonie.

3. Panie wojciechu skąd w Pańskiej kuch-
ni pomysł do inspirowania się składnikami 
drzemiącymi w naturalnych dobrodziej-
stwach naszego kraju?

głownie z mojego dzieciństwa, podró-
ży, wizyt u rolników, sadowników, wypraw 
na ryby, polowań - na które czasem się uda-
ję . obserwując, wąchając i próbując tworzę 
w głowie nowe dania i staram się opowie-
dzieć nimi historię, która ma miejsce w natu-
rze… to taki genius locci.

4. już ponad 2000 lat temu ojciec medycyny 
hipokrates twierdził, iż lekarz leczy a natu-
ra uzdrawia. czy według Pana faktycznie, 
to co naturalne jest w stanie zapewnić nam 
zdrowie? jak ta sentencja ma się do tego co 
znajduje się na naszych talerzach?

Dziś patrzę na gotowanie przez pryzmat 
mojego motta: gdzie natura spotyka się z na-
uką. inspiruje mnie natura ale muszę też łą-
czyć ją ze współczesną wiedzą, nowymi tech-
nologiami i świadomym podejściem do goto-
wania. uczę się cały czas od botaników, rol-
ników, producentów i myśliwych – lubię po-
znawać szersze spectrum i rozwijam moje 
koncepcje w laboratorium. Wiadomo jednak, 
że to co naturalne jest zdrowe, ale po drodze 
trzeba umiejętnie dobrać odpowiednią tech-
nikę by ukazać wszystkie właściwości dane-
go produktu.

5. czy podczas przyrządzania dań zwraca 
Pan uwagę na wartości odżywcze serwo-
wanych posiłków czy kieruje się Pan raczej 
doskonałością smaku i finezją wykonania?

Pierwszym kryterium jest smak, on jest 
zdecydowanie najważniejszy, ale posiadając 
wiedzę o właściwościach produktu, udaje się 
stworzyć dania, które również dbają o nasze 
zdrowie.

6. Panie wojciechu na zakończenie, czy 
możliwe jest połączenie na talerzu porcji 
zdrowia z doskonałym smakiem i niena-
ganną prezencją? czy ma Pan jakieś wska-
zówki dla naszych czytelników dotyczące 
komponowania zdrowych, pięknie wyglą-
dających dań?  

Przede wszystkim starajmy się urozmaicić 
nasza dietę, to pierwszy krok. Poznawajmy 
smak różnych produktów, nabierzmy odwagi 
w ich komponowaniu i przygotowaniu. inspi-
rujmy się naturą i tradycją, która jest przebo-
gata i stosujmy tylko te produkty, które są se-
zonowe w pełni swojego smaku i dojrzałości.

Gdzie natura 
spotyka się z nauką
lilianna miśkiewicz

wojciech modest amaro właściciel jedynej w Polsce restauracji z gwiazdką michelin o swojej Pasji do tworzenia 
Potraw w oParciu o szacunek do naturalnych składników, oraz innowacyjne techniki kulinarne.

anna twardowska
www.kodekswalkizrakiem.pl

aktywność fizyczną mamy w genach. 
nasi przodkowie polowali, łowili, 
wędrowali z miejsca na miejsce. my 

dzisiaj głównie siedzimy. tymczasem nasz 
organizm potrzebuje wysiłku fizycznego do 
stymulacji funkcji życiowych: przyspieszenia 
metabolizmu, wzmocnienia mięśni, uspraw-
nienia krążenia. W czasie ćwiczeń fizycznych 
wytwarzamy więcej endorfin, a to ma wpływ 
na poprawę naszego nastroju.

rowerem do Pracy

od wczesnej wiosny do pierwszych opa-
dów śniegu na polskich ulicach widać wielu 
rowerzystów. to najpopularniejsza forma 
aktywności.

niestety, choć coraz więcej osób przesia-
da się z samochodu i komunikacji miejskiej 
na rower, wciąż nie jest dobrze. z ogólno-
polskiego badania natPol 2011, w którym 
wzięło udział blisko 2,5 tysiąca osób w wie-
ku 18-79 lat, wynika, że 66 procent Polaków 

nie wykonuje żadnego wysiłku fizycznego 
związanego z dotarciem do pracy, a tylko 48 
procent regularnie ćwiczy lub uprawia jakiś 
sport – regularnie, czyli przynajmniej dwa-
-trzy razy w tygodniu po 30 minut. 

tymczasem podczas jazdy rowerem po-
prawia się funkcjonowanie układu oddecho-
wego i krążenia. to podnosi naszą sprawność 
fizyczną i wydolność organizmu. Dzięki jeź-
dzie rowerem wysmuklają się łydki, napinają 
uda, wzmacniają mięśnie grzbietu i brzucha. 
godzina jazdy z prędkością 20 km/h pozwala 
spalić około 600 kcal, czyli cały obiad.

rodzinny sPort

nie trzeba mieć od razu kondycji novaka 
Djokovicia, czy rafaela nadala, by stanąć 
na korcie. tenis to doskonałe połączenie ak-
tywności fizycznej i rekreacji. zajęcia dla po-
czątkujących dostosowane są do możliwo-
ści osób, które od lat nie uprawiały sportu. 
tenis to doskonały sposób na rozładowanie 
stresu po ciężkim dniu pracy. W profesjo-
nalnych klubach zajęcia są prowadzone dla 
każdej grupy wiekowej, a nawet dla całych 
rodzin. 

Dla kogoś, kto w ogóle nie ćwiczy, per-
spektywa regularnych treningów trzy razy 
w tygodniu nie jest zbyt atrakcyjna. Dlatego 
trenerzy radzą, by nie narzucać sobie na po-
czątku rygorystycznego harmonogramu ćwi-
czeń. można zapisać się na tenisowe zajęcia 
raz w tygodniu. 

na sPacer z kijkami

jeśli kogoś nie przekonuje bieganie z ra-
kietą, to zawsze zostaje marsz, czyli natu-
ralny i najbardziej bezpieczny rodzaj ak-
tywności fizycznej, bez względu na wiek 
i kondycję. Podczas nordic walkingu pracują 
mięśnie, które przy standardowym chodzie 
nie są używane. jest to możliwe dzięki spe-
cjalnie zaprojektowanym kijkom, którymi 
odpychamy się od podłoża. Właściwej tech-
niki marszu można nauczyć się podczas zajęć 
z instruktorem. 

Korzyści wynikające z uprawiania tego 
sportu są spore. Wzrasta ogólna wydolność 
organizmu, wzmacniają się kręgosłup i mięś-
nie grzbietu, odciążone są stawy, poprawia 
się sprawność sercowo-naczyniowa. Poza 
tym zwiększa się spalanie – podczas trady-

cyjnego spaceru spalamy około 280 kcal, 
w marszu techniką nordic walking do 400 
kcal w ciągu godziny. nordic walking jest za-
lecany w profilaktyce nadwagi, osteoporozy, 
nadciśnienia. to także doskonała okazja do 
spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.

ćwiczenie i filozofia

Przykładem aktywności fizycznej niewy-
magającej wyczynowych ćwiczeń jest joga. 
można ją praktykować w domu, w wolnej 
chwili, po wcześniejszym przeszkoleniu przez 
instruktora. ma wpływ na całe ciało człowieka. 
medytując, uczymy się relaksacji i wyciszenia. 
to doskonały sposób na zmniejszenie stresu 
po ciężkim dniu w pracy. Dzięki nauce techniki 
oddychania dotleniamy cały organizm. Ćwi-
czenie jogi wzmacnia i uelastycznia mięśnie, 
dlatego ten rodzaj aktywności polecany jest 
m.in. osobom starszym i kobietom w ciąży, bo 
znakomicie przygotowuje je do porodu. 

uprawianie sportu ma też korzyści towa-
rzyskie – poznajemy nowych ludzi, posze-
rzamy swoje horyzonty, zacieśniamy więzy 
z rodziną. no i prócz sprawności fizycznej 
gwarantujemy sobie lepsze samopoczucie. 

w zdrowym Ciele…
nie trzeba katować się na siłowni, by mieć dobrą kondycję. wystarczy racjonalnie wykorzystywać czas wolny,  
a także drogę do Pracy.

syLwetka
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zadbaj o to Co jesz!
zdrowe odżywianie ma wielką moc. to styl życia, który wPływa Pozytywnie nie tylko na zdrowie, ale także  

na samoPoczucie i dobry wygląd. Prawidłowo zbilansowana dieta nie Powinna być ePizodem, lecz codziennością. 

oto najważniejsze zasady zdrowego żywie-
nia.

jedzmy Pełne ziarna… 

Produkty zbożowe są źródłem błonni-
ka, witamin z grupy b oraz szeregu minera-
łów, w tym magnezu. należy wybierać pro-
dukty nieprzetworzone, takie jak pieczywo 
pełnoziarniste, naturalne płatki owsiane, 
żytnie lub jęczmienne, otręby, ryż brązo-
wy, gruboziarniste kasze (gryczana, jagla-
na, jęczmienna, pęczak) oraz ciemne ma-
karony .

…warzywa i owoce

W codziennej diecie powinno być mini-
mum 400g warzyw, zarówno surowych jak 
i gotowanych, które są źródłem błonnika 
i naturalnych przeciwutleniaczy. ze wzglę-
du na odmienną zawartość składników mi-
neralnych każdego dnia należy spożywać 
zarówno warzywa zielone, jak też czerwone 
i pomarańczowe. 

owoce oprócz cennych składników za-
wierają również duże ilości cukru, dlatego 
ich spożycie nie powinno być nadmierne. 
W miarę możliwości nie należy obierać ich 
ze skórki, a soki owocowe zamienić na kok-
tajle z miąższem.

…nabiał

Przetwory mleczne stanowią źródło wap-
nia, pełnowartościowego białka oraz szere-
gu witamin i minerałów. W mleku i jego pro-
duktach występują zarówno te niekorzystne 
- nasycone jak i zdrowe - nienasycone kwasy 
tłuszczowe. stąd, zaleca się wybieranie pro-
duktów niskotłuszczowych. takich jak mle-
ko od 0,5-2 proc., naturalne jogurty, kefiry, 
maślanki oraz chude sery twarogowe. nato-
miast sery żółte, pleśniowe czy topione ce-
chuje duża zawartość tłuszczu, co powoduje, 
że są kaloryczne i ciężkostrawne. 

...chude mięso i zamienniki

zbilansowana dieta zakłada spożycie 1 
porcji tej grupy produktów dziennie. za por-
cję przyjmuje się 150g mięsa lub ryby, 2 jaj-
ka lub 40-60g suchych nasion roślin strączko-
wych. należy wybierać chude gatunki mięs: 
drób, cielęcina czy chuda wołowina. ograni-
czyć natomiast wieprzowinę i tłuste wędli-
ny. ryby morskie (np. łosoś, tuńczyk, śledź, 
makrela) należy spożywać 2-3 razy w tygo-
dniu jako dobre źródło kwasów tłuszczowych 
omega 3. Przez co najmniej dwa dni w tygo-
dniu zaleca się spożywanie dań bezmięsnych 
na bazie suchych roślin strączkowych (socze-
wica, ciecierzyca, groch, fasola, bób, soja).

...zdrowe tłuszcze

tłuszcze w naszej diecie powinny pocho-
dzić głównie z naturalnych źródeł tego skład-

nika czyli z orzechów, pestek, oliwek i awo-
kado.  zalecane oleje, które powinny być 
spożywane na zimno np. jako dodatek do sa-
łatki to olej rzepakowy i lniany. Do smażenia 
poleca się oliwę z oliwek. ograniczać nato-
miast należy tłuszcze pochodzenia zwierzę-
cego, w tym majonez i śmietanę.

ograniczmy sPożycie  
cukru i soli

Cukier poza dostarczeniem do naszego 
organizmu energii nie dostarcza żadnych wi-
tamin ani minerałów. Źródłem cukru w die-
cie są nie tylko słodycze, ale również napoje, 
przetworzone produkty zbożowe, pieczywo 
cukiernicze, desery mleczne, ketchup i pro-
dukty gotowe.

Całkowite dzienne spożycie soli nie po-
winno przekraczać 5 g, co odpowiada jednej 
płaskiej łyżeczce do herbaty. Pamiętajmy, 
że dużo „ukrytej” soli zawierają gotowe pro-
dukty spożywcze, takie jak: pieczywo, sery, 
wędliny, konserwy, produkty typu fast food, 
dania gotowe, mieszanki przypraw i słone 
przekąski.

dbajmy o regularność  
Posiłków

istotne jest, by w ciągu dnia spożywać re-
gularnie 4-5 posiłków. Śniadanie do godzi-
ny po wstaniu, natomiast kolację 2-3 godzi-
ny przed snem. nieregularny sposób żywie-
nia sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. 

osoby, które jadają nieregularnie częściej 
sięgają po słodycze oraz miewają napady 
„wilczego głodu”. 

Pijmy odPowiednią ilość Płynów 

W ciągu dnia zaleca się wypijanie około 2- 
2,5 litra płynów, głównie w postaci wody mi-
neralnej. bezwzględnie zaleca się zrezygno-
wać z napojów słodkich, które są źródłem du-
żych ilości cukru, czyli „pustych kalorii”. Dla 
przykładu butelka 1,5l wody smakowej tru-
skawkowej zawiera aż 18 łyżeczek cukru!

bądźmy aktywni

Poza dbaniem o zawartość talerza i co-
dziennymi zajęciami warto znaleźć też czas 
na ulubioną aktywność fizyczną. ruch pozy-
tywnie wpływa na kondycję zdrowotną całe-
go organizmu. zaleca się 45-60 minut dodat-
kowego ruchu dziennie.

hanna stolińska, diana wolańska
instytut Żywności i Żywienia (iŻŻ)

Więcej informacji na ten temat, 
w tym m.in. Piramidę zdrowego  
Żywienia, można znaleźć  
na stronach internetowych: 
www.izz.waw.pl oraz
www.zachowajrownowage.pl

!
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7 DODATEK DYSTRYBUOWANY Z DZIENNIKIEM METRO. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.

http://www.sante.pl/p188/baton-go-on-waniliowy-50g


Fakty i Mity o odchudzaniu

Warto jeść częściej, a mniej – FAKT –  

dieta oparta na 5 posiłkach dziennie, 

jadanych w równych odstępach czasu  

daje najlepsze efekty.Owoce można spożywać bez ograniczeń 

– MIT – owoce zawierają bardzo duże 

ilości cukrów, a część z nich jest również 

kaloryczna.
Ziemniaki są tuczące – MIT – 100g 

surowych ziemniaków to tylko 77kcal,  

ale trzeba uważać na to z czym się je łączy.

Ostatni posiłek należy zjeść przed 18:00 

– MIT – wszystko zależy od tego o której 

godzinie kładziemy się spać. Ważne, aby 

kolację jadać na 3 godziny przed snem.




